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RESUMO 

BERSSANETTE, João Henrique Berssanette. Metodologias ativas de 
aprendizagem e a teoria da carga cognitiva para a construção de caminhos no 
ensino de programação de computadores. 2021. 387 f. Tese (Doutorado em 
Ensino de Ciência e Tecnologia) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Ponta Grossa, 2021. 

Em virtude da relevância dos computadores para a sociedade, tem-se notabilizado o 
fomento das habilidades relacionadas à programação de computadores. Entretanto, 
aprender a programar computadores não é uma tarefa simples, tampouco trivial, pois 
a programação é uma habilidade altamente cognitiva, a qual requer múltiplos 
domínios. Por isso, a literatura evidencia que o processo de ensino/aprendizagem de 
programação de computadores tem se constituído um desafio para professores e 
estudantes, ocasionando elevados níveis de insucesso. Esta pesquisa teve por 
objetivo avaliar a contribuição de uma abordagem pedagógica baseada na associação 
de Metodologias Ativas de Aprendizagem e a Teoria da Carga Cognitiva para o ensino 
de programação de computadores, a partir das perspectivas dos docentes. Para tanto, 
foi desenvolvido um estudo de métodos mistos com docentes das áreas de 
Computação, Informática e afins, que lecionam matérias relacionadas à programação 
de computadores. Os dados foram obtidos a partir de uma formação continuada, por 
intermédio de questionários, atividades, registros de participações e/ou interações dos 
docentes participantes. A análise dos dados apurados tem como escopo as 
perspectivas dos docentes participantes dessa formação quanto à abordagem 
pedagógica proposta. Os resultados obtidos mostram que, nas perspectivas dos 
docentes participantes, a abordagem pedagógica proposta contribui para auxiliar e 
orientar o docente na organização didático-pedagógica do processo de 
ensino/aprendizagem e no planejamento e estruturação das aulas, alinhando esse 
processo às capacidades de assimilação dos estudantes, de forma a ampliar a 
contextualização dos conteúdos e conceitos que, por sua vez, aumentam a satisfação, 
a motivação, o interesse, o envolvimento, o engajamento e o protagonismo dos 
discentes. Ademais, verificou-se que a associação proposta de Metodologias Ativas 
de Aprendizagem e a Teoria da Carga Cognitiva têm um potencial sinérgico, uma vez 
que essas metodologias podem ser mais efetivas ou, ainda, aperfeiçoadas, a partir 
dos conceitos da teoria da carga cognitiva, possibilitando um ponto de equilíbrio entre 
os benefícios da participação ativa dos estudantes e os custos relacionados à maior 
carga cognitiva envolvida. Com isso, depreende-se que, nas perspectivas dos 
docentes, a abordagem pedagógica proposta tem potencial para contribuir 
significativamente para o ensino de programação de computadores, por meio do 
suporte teórico e metodológico, propiciando o desenvolvimento de práticas educativas 
adequadas, alinhadas à educação contemporânea e às necessidades e capacidades 
dos aprendizes. Essas práticas são condizentes com a redução dos insucessos no 
aprendizado de programação. 

Palavras-chave: Programação de Computadores. Ensino/Aprendizagem. 
Metodologias Ativas. Carga Cognitiva. Metodologias de Ensino. 



 

 

ABSTRACT 

BERSSANETTE, João Henrique Berssanette. Active learning methodologies and 
the cognitive load theory in building paths for teaching computer 
programming. 2021. 387 p. Thesis (Doctorate in the Teaching of Science and 
Technology) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2021. 

Given the current relevance of computers for society, a drive towards enhancing 
computer programming related skills has become noticeable. However, learning to 
program computers is no simple or trivial task since programming is a highly cognitive 
skill, requiring mastery of multiple aspects. Thus, literature evidences that the 
teaching/learning process for computer programming has become a challenge for 
both, teachers and students, resulting in high levels of unsuccess. The objective of this 
paper is to evaluate the contribution of a pedagogic approach based on associating 
Active Learning Methodologies and the Theory of Cognitive Load in teaching computer 
programming, from the faculty standpoint. To this end, a study of mixed methods was 
undertaken with faculty from the areas of Computers Sciences, Informatics and other 
similar, who teach subjects related to computer programming. The data was obtained 
from a continued qualification, by way of questionnaires, activities, participation and/or 
interaction records from the participating faculty members. The scope of the analysis 
of the data obtained is the perspective of the faculty participating in this qualification 
on the proposed pedagogic approach. The results obtained show that, from the 
perspective of participating faculty, the proposed pedagogic approach contributes to 
helping and guiding faculty members in the didactic-pedagogic organization of the 
teaching/learning process and in planning and structuring classes, aligning this 
process to the student’s capacity to assimilate, so as to broaden the contextualization 
of contents and concepts that, in their turn, increase satisfaction, motivation, interest, 
and involvement, engagement as well as the protagonism of learners. Further, the 
existence of a synergistic potential in the association proposed between Active 
Learning Methodologies and the Theory of Cognitive Load was evidenced, given that 
these methodologies can be more effective or, yet, enhanced, through deploying the 
concepts of the Theory of Cognitive Load, enabling achieving a balance point between 
the benefits of active student participation and costs relative to the higher cognitive 
load involved. This leads to the understanding that, from the faculty standpoint, the 
pedagogic approach proposed has potential to make a significant contribution to the 
teaching of computer programming, through technical and methodological support, 
driving the development of adequate educational practices, aligned to contemporary 
education and the needs and capacity of learners. These are fitting in reducing the lack 
of success in learning programming skills. 

Keywords: Computer Programming. Teaching/Learning. Active Methodologies. 
Cognitive Load. Teaching Methodologies. 
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1 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

A presente pesquisa se encontra no Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciência e Tecnologia, na área de concentração Ciência, Tecnologia e Ensino, 

vinculando-se à linha de pesquisa Educação Tecnológica, mais especificamente na 

sublinha Desenvolvimento de Material Instrucional para a Educação Tecnológica. 

A pesquisa em foco possui natureza interdisciplinar, reunindo contribuições 

das áreas do Ensino, Educação, Psicologia e Computação, a fim de integrá-las na 

construção de seu objeto de investigação. Localiza-se, também, na área de 

Informática na Educação, ao direcionar suas contribuições para o ensino de 

programação de computadores. No que compete à fundamentação teórica, as 

seguintes temáticas são abrangidas: Metodologias Ativas de Aprendizagem, Teoria 

da Carga Cognitiva e Programação de Computadores. 

Diante das informações expostas, pondera-se que esta pesquisa se inicia pela 

trajetória do pesquisador e sua contextualização, de forma a subsidiar a construção 

de seu objeto de investigação, com vistas a elucidar a motivação para isso, bem como 

o foco da pesquisa desenvolvida. Em seguida, são apresentados o problema de 

pesquisa, os objetivos, o delineamento metodológico, o ineditismo e originalidade da 

proposta, os produtos educacionais desenvolvidos a partir do estudo e, por fim, a 

organização da tese. 

 

 

1.1 TRAJETÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO 

O desenvolvimento desta pesquisa e os seus questionamentos decorrem da 

síntese de minhas1 experiências relacionadas ao processo de ensino/aprendizagem 

de programação de computadores; por essa razão, a pesquisa é resultado de 

diferentes inquietações presentes no decorrer de minha trajetória acadêmica e 

profissional sobre o tema. 

 
1 Nesta seção do capítulo de apresentação da pesquisa, optou-se por desenvolver este texto, 
utilizando a primeira pessoa do singular, tendo em vista ser mais adequada para apresentar a 
trajetória pessoal, a qual narra os encaminhamentos que levaram ao estudo do tema, culminando 
neste trabalho. Nos demais capítulos da tese, será dada preferência ao discurso em terceira 
pessoa do singular. 
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Desse modo, é pertinente enfatizar que meu primeiro contato com a 

programação de computadores ocorreu durante a graduação, no ano de 2002, 

enquanto era estudante do curso de Processamento de Dados, por meio da disciplina 

de Algoritmos. 

Durante a disciplina, pude vivenciar as dificuldades de aprender alguns 

poucos conceitos e comandos referentes aos conteúdos introdutórios de 

programação, bem como pude observar o esvaziamento de uma sala de aula durante 

o semestre letivo, seja pelas diversas dificuldades apresentadas pelo curso ou, 

mesmo, por essa disciplina. 

Ao relembrar esses acontecimentos, posso constatar que a referida disciplina 

e seus conteúdos em si não se configuravam como um obstáculo intransponível. No 

entanto, as dificuldades relacionadas ao processo de ensino/aprendizagem dos 

conteúdos introdutórios de programação correspondem a um fato reconhecido e 

amplamente discutido pela comunidade acadêmica, seja no exterior (BENNEDSEN; 

CASPERSEN, 2007; GOMES; MENDES, 2014; LUXTON-REILLY et al., 2018b; 

MEDEIROS; RAMALHO; FALCAO, 2019; PEARS et al., 2007; QIAN; LEHMAN, 2017; 

ROBINS, 2019; SIMON et al., 2019; WATSON; LI, 2014), seja no Brasil (ARIMOTO; 

OLIVEIRA, 2019; COUTINHO; LIMA; SANTOS, 2017; HOLANDA; FREIRE; 

COUTINHO, 2019; SILVA, T. R. Da et al., 2015; SOUZA, D. M.; BATISTA; BARBOSA, 

2016). 

Em decorrência das diversas dificuldades relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagem de programação de computadores, muitos estudantes, 

geralmente, apresentam um fraco desempenho, outros chegam a considerar essa 

matéria um obstáculo muito difícil de transpor e, por isso, se desmotivam. 

Em razão dessa realidade, é essencial sublinhar que o alto índice de 

reprovação e abandono nessas disciplinas introdutórias de programação também 

constitui um fato reconhecido por pesquisadores (BENNEDSEN; CASPERSEN, 2007; 

COSTA et al., 2017; SIMON et al., 2019; WATSON; LI, 2014).  

Assim, sem possuir consciência da complexidade de tal contexto, é iniciada 

minha trajetória como docente no ano de 2010, como professor substituto em um 

curso técnico em informática na rede estadual de educação no estado no Paraná, 

onde pude vivenciar o outro lado do processo educacional, lecionando disciplinas 

relacionadas à programação.  
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Nessa experiência, considerando o fato de não possuir formação pedagógica, 

procurei pautar minhas atividades como docente, bem semelhantes a que fui exposto 

enquanto era estudante; os resultados, ao término da disciplina, foram similares aos 

que vivenciei na condição de educando. 

Creio que utilizar como referência seus mestres e reproduzir os processos de 

ensino/aprendizagem a que foram expostos, como posturas, estratégias e métodos, 

seja uma prática comum a docentes iniciantes. Isso ocorre por diversos motivos, seja 

pela ausência do conhecimento pedagógico sobre a condução do processo educativo, 

seja pelo fato de que docentes iniciantes não possuem a experiência e a segurança 

necessárias para exercer uma reflexão crítica sobre a prática. 

Nesse sentido, acredito que a criticidade e a segurança necessárias para 

transformar a prática docente demandam o desenvolvimento de certas habilidades e 

competências que decorrem, em muito, da formação e da experiência em sala de aula. 

No entanto, para que essas competências essenciais à prática docente de qualidade 

e transformadora se desenvolvam, faz-se necessário, entre outros aspectos, 

questionar a sua formação e atuação. 

É por esse motivo que considero que o início da transformação de minha 

prática docente está diretamente ligado a dois marcos essenciais em minha carreira. 

O primeiro foi ao ingressar como professor de ensino básico, técnico e tecnológico no 

Instituto Federal do Paraná – IFPR, no campus Telêmaco Borba, no ano de 2012, 

onde venho a assumir as disciplinas introdutórias de programação de computadores. 

Ao ingressar no IFPR, passo a questionar o meu próprio arsenal de 

conhecimentos sobre a condução do processo educativo, pois sentia que possuía 

muitos déficits em relação à minha formação como docente, o que, de certa forma, 

comprometia minha atuação e meu entendimento sobre as dificuldades relacionadas 

ao processo de ensino/aprendizagem, de um modo geral. 

O segundo marco se deu quando ingressei no Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciência e Tecnologia, no ano de 2013, onde fui instigado, por meio de 

questionamentos levantados por meu orientador a partir dessas vivências, a estudar 

o processo de ensino/aprendizagem de programação durante minha pesquisa de 

mestrado (BERSSANETTE, 2016). 

Na referida pesquisa, procurei desenvolver e analisar as contribuições de uma 

proposta de abordagem prática, baseada na teoria da aprendizagem significativa, 
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enfatizando/valorizando a interação com a máquina e expondo os estudantes mais 

cedo ao uso prático do computador para o ensino de programação. 

O desenvolvimento e execução desta pesquisa de mestrado foi um exercício 

enriquecedor e muito profundo de desconstrução e reconstrução de minha práxis 

docente. Ao concluir a pesquisa, pude constatar que uma parcela significativa dos 

estudantes, quando expostos a abordagens de ensino adequadas, pode aprender 

programação de maneira significativa.  

Além disso, durante a realização do trabalho, pude observar que há muito o 

que ser feito no que se refere a essa temática; por isso, aponto os seguintes 

questionamentos como estudos futuros em minha dissertação: 

− Por que ainda reproduzimos métodos de ensino de programação que remetem 
ao século passado, em que uma grande parte das escolas e alunos não tinha 
acesso às ferramentas disponíveis atualmente?  

− Por que, apesar de inúmeras pesquisas, o quadro retratado por Dijkstra, em 
1989, sobre a cruel realidade de ensinar ciência da computação ainda persiste? 

− Como ensinar programação eficazmente para os alunos atuais? 

Ao longo do período do mestrado e agora no doutorado pesquisando sobre o 

processo de ensino/aprendizagem de programação, pude observar que os 

questionamentos se relacionam, de algum modo, à formação e qualificação dos 

docentes que lecionam as matérias de programação, pois uma grande parte deles é 

oriunda de cursos superiores de bacharelado e tecnologia e, por isso, muitos não 

possuem formação pedagógica, já que os conhecimentos relacionados ao processo 

de ensino/aprendizagem não são um dos enfoques desses tipos de curso. 

Além disso, averiguei que muito se tem produzido academicamente quanto ao 

tema, pois aprendizagem de programação é fundamental para todas as carreiras 

ligadas à computação e informática, sendo importante, também, em outras áreas 

próximas, normalmente definidas como STEM (sigla em inglês para Science, 

Technology, Engineering and Mathematics). 

A literatura destaca, principalmente, as dificuldades relacionadas aos 

estudantes. Em decorrência das dificuldades observadas e com o intuito de reverter 

esse cenário, professores e pesquisadores têm se dedicado a estudar as causas das 

complexidades, bem como desenvolver propostas variadas voltadas, especialmente, 



24 

 

para aprendizes novatos em programação, que visam, de algum modo, a tornar o 

processo de ensino/aprendizagem de programação mais efetivo. 

Contudo, incumbe ponderar que nenhuma dessas propostas se mostrou 

completa ou, até mesmo, genérica, a ponto de sanar as dificuldades; por isso, os 

problemas inerentes ao aprendizado de programação ainda persistem, fazendo com 

que os estudantes continuem lutando para aprender a programar, por razões que a 

hipótese não deve apenas ser restrita a aspectos cognitivos. 

Além disso, conforme exposto, pude vivenciar, na prática, o quanto é árdua a 

atividade de aprender e ensinar a programar computadores. Isso decorre das muitas 

dificuldades relacionadas ao processo de ensino/aprendizagem de programação. 

No entanto, além das diversas dificuldades relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagem de programação, faz-se necessário considerar o descompasso 

no processo educacional tradicional de uma forma geral, em que a educação está 

centrada na transmissão de informações do professor para o aprendiz e na fixação 

dessas informações por intermédio de inúmeras atividades que ambos devem realizar. 

Dessa maneira, considera-se, ao menos, que o modelo educacional 

tradicional pode não dar mais conta das demandas educacionais da 

contemporaneidade, tendo em vista as diversas transformações ocorridas na 

sociedade, bem como as necessidades e perspectivas dos educandos presentes 

atualmente no sistema formal de educação. 

No cerne dessa circunstância, Moran (2015) indica que os métodos 

tradicionais de ensino faziam mais sentido quando o professor era o centro do 

conhecimento e o acesso à informação era escasso e difícil. Contudo, em decorrência 

da realidade atual, percebe-se que o mundo digital quebrou a forma de organizar e 

disponibilizar o acesso à informação e ao conhecimento. 

Nessa perspectiva, é possível notar que vivenciamos uma etapa de transição 

de modelos educacionais consolidados para outros mais disruptivos, alinhados à 

educação contemporânea e às necessidades dos estudantes atuais, bem como a 

sociedade.  

Entretanto, vale acentuar que apenas alinhar o processo de 

ensino/aprendizagem à educação contemporânea, rompendo com algumas tradições 

vigentes no ensino, pode não ser suficiente, uma vez que as limitações humanas, 

especificamente da memória de trabalho, afetam o modo como se aprende e devem, 

por consequência, condicionar, também, o modo como se ensina. 
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Dentro desse contexto, recorrendo à literatura, encontramos as metodologias 

ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva, que podem contribuir com o 

processo de ensino/aprendizagem de uma maneira geral, dadas as suas 

características e particularidades. 

Segundo Moran (2017, p. 2), “as metodologias ativas de aprendizagem podem 

ser definidas como estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos 

estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada 

e híbrida”. 

Essas metodologias possibilitam o desenvolvimento de elementos mais 

significativos, transferíveis e duráveis, despertando o interesse pela aprendizagem e 

aproximando os aprendizes de sua realidade, ao contribuir para orientar o processo 

educativo, bem como para atenuar parte das dificuldades vivenciadas por estudantes 

e professores. 

Em relação à Teoria da Carga Cognitiva, proposta por Sweller (1998), esta 

pode contribuir com o processo de ensino de uma forma geral, por meio de uma 

organização didática e metodológica do trabalho do professor, no sentido de melhorar 

o processo de ensino.  

Segundo Sweller (2003), a aprendizagem se efetiva de maneira frutífera 

quando o processo de informação estiver alinhado com o processo cognitivo humano, 

ou seja, quando o volume de informações oferecidas ao aprendiz é compatível com a 

capacidade de compreensão humana.  

A Teoria da Carga Cognitiva se apoia na impossibilidade natural do ser 

humano em processar muitas informações na memória a cada momento. Dessa 

forma, pautando-se no conhecimento sobre a cognição e com base em diretrizes e 

técnicas dessa teoria de aprendizagem, compete ao docente orientar a 

elaboração/preparação de um ensino que resulte em uma aprendizagem mais 

eficiente. 

Ao se respaldar na hipótese inicial da proposta de que as metodologias ativas 

de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva podem contribuir com o processo de 

ensino/aprendizagem, recorre-se à observação de uma vasta literatura do uso delas 

de forma isolada, nas mais diversas áreas do conhecimento, indicando uma variedade 

de resultados positivos decorrentes de suas implementações. 

No contexto da programação, também é possível observar, na literatura (em 

menor número), estudos referentes aos usos de metodologias ativas de aprendizagem 
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e da teoria da carga cognitiva. Os usos dessas premissas isoladamente nos estudos 

indicam benefícios e contribuições no processo de ensino/aprendizagem de 

programação. 

Convém salientar que a literatura apresenta, de forma não explícita, poucos 

estudos referentes à associação de diferentes elementos relacionados às 

metodologias ativas de aprendizagem e à teoria da carga cognitiva.  

Portanto, pesquisar sobre o processo de ensino/aprendizagem de 

programação, mas com a proposta de avaliar, por meio de uma qualificação docente, 

a contribuição de uma abordagem pedagógica baseada na associação de 

Metodologias Ativas de Aprendizagem e a Teoria da Carga Cognitiva para o ensino 

de programação, é de suma importância. Essa situação se relaciona diretamente aos 

questionamentos indicados como estudos futuros em minha dissertação; à 

experiência de reconstrução de minha práxis docente relatada; e aos conhecimentos 

obtidos durante o doutorado. 

Dentro do contexto exposto, a relevância do trabalho em pauta está em avaliar 

uma abordagem pedagógica baseada na associação de Metodologias Ativas de 

Aprendizagem e a Teoria da Carga Cognitiva para o ensino de programação de 

computadores, com o intuito de explorar alternativas que possam auxiliar no 

atendimento às demandas de mediação educacional, condizentes com a redução dos 

insucessos nessas disciplinas. 

Além disso, este trabalho se justifica pela lacuna de pesquisas que visam a 

estudar as contribuições e limitações da associação proposta, bem como a ausência 

de propostas relacionadas à qualificação de docentes que lecionam programação, 

tendo em vista que são poucos os educadores que possuem as qualificações 

necessárias para implementar o uso de metodologias ativas de aprendizagem e/ou a 

teoria da carga cognitiva no âmbito da programação. 

 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Conforme exposto, aprender a programar computadores não é uma tarefa 

simples, tampouco trivial. Ao longo dos anos, a literatura evidencia que o processo de 

ensino/aprendizagem dos conteúdos introdutórios de programação de computadores 
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tem se mostrado difícil para estudantes e professores nos diferentes níveis, cursos e 

contextos de ensino. 

A origem dos problemas associados ao processo de ensino/aprendizagem de 

programação é muito ampla, uma vez que envolve diversas variáveis de múltiplos 

atores. Esses problemas têm sido amplamente discutidos pela comunidade 

acadêmica que apresenta causas, como a falta de competências na resolução de 

problemas, poucas habilidades matemáticas, baixo nível de abstração, dificuldades 

de interpretação do problema e compreensão de texto por parte dos estudantes. 

Nesse sentido, salienta-se que parece ser uma tendência a visão de que as 

dificuldades relacionadas aos estudantes são as principais barreiras existentes no 

processo de ensino/aprendizagem de programação. Entretanto, deve-se considerar 

que as dificuldades abrangem os quatro integrantes envolvidos no processo, sendo 

eles: a instituição de ensino, os conteúdos, os professores e os estudantes. 

A literatura apresenta, entre outras dificuldades relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagem de programação inerentes aos docentes, a ausência de 

metodologias e/ou práticas de ensino adequadas, abordagem pouco motivadora, 

métodos de avaliação inadequados e restrição de tempo. Em relação às dificuldades 

inerentes aos conteúdos, é apontada, entre outras, a forte carga de conceitos 

abstratos. 

Além disso, conjectura-se que os índices de insucesso em disciplinas 

introdutórias de programação estão diretamente relacionados à maneira com que 

continuamos a replicar o processo de ensino/aprendizagem de programação. Essa 

prática permite que pouco se avance para se reverter o cenário. 

As dificuldades inerentes aos docentes, como ausência de metodologias e/ou 

práticas de ensino adequadas, abordagens tradicionais, métodos de avaliação 

inadequados e restrição de tempo, implicam direta ou indiretamente nas dificuldades 

concernentes aos estudantes. São exemplos a pouca motivação dos discentes, a falta 

de persistência ou empenho e a baixa capacidade de abstração. Dificuldades 

inerentes aos conteúdos, como a forte carga de conceitos abstratos, também são 

suscitadas. 

No âmago dessas discussões, a proposta desta pesquisa consiste em avaliar, 

por meio de uma qualificação docente, a contribuição de uma abordagem pedagógica 

baseada na associação de Metodologias Ativas de Aprendizagem e a Teoria da Carga 
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Cognitiva para o ensino de programação de computadores. A inquietação que 

compreende o estudo foi delineada por intermédio da seguinte questão norteadora: 

 

Qual a contribuição de uma abordagem pedagógica baseada na 

associação de Metodologias Ativas de Aprendizagem e a Teoria da Carga 

Cognitiva para o ensino de programação de computadores, na perspectiva dos 

docentes? 

 

A questão norteadora apresentada quanto à inquietação desta pesquisa está 

relacionada às práticas docentes desenvolvidas para o ensino de programação, tendo 

o intuito de avaliar como uma abordagem pedagógica baseada nessas premissas 

pode contribuir com esse processo, por meio do suporte teórico e metodológico. 

Desse modo, a presente pesquisa busca avaliar uma abordagem pedagógica 

baseada na associação de Metodologias Ativas de Aprendizagem e a Teoria da Carga 

Cognitiva para o ensino de programação de computadores, a partir das perspectivas 

dos docentes. Considera-se que os educadores são os que melhor podem avaliar a 

contribuição da abordagem proposta, uma vez que lecionam as matérias de 

programação e vivenciam as diversas dificuldades relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagem. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

Parte-se do princípio de que as dificuldades existentes no processo de 

ensino/aprendizagem das disciplinas introdutórias de programação são uma 

realidade, nos diferentes níveis, cursos e contextos de ensino. 

É por essa razão que as dificuldades relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagem de programação podem ter como origem as dificuldades 

inerentes aos docentes, que podem implicar, direta ou indiretamente, dificuldades 

inerentes aos estudantes, bem como aos conteúdos. 

Dessa forma, explorar alternativas que auxiliem no atendimento às demandas 

de mediação educacional é de suma importância, a fim de proporcionar práticas 

educativas adequadas, alinhadas à educação contemporânea e às necessidades dos 
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estudantes atuais, bem como condizentes com a redução dos insucessos nas 

disciplinas introdutórias de programação. 

Assim, tendo em vista que as Metodologias Ativas de Aprendizagem 

associadas à Teoria da Carga Cognitiva podem contribuir com o ensino de 

programação de computadores, fornecendo bases teóricas e metodológicas sólidas e 

qualificadas para a organização didático-pedagógica do processo de 

ensino/aprendizagem, delineou-se os objetivos evidenciados na sequência. 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a contribuição de uma abordagem pedagógica baseada na associação 

de Metodologias Ativas de Aprendizagem e a Teoria da Carga Cognitiva para o ensino 

de programação de computadores, a partir das perspectivas dos docentes. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

− Identificar onde ocorre o ensino introdutório de programação de computadores 
no Instituto Federal do Paraná – IFPR, bem como o perfil dos docentes que 
lecionam as disciplinas. 

− Desenvolver um curso de qualificação docente para o ensino de Programação 
de Computadores por meio do uso de Metodologias Ativas de Aprendizagem e 
a Teoria da Carga Cognitiva. 

− Realizar um estudo exploratório a fim de caracterizar a formação, as práticas 
desenvolvidas no ensino de programação e as concepções em relação ao 
processo de ensino/aprendizagem de programação, teorias de aprendizagem 
e metodologias de ensino dos docentes participantes do curso de qualificação. 

− Identificar, na perspectiva dos docentes participantes do curso de qualificação, 
a contribuição de uma abordagem pedagógica baseada na associação de 
Metodologias Ativas de Aprendizagem e a Teoria da Carga Cognitiva no ensino 
de programação de computadores. 

− Organizar um caderno de planos de aula para o ensino de programação de 
computadores por meio do uso de Metodologias Ativas de Aprendizagem e 
Teoria da Carga Cognitiva. 
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1.4 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

Em relação à sua natureza, a pesquisa se classifica como aplicada, pois 

demarca o intuito de gerar novos conhecimentos relacionados ao ensino de 

programação para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos. 

Do ponto de vista dos objetivos, configura-se como uma pesquisa descritiva, 

porque visa a descrever, analisar e interpretar os resultados referentes às 

perspectivas dos docentes quanto à abordagem pedagógica proposta.  

O procedimento metodológico de abordagem dos dados é categorizado como 

métodos mistos, pois se utiliza de elementos qualitativos e quantitativos. Qualitativos, 

por não se preocupar com representatividade numérica, mas, sim, com a 

compreensão da avaliação da abordagem pedagógica proposta. Quantitativos, por 

focar na objetividade em avaliar a abordagem pedagógica proposta a partir dos dados 

coletados. 

 

 

1.5 INEDITISMO E ORIGINALIDADE DA PROPOSTA 

O ineditismo e a originalidade são características essenciais no 

desenvolvimento de uma tese. Com vistas a verificar se a presente pesquisa 

contempla tais características, foi desenvolvida uma pesquisa de Revisão Sistemática 

da Literatura – RSL. 

A revisão em questão foi desenvolvida com base nas diretrizes apresentadas 

por Petticrew e Roberts (2008) e Kitchenham e Charters (2007), com o objetivo de 

identificar e caracterizar estudos que relacionam o ensino/aprendizagem de 

programação a metodologias ativas de aprendizagem, à teoria da carga cognitiva e/ou 

à associação delas ou, ainda, à formação ou qualificação docente. 

A síntese do protocolo desenvolvido para esta revisão é apresentada na 

Figura 1. 
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Figura 1 – Síntese do protocolo RSL desenvolvido 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

   

  

 

        

   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

QP5: Quais contribuições e dificuldades do uso da teoria da carga cognitiva foram relatadas 
nesses estudos? 

QP4: Quais princípios, diretrizes, efeitos ou técnicas da teoria da carga cognitiva têm sido 
aplicados no contexto do ensino de programação? 

QP3: Quais contribuições e dificuldades do uso de metodologias ativas de aprendizagem foram 
relatadas nesses estudos? 

QP2: Quais metodologias ativas de aprendizagem têm sido aplicadas no contexto do ensino de 
programação? 

QP1: Existem pesquisas que buscam avaliar a contribuição de uma abordagem pedagógica 
baseada na associação do uso de Metodologias Ativas de Aprendizagem e a Teoria da Carga 
Cognitiva para o ensino de programação de computadores? 

QUESTÕES DE PESQUISA (QP) 

Total de estudos recuperados: 2.006 

Catálogo de Teses e Dissertações CAPES - 
CTDC 

42 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações - BDTD 

73 

Web of Science 

604 

Scopus 

807 

Science Direct 

80 

ACM DL 

400 

Fontes de Pesquisa 

Testes nas bases: ACM Digital Library; Scopus; e Web of Science Validação 

((("Programming" OR "Computer Science" OR CS) AND (Teach* OR 
Learn*)) AND (("Active-Learning" OR "Active Learning") OR 

("Cognitive Load") OR ((Teach* OR Professor) AND (Qualification 
OR Training)))) 

Expressão de Busca 

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DOS ESTUDOS 

Seleção dos estudos com base em critérios de inclusão e exclusão 

Remoção dos estudos duplicados (n=429) 

CI1: Estudos escritos em inglês, espanhol 
ou português, que relacionam o 
ensino/aprendizagem de programação às 
seguintes temáticas: metodologias ativas 
de aprendizagem e/ou teoria da carga 
cognitiva e/ou formação ou qualificação 
docente. 

Critério de Inclusão (CI) 

CE2: Estudos escritos pelo mesmo grupo 
de autores e/ou pesquisa, com os mesmos 
dados (nesse caso, apenas o mais recente 
foi mantido). 

CE1: Estudos resumidos ou secundários 
(survey, revisão sistemática ou 
mapeamento sistemático); 

Critérios de Exclusão (CE) 

PROCESSO DE SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

Identificação dos estudos e extração de dados relacionados às questões de pesquisa. 

EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 
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Conforme exposto na Figura 1, inicialmente, com base nos termos que 

compõem o escopo desta revisão, entre eles: ensino/aprendizagem; programação de 

computadores; metodologias ativas de aprendizagem; teoria da carga cognitiva; 

qualificação docente; e formação de professores, elaborou-se a expressão de busca. 

Em seguida, com o intuito de verificar se a expressão busca era adequada, 

realizou-se um conjunto de testes em diferentes fontes de pesquisa. Após esses 

testes, considerou-se que a expressão elaborada se mostrou apropriada na 

recuperação de estudos definidos dentro do escopo definido. 

Essa expressão de busca foi implementada de forma automática por meio dos 

motores de busca, tendo como parâmetros os campos título (title), palavras-chave 

(keywords) e resumo (abstract), além de documentos do tipo artigo para as bases 

internacionais e tese ou dissertação para as bases nacionais, publicados entre os 

anos de 2010 e 2019. A busca foi realizada em12 de março de 2020 e identificou, nas 

bases de dados destacadas, um total de 2.006 estudos. Cabe registrar que, nas fontes 

de pesquisa BDTD e CTDC, foi realizada a tradução e adaptação da expressão de 

busca desenvolvida. 

A partir da recuperação dos estudos, iniciou-se o processo de seleção dos 

trabalhos para compor o corpus documental para revisão. Assim, inicialmente, foram 

descartados os estudos duplicados (n=429). Em seguida, os 1.577 estudos restantes 

foram submetidos a uma análise dos metadados título (title), palavras-chave 

(keywords) e resumo (abstract), observando os critérios de inclusão e exclusão. 

O processo de seleção dos estudos recuperados, com base nos critérios de 

inclusão e exclusão, descartou um total de 1.456 estudos, seja por não atenderem ao 

critério de inclusão, ou, ainda, por serem classificados em, pelo menos, um dos 

critérios de exclusão, resultando em 121 estudos selecionados. 

Para o processo de extração dos dados, os estudos selecionados para 

compor o corpus documental desta revisão foram identificados e disponibilizados em 

uma planilha, em que o pesquisador procedeu a extração dos dados relacionados às 

questões de pesquisa destacadas na Figura 1. 

A partir dessa extração, os dados foram sintetizados e agrupados em 

categorias, possibilitando a análise que propiciou caracterizar os estudos 

selecionados. 

Com base na análise dos dados obtidos, observou-se que nenhum dos 

estudos objetiva deliberadamente avaliar a contribuição de uma abordagem 



33 

 

pedagógica baseada na associação do uso de Metodologias Ativas de Aprendizagem 

e a Teoria da Carga Cognitiva para o ensino de programação de computadores (QP1). 

Compete registrar que, por meio da execução da RSL, foram recuperados 

poucos estudos (n=5) que utilizam, em algum grau, a associação de elementos da 

teoria da carga cognitiva. Por exemplo, mensurar as cargas cognitivas durante a 

implementação de metodologias ativas de aprendizagem no ensino de programação.  

Os cinco estudos recuperados, a partir da execução da RSL, são descritos na 

seção 5.6, denominada “Associação de metodologias ativas à teoria da carga 

cognitiva no contexto da programação”. Essa seção está localizada no capítulo 5, 

intitulado “Ensino/aprendizagem de programação de computadores”. 

Todavia, enfatiza-se que esses estudos não se assemelham à proposta desta 

pesquisa, pois alguns não objetivam avaliar a contribuição de uma abordagem 

pedagógica baseada na associação proposta.  

Por meio da execução da pesquisa RSL, pode-se verificar o ineditismo e a 

originalidade da proposta. Além disso, com base na análise dos estudos selecionados, 

foi possível identificar e caracterizar estudos que relacionam o ensino/aprendizagem 

de programação às temáticas abordadas por este trabalho, sendo possível observar 

os diversos benefícios e contribuições quanto ao uso de metodologias ativas de 

aprendizagem ou à teoria da carga cognitiva para o processo de ensino/aprendizagem 

de programação, ainda que ambas sejam implementadas de forma isolada. 

Diante do exposto, depreende-se que uma grande parte dos estudos 

selecionados por meio da pesquisa RSL e as demais respostas para as questões de 

pesquisa serão devidamente recuperadas no decorrer dos capítulos da tese. 

 

 

1.6 PRODUTOS EDUCACIONAIS 

O Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia 

(PPGECT), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), por meio do 

Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia – 

Doutorado (PPGECT/UTFPR, 2018), prevê que o(a) discente de doutorado elabore, 

além da produção do relatório final da pesquisa em forma de tese, um produto 

educacional vinculado à pesquisa, conforme disposto no art. 54, item VIII.  
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Por meio do desenvolvimento da presente pesquisa, foram elaborados os 

seguintes produtos educacionais: 

− curso de qualificação docente para o ensino de programação de computadores 
por intermédio de metodologias ativas e teoria da carga cognitiva. Esse curso 
tem como objetivo qualificar docentes para o ensino de programação de 
computadores por meio da metodologia mencionada, sendo utilizado nesta 
pesquisa como a principal fonte de coleta dados; 

− e-book construindo “novos” caminhos para o ensino de programação por meio 
do uso de metodologias ativas de aprendizagem e teoria da carga cognitiva. 
Esse e-book foi elaborado para o curso de qualificação. Nele, são abordados 
os seguintes assuntos: programação de computadores; educação hoje; 
metodologias ativas de aprendizagem; teoria da carga cognitiva; e 
apontamentos e direcionamentos para a construção de “novos” caminhos no 
ensino de programação; e 

− caderno de planos de aula para o ensino de programação por meio do uso de 
metodologias ativas de aprendizagem e teoria da carga cognitiva. Esse 
caderno é resultado de uma das atividades do curso de qualificação. Os planos 
de aula selecionados para compor o presente Caderno de Planos de Aula são 
parte das reflexões desencadeadas pelos participantes durante a realização do 
curso e visam a oferecer suporte pedagógico a docentes que queiram 
implementar o uso de Metodologias Ativas de Aprendizagem e Teoria da Carga 
Cognitiva no ensino de programação de computadores. 

Para o conjunto de produtos educacionais elaborados, sendo eles o curso, o 

e-book e o caderno de planos de aula, a partir desta pesquisa, atribuiu-se a seguinte 

nomenclatura: construindo “novos” caminhos para o ensino de programação por 

meio do uso de metodologias ativas de aprendizagem e teoria da carga 

cognitiva. 

Espera-se que o material desenvolvido possa contribuir como um referencial 

para instituições de ensino que queriam implementar qualificações para docentes que 

lecionam a matéria de programação de computadores, a fim de que ensinem 

programação com base no uso de metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da 

carga cognitiva. 

Além disso, o produto pode fornecer um direcionamento para docentes que 

lecionam programação, servindo como um estímulo para que possam se aprofundar 

mais a respeito dessas temáticas, pois se trata de um assunto envolvente, desafiador 

e necessário para a redução dos insucessos em disciplinas introdutórias de 

programação. 
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1.7 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

Com a finalidade de responder à questão norteadora da pesquisa, bem como 

alcançar os objetivos propostos, esta tese se apresenta organizada em oito capítulos. 

Para mostrar ao leitor o que esperar de cada um dos capítulos, na Figura 2, evidencia-

se a estrutura geral da tese. 
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Figura 2 – Estrutura da Tese 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

Fonte: autoria própria. 

PRODUTOS EDUCACIONAIS 

INEDITISMO E ORIGINALIDADE DA PROPOSTA 

DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

OBJETIVOS 

PROBLEMA DE PESQUISA 

TRAJETÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO 

CAPÍTULO 1 – APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

ENSINO/APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES 

ASSOCIAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM À TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

CAPÍTULOS 2, 3, 4 E 5 – APORTE TEÓRICO 

CARACTERIZAÇÃO: CURSO DE QUALIFICAÇÃO; TESTE PILOTO; EXPERIMENTO; AMOSTRAS 

PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

CARACTERIZAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA-METODOLÓGICA 

CAPÍTULO 6 – PERCURSO METODOLÓGICO 

RESPOSTAS PARA A QUESTÃO DE PESQUISA 

EXPERIMENTO 

TESTE PILOTO 

ENSINO/APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO NO IFPR 

CAPÍTULO 7 – RESULTADOS, ANÁLISES E DISCUSSÕES 

ESTUDOS FUTUROS 

LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

CAPÍTULO 8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

ANEXOS 

APÊNDICES 

REFERÊNCIAS 
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Como pode ser observado na Figura 2, além do primeiro capítulo referente à 

apresentação da pesquisa, que é composto pela trajetória e contextualização, o 

problema de pesquisa, os objetivos, o delineamento metodológico, o ineditismo e 

originalidade da proposta e os produtos educacionais desenvolvidos a partir da 

pesquisa, esta tese é composta por mais sete capítulos, sendo descritos a seguir. 

No segundo capítulo, intitulado “Metodologias Ativas de Aprendizagem”, são 

estabelecidos, principalmente, os aspectos conceituais referentes a essas 

metodologias e à aprendizagem ativa. 

No terceiro capítulo, intitulado “Teoria da Carga Cognitiva”, são apresentados 

os principais conceitos relacionados a essa teoria, com base nas pesquisas 

desenvolvidas por Sweller. Esse capítulo contempla duas seções, sendo que a 

primeira discorre sobre as técnicas para medir a carga cognitiva, e a segunda 

apresenta os efeitos dessa teoria. 

O quarto capítulo versa sobre a associação proposta de metodologias ativas 

à teoria da carga cognitiva, sendo discutidos os aspectos filosóficos, teóricos e 

metodológicos relacionados ao processo de ensino/aprendizagem com base nessas 

duas premissas que, inicialmente, podem representar um contrassenso. 

No quinto capítulo, intitulado “Ensino/Aprendizagem de Programação de 

Computadores”, inicialmente, é contextualizada a relevância da programação; em 

seguida, discorre-se sobre os aspectos relacionados ao processo de 

ensino/aprendizagem da matéria. 

Ainda, o quinto capítulo contempla seis seções: na primeira, é contextualizada 

a formação e atuação docente no contexto da programação; na segunda, são 

discutidas as dificuldades relacionadas ao processo de ensino/aprendizagem; na 

terceira, é caracterizada a abordagem tradicional do ensino de programação, 

elucidando aspectos que indicam que essa abordagem possa não ser a mais indicada 

para o aprendizado. 

Na quarta seção do quinto capítulo, são abordadas as metodologias ativas no 

contexto da programação. A quinta seção, similar à anterior, tem como foco a teoria 

da carga cognitiva no contexto da programação e a sexta objetiva a associação de 

ambas as premissas. 

O sexto capítulo relata o percurso metodológico da pesquisa. Nele, busca-se 

descrever a caracterização e fundamentação teórica-metodológica, o 

desenvolvimento da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados, bem como os 
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procedimentos para análise, os procedimentos éticos, sendo caracterizados o curso 

de qualificação desenvolvido, o teste piloto e o experimento realizados e, por fim, as 

amostras estudadas. 

O sétimo capítulo se refere aos resultados, análises e discussões. Como o 

próprio nome expõe, são apresentados, analisados e discutidos os resultados obtidos 

por meio da realização da pesquisa. 

O oitavo capítulo, intitulado “Considerações finais”, apresenta as principais 

conclusões obtidas no trabalho de pesquisa, indicando as contribuições mais 

relevantes, bem como suas limitações e as possibilidades de estudos futuros. 
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2 METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

As metodologias ou abordagens de aprendizagem ativa têm obtido notório 

destaque na área da educação, estando cada vez mais presentes na pauta de 

discussão da área, de forma a serem pesquisadas as suas possibilidades e as 

limitações da implementação, nos diferentes contextos e níveis de ensino. 

Apesar da contemporaneidade dos conceitos incutidos nessas abordagens, 

as ideias que as fundamentam não são novas e têm sua origem junto ao movimento 

denominado Escola Nova, cujos pensadores, como William James, John Dewey e 

Édouard Claparéde, defendiam uma metodologia de ensino centrada na 

aprendizagem pela experiência e no desenvolvimento da autonomia do aprendiz. 

No movimento da Escola Nova, Dewey propôs uma educação pautada pelo 

aprender fazendo (learning by doing) por meio de experiências orientadas pelos 

princípios da iniciativa, originalidade e cooperação com potencial educacional para o 

aprendiz, possibilitando alavancar suas potencialidades (DEWEY, 1959). 

Além disso, cumpre salientar que muitas características presentes nesse tipo 

de aprendizagem, bem como os pensamentos propostos pela Escola Nova, 

convergem com as ideias de Freire (2005) sobre a educação dialógica, participativa e 

conscientizadora, que se desenvolve por meio da problematização da realidade, na 

sua apreensão e transformação.  

Desse modo, sob a perspectiva da metodologia da problematização, ensinar 

significa criar situações para despertar a curiosidade do aprendiz e lhe permitir pensar 

o concreto, conscientizando-o da realidade, a fim de poder questioná-la, para que se 

possa, então, construir conhecimentos para transformá-la, superando a ideia de que 

ensinar corresponde a uma simples transferência de conhecimento. 

Coadunam-se a essas reflexões teóricas Dewey (1959), Freire (2005), Rogers 

(1973) e Novak (1999), especificamente quando ressaltam a importância de superar 

a educação bancária, tradicional e focar a aprendizagem do estudante, envolvendo-

o, motivando-o e dialogando com ele. 

Outro aspecto relevante sobre a aprendizagem ativa concerne à 

intencionalidade da aprendizagem, pois a ação de aprender se torna mais atrativa 

quando o assunto é de interesse do estudante, sendo pertinente ao contexto em que 

se situa. Tais aspectos possibilitam o aumento da flexibilidade cognitiva, da 
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capacidade de realizar tarefas diversas e de adaptação a situações inesperadas 

(MORAN, 2017). 

Ainda em relação à intencionalidade da aprendizagem, mesmo que, de formas 

diferentes, tal aspecto é evidenciado por teóricos da educação, como Ausubel (1980), 

Bruner (1976), Dewey (1950), Freire (2005), Piaget (2006), Rogers (1973), Vygotsky 

(1998), entre outros. Ademais, todos esses autores questionam o modelo escolar 

focado na transmissão de informações. 

Pode-se presumir que uma parte desse movimento em torno das 

metodologias ativas de aprendizagem, atualmente, advém das transformações das 

necessidades da sociedade atual e a educação de uma forma geral, que demanda 

abertura e flexibilidade para conviver com fluxos diversificados de informações 

onipresentes, multiplicidade de letramentos, diversidade, ambiguidade e incerteza do 

conhecimento que se expande e se inter-relaciona entre o saber cotidiano e o 

conhecimento científico (BACICH; MORAN, 2018). 

Além disso, faz-se necessário considerar que os educandos presentes, no 

sistema formal de educação, possuem expectativas em relação à aprendizagem, bem 

como de sua própria formação e desenvolvimento, que são muito diferentes de 

gerações anteriores. Por isso, imersas a esse contexto, as metodologias ativas de 

aprendizagem se apresentam como uma possibilidade de transformação do processo 

de ensino/aprendizagem em experiências motivadoras, criativas, significativas e 

contextualizadas para os estudantes. 

Nessa direção, Valente (2018, p. 26) destaca que: 

Os estudantes deste início de século XXI, especialmente os do ensino 
superior, têm tido um comportamento diferente em sala de aula, em parte, 
graças ao uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC). Nesse sentido, as instituições de ensino superior têm se mobilizado, 
incrementando os recursos tecnológicos e, até mesmo, a formação de 
docentes para se adequarem a essa nova realidade. 

Entretanto, pode-se perceber que, atualmente, na maioria das salas de aula, 

o modelo utilizado é, ainda, o centrado no professor, em que este transmite os 

conteúdos para os estudantes em uma relação horizontal. Esse modelo foi criado em 

um tempo que não corresponde à conjuntura atual e, por isso, pode não mais atender 

às necessidades e às perspectivas de nossos estudantes.  
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Nesse sentido, Tapscott e Williams (2010, p. 18-19) afirmam que: 

O atual modelo pedagógico, que constitui o coração da universidade 
moderna, está se tornando obsoleto. No modelo industrial de produção em 
massa de estudantes, o professor é o transmissor. [...]. A aprendizagem 
baseada na transmissão pode ter sido apropriada para uma economia e uma 
geração anterior, mas cada vez mais ela está deixando de atender às 
necessidades de uma nova geração de estudantes que estão prestes a entrar 
na economia global do conhecimento. 

Em consonância com Tapscott e Williams, Valente (2014, p. 81) expõe que a 

“sala de aula tradicional é um subproduto do industrialismo, idealizada na concepção 

da linha de montagem e com propósito de treinar os alunos segundo as conformidades 

do modelo industrial”. 

Valente complementa, ainda, que o modelo industrial está sendo 

gradativamente substituído pelo modelo de produção e de serviço com base na 

economia do conhecimento; por isso, diversos órgãos têm proposto métodos de 

ensino alternativos, que visam a explorar a colaboração, a investigação e o fazer, 

sendo estes mais adequados à idade pós-industrial (VALENTE, 2014). 

O ensino tradicional baseado em palestras, que é a abordagem pedagógica 

mais comum utilizada em salas de aula nos diferentes níveis e contextos de ensino, e 

a sua eficiência no processo de ensino/aprendizagem vêm sendo questionados nas 

diversas áreas do conhecimento.  

Uma parte desses questionamentos sobre a eficiência do ensino tradicional 

decorre do formato de ensino, que pode, muitas vezes, colocar os estudantes em um 

papel passivo, a fim de que recebam os conhecimentos transferidos pelo docente de 

fatos isolados, fora do contexto e abstratos, tendo chances de serem esquecidos mais 

tarde. 

Nesse sentido, convém destacar que o modelo de aprendizagem ativa 

contrasta fortemente com a abordagem tradicional do ensino baseado em palestras, 

pois visa à participação ativa dos estudantes e ao seu engajamento por meio de uma 

ampla variedade de metodologias, estratégias, abordagens e técnicas pedagógicas 

centradas no estudante. A finalidade é que ele se envolva no processo de 

ensino/aprendizagem, aplicando seus conhecimentos de maneiras significativas, 

empregando habilidades de pensamento de ordem superior e refletindo sobre seu 

aprendizado para construir novos conhecimentos (BACICH; MORAN, 2018; 
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BONWELL; EISON, 1991; FRYDENBERG, 2013; ROEHL; REDDY; SHANNON, 

2013). 

O conceito de aprendizado ativo remete à ideia oposta de recepção passiva 

do conhecimento, contrastando com a abordagem pedagógica do ensino tradicional, 

em que o aprendizado é passivo, e centrada no docente, o qual é o protagonista do 

processo, geralmente com aulas tradicionalmente expositivas, nas quais se apresenta 

o conteúdo, utilizando-se de seus conhecimentos e recursos, ao ter como principal 

objetivo cumprir o programa da disciplina (BACICH; MORAN, 2018). 

Por outro lado, a aprendizagem ativa confere ênfase ao papel protagonista do 

estudante e ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas 

do processo, valorizando as diferentes formas pelas quais é possível aprender 

experimentando, desenhando, criando com orientação do professor, a fim de que os 

envolvidos nesse processo possam aprender em seu próprio estilo, ritmo e tempo 

(BACICH; MORAN, 2018; MORAN, J., 2017). 

Assim, a aprendizagem ativa pode ser conceituada de uma maneira simples 

e genérica como qualquer forma de aprendizagem na qual o aprendiz está fazendo 

algo além de apenas ouvir (BONWELL; EISON, 1991; BULLARD; FELDER, 2007; 

FELDER; BRENT, 2003; MITCHELL; PETTER; HARRIS, 2017) ou, ainda, como 

qualquer atividade em que o aprendiz participe ativamente do processo de construção 

do seu conhecimento.  

De um modo geral, pode-se afirmar que a aprendizagem ativa se desenvolve 

por meio de qualquer método instrutivo que exija que os aprendizes façam atividades 

significativas de aprendizagem, combinadas com a reflexão sobre o que estão 

aprendendo e fazendo, ao ter como principal característica uma abordagem centrada 

no aprendiz, em que docentes e estudantes colaborem e interagem com os conteúdos 

(PRINCE, 2004). 

Entretanto, convém ressaltar que, por mais que a aprendizagem ativa tenha 

um notório destaque na área da educação, estando cada vez mais presente na pauta 

de discussão da área, as conceituações desse modelo de aprendizagem têm sido um 

tanto díspares, carecendo de um modelo claro, abrangente e com suporte empírico e 

conceitual. 

Dessa forma, as abordagens ou metodologias ativas de aprendizagem que 

subjazem o aprendizado ativo têm como foco o estudante e cabe ao docente planejar 

atividades para que os educandos se envolvam e participem ativamente do processo, 
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levando-os a contextualizar e desenvolver conceitos sobre o que estão aprendendo. 

Assim, dentro desse contexto, compete ao estudante assumir uma postura ativa em 

relação ao seu aprendizado por meio de situações e problemas desafiadores 

projetados pelo docente. 

De acordo com Moran (2017), as metodologias ativas são estratégias de 

ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo 

de aprendizagem, de forma flexível, interligada, híbrida. 

Camargo e Daros (2018) definem as metodologias ativas de aprendizagem 

como um conjunto de atividades organizadas, com a presença marcante da 

intencionalidade educativa, na qual o estudante deixa de ser um agente passivo e 

passa a ser um membro ativo no processo de aprendizagem por meio de estratégias 

pedagógicas que estimulam a apropriação e produção de conhecimento e análise de 

problemas. 

Assim, as metodologias ativas de aprendizagem podem ser consideradas 

pontos de partida para se progredir a processos mais avançados de reflexão, de 

integração cognitiva, de generalização, de reelaboração, pois o aprendizado proposto 

por essas metodologias se efetiva de forma emancipada a partir de contextos 

(problemas e situações) que os aprendizes poderão vivenciar, posteriormente, em sua 

vida profissional (MORAN, 2015). 

Com respaldo nesse contexto, cabe observar que são muitos os modelos 

propostos como metodologias ativas de aprendizagem. Estas, por sua vez, podem ser 

conceituadas de uma forma mais ampla como práticas educacionais que orientam os 

processos de ensino/aprendizagem e que se concretizam por meio de estratégias, 

abordagens e técnicas voltadas para a participação efetiva do estudante no 

desenvolvimento de sua aprendizagem. 

Dentre as principais metodologias ou abordagens ativas de aprendizagem 

mencionadas pela literatura, destacam-se: a sala de aula invertida (Flipped 

Classroom), a aprendizagem baseada em problemas (Problem Based Learning), a 

aprendizagem baseada em projetos (Project Based Learning), a aprendizagem 

baseada em pesquisa (Inquiry Based Learning), a aprendizagem baseada em times 

ou equipes (Team Based Learning), a aprendizagem baseada em jogos (Game Based 

Learning), o ensino híbrido (Blended Learning), a gamificação (Gamification), a 

instrução por pares (Peer Instruction), a educação mão na massa (Hand’s ON), entre 

outras. 
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Essas metodologias podem ser caracterizadas como qualquer situação de 

aprendizagem que o docente permite acontecer para envolver os estudantes: pedindo 

que eles façam ou respondam às perguntas, individualmente ou em pequenos grupos 

em sala de aula; que eles façam tarefas e projetos dentro e fora da sala de aula; que 

eles realizem experimentos de laboratório. 

Dentre os muitos aspectos relacionados às metodologias ativas de 

aprendizagem, merece destaque a alteração do papel do professor, que deixa de ser 

o detentor de todo o conhecimento e passa a assumir um papel de curador, mentor e 

orientador, colaborando para a construção do saber dos estudantes. O docente 

também desenvolve caminhos e atividades previsíveis e imprevisíveis, individuais e 

de grupo, para a construção mais aberta, criativa, empreendedora, reflexiva e 

significativa do conhecimento. 

Na literatura, diversos estudos têm registrado evidências de que os usos de 

metodologias ativas de aprendizagem são eficazes e produzem resultados superiores, 

quando comparados à abordagem tradicional baseada em palestras. Isso expressa a 

diminuição dos índices de reprovação, a promoção de um maior interesse e 

engajamento dos estudantes, desenvolvendo e melhorando as atitudes deles, além 

de promover o pensamento crítico, a compreensão mais profunda, com a 

possibilidade de melhores resultados de aprendizagem, por meio de um processo de 

ensino/aprendizagem contextualizado, que estabelece condições para que os 

estudantes sejam responsáveis por sua aprendizagem (BONWELL; EISON, 1991; 

FREEMAN et al., 2014; LAAL; LAAL, 2012; MICHAEL, 2006; MINIFIE; DAVIS, 2013; 

RICHARDSON, 2008). 

Em virtude dos benefícios decorrentes do uso de metodologias ativas de 

aprendizagem, educadores passaram a desenvolver, adaptar e a implementar uma 

ampla variedade nos mais diferentes níveis e contextos de ensino, com vistas a tornar 

o processo de ensino/aprendizagem mais eficiente e significativo para seus 

aprendizes.  

Entretanto, cumpre mencionar que, para alcançar resultados positivos por 

meio do uso das metodologias ativas, é fundamental que a relação professor-

estudante-conhecimento seja virtuosa, possibilitando a criação de um ambiente que 

propicie a construção do conhecimento, em que os professores possam motivar os 

estudantes, os quais, por sua vez, tenham o desejo de buscar pelo aprendizado, pois, 

nesse modelo ativo, o estudante precisa ultrapassar o papel passivo e se tornar crítico, 
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criativo e ativo. Por isso, espera-se que eles se envolvam mais em atividades de ouvir, 

discutir, falar, ver, perguntar, fazer e ensinar. 

Nesse sentido, tornar os estudantes responsáveis pela própria aprendizagem 

implica que eles deverão desempenhar uma série de outros afazeres aos quais não 

estão acostumados. Além disso, deve-se ter consciência dos vários obstáculos a 

serem enfrentados para a mudança do paradigma que está posto, a fim de se 

empregar essas metodologias.  

Além de tornar os estudantes responsáveis pela própria aprendizagem, o que 

requer uma maior participação ou envolvimento deles (ALTINTAS; GUNES; SAYAN, 

2016), a literatura apresenta dificuldades para a implementação dessas metodologias 

no processo de ensino/aprendizagem. Entre elas, destacam-se as seguintes: 

adequação à estrutura pedagógica institucional e/ou currículo (VALENTE, 2014); 

qualificação docente para o uso dessas metodologias (MUÑOZ et al., 2013); maior 

esforço/trabalho do docente para o planejamento e/ou execução do processo de 

ensino/aprendizagem (FERNÁNDEZ et al., 2011; LOVE et al., 2015; O’FLAHERTY; 

PHILLIPS, 2015). 

Ademais, incumbe ponderar que a implementação dos diversos modelos de 

metodologias ativas deve levar em consideração vários fatores, tais como: perfil dos 

estudantes, estilos de aprendizagem, quantidade, estilo da escola, infraestrutura 

necessária, adaptação ao curso e à sua prática, entre outros (VALENTE, 2014).  

Outro ponto fundamental a respeito das metodologias ativas de aprendizagem 

é que estas, atualmente, desenvolvem-se com apoio das Tecnologias Digitais – TD – 

e perseguem o e-learning (CATHERALL, 2005), que se compreende como o processo 

de ensino/aprendizagem realizado com suporte eletrônico: internet, computadores, 

dentre outros, em um ambiente que pode ser a sala de aula ou outro com acesso 

digital.  

Contemporaneamente, com o desenvolvimento da tecnologia e todos os 

aparatos, dispositivos e recursos, os professores têm em mãos as ferramentas 

necessárias para desenvolver contextos pedagógicos diversos, para além das 

abordagens tradicionais, com vistas a prover aos educandos possibilidades de 

integração de todos os espaços e tempos no processo de ensino/aprendizagem, 

incentivando, assim, o desenvolvimento de sua autonomia.  

Por meio das tecnologias disponíveis, é possível desenvolver experiências de 

ensino personalizadas e individualizadas, pois elas permitem o registro, a visibilização 
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do processo de aprendizagem de cada um e de todos os envolvidos, uma vez que 

mapeiam os progressos, apontam as dificuldades, podem prever alguns caminhos 

para os que têm dificuldades específicas (plataformas adaptativas) (MORAN, J., 

2017). 

Além disso, essas tecnologias facilitam, como nunca antes, as múltiplas 

formas de comunicação horizontal, em redes, em grupos, individualizadas, sendo 

fáceis o compartilhamento, a coautoria, a publicação, a produção e a divulgação. 

Por fim, compete salientar que a educação tradicional também possui pontos 

positivos e pode desenvolver excelentes profissionais. Todavia, os métodos de ensino 

focados em processos de memorização e repetição, com inexistência de trabalhos em 

equipes, sem relacionamento da teoria com a prática, cujos estudantes apresentam 

uma atitude passiva e os docentes detentores únicos de informações, direcionados à 

transmissão, pouco colaboram com o desenvolvimento de competências essenciais 

demandadas pela sociedade atual. 
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3 TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

A Teoria da Carga Cognitiva – TCC –, proposta por Sweller (1988), é uma 

teoria instrucional originada em evidências empíricas da área da Psicologia Cognitiva, 

com fortes implicações no ensino de Ciência e Matemática (CLARK, R. C.; NGUYEN; 

SWELLER, 2006; SWELLER, 1988).  

Apesar de ainda não ser muito popular no Brasil, essa teoria tem obtido 

grande relevância internacional, aparecendo em documentos oficiais do 

Departamento de Educação dos Estados Unidos, com recomendações sobre ensino 

para professores de Ciências e de Matemática, nos anos de 2007 e 2008 (PASHLER 

et al., 2007). 

Essa teoria se alicerça no conhecimento sobre a cognição e na forma como o 

aprendizado acontece para produzir diretrizes e técnicas que são baseadas em 

dezenas de estudos e pesquisas experimentais, de maneira a comprovar que o uso 

de seus princípios resulta em ambientes de aprendizagem eficientes e, por isso, é 

provável conduzir, com êxito, o processo de ensino/aprendizagem. 

A teoria da carga cognitiva se baseia na arquitetura do sistema cognitivo 

humano, que foi descrita por Atkinson e Shiffrin (1968), os quais definem três tipos de 

memória: sensorial; de curto prazo/trabalho; e de longo prazo. 

A memória sensorial recebe uma grande quantidade de informação, a qual 

permanece na memória por um curtíssimo intervalo de tempo, cerca de centenas de 

milésimos de segundos. Nesse nível, a parte de controle do processo é responsável 

por selecionar e transferir uma porção das informações de entrada para a parte 

seguinte, que é a memória de curto prazo/trabalho.  

Além disso, a memória sensorial recebe dados da memória de longo prazo e 

processa todas as informações externas, inclusive sons e imagens presentes no 

ambiente, mesmo que não sejam percebidos por nossa consciência. Apenas uma 

quantidade mínima de informações é transferida para ser processada na memória de 

curto prazo/trabalho.  

Em relação à memória de curto prazo/trabalho, imaginava-se, até 1960, que 

essa memória tivesse apenas a função de armazenamento momentâneo da 

informação. Por isso, até então, ela era denominada “Memória Imediata” (MILLER, 

1956) ou “Memória de Curto Prazo”. Entretanto, Miller, Galanter e Pribam propõem, 

no livro “Planos e estrutura do comportamento” (MILLER; GALANTER; PRIBRAM, 
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1960), que essa memória tenha não apenas a função de armazenamento 

momentâneo da informação, mas também a função de gerenciamento da cognição e 

do comportamento.  

Dessa nova concepção, que iguala a memória de curto prazo à consciência, 

em que deixa de ter apenas a função passiva de armazenar informações e passa a 

ter uma função mais ativa, não só armazenando informações, como também as 

gerenciando, é que decorre a denominação “Memória de Trabalho”. 

Segundo Kirschner, Sweller e Clark (2006):  

A memória de trabalho é a estrutura cognitiva na qual o processamento 
consciente ocorre. Nós temos consciência somente da informação que está 
sendo correntemente processada na Memória de Trabalho e somos mais ou 
menos inconscientes da vasta quantidade de informações armazenadas na 
memória de longo prazo (KIRSCHNER; SWELLER; CLARK, 2006, p. 3, 
tradução nossa). 

A memória de trabalho possui limitações na duração e na capacidade. A 

limitação na duração na memória de trabalho foi testada por diversos experimentos 

empíricos; dentre eles, destaca-se a técnica desenvolvida por Peterson, em 1959, 

para pesquisar o esquecimento extremamente rápido.  

Nesse experimento, Peterson apresentava ao participante um grupo de três 

consoantes, por exemplo: “JHB” e, em seguida, um número como 309. Após essa 

apresentação, era solicitado ao participante que repetisse o número e, depois, 

prosseguisse enumerando os seus algarismos de trás para frente por algumas vezes. 

Ao término, era solicitado ao participante que dissesse as letras que foram dadas a 

ele no início do experimento.  

A intenção desse experimento era fazer o participante se concentrar nos 

números em ordem decrescente, pronunciando-os, impedindo que o participante 

pudesse ficar repetindo mentalmente as letras, o que impediria, consequentemente, o 

esquecimento natural da lembrança das letras. 

Com esse experimento, Peterson verificou que, após 18 segundos, ocorria um 

esquecimento severo das três letras e, por isso, esses 18 segundos, geralmente 

obtidos nessa experiência, são frequentemente citados como um indicador do tempo 

de duração da memória de trabalho (SOLSO; MACLIN; MACLIN, 2005). 
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Em relação à limitação na capacidade da memória de trabalho, esta foi 

evidenciada por Miller, em 1956, no artigo intitulado “Número mágico sete, mais ou 

menos dois: alguns limites em nossa capacidade de processamento de informações”.  

Nesse artigo, Miller demonstra que uma pessoa pode repetir uma lista não 

maior do que, aproximadamente, sete itens ou pedaços aleatoriamente ordenados 

pela dificuldade em se armazenar mais do que 7±2 itens (não relacionados entre si) 

simultaneamente na memória.  

A memória de longo prazo tem como característica o armazenamento mais ou 

menos permanente de conhecimentos e habilidades. Portanto, nessa memória, 

segundo a teoria dos esquemas, assume-se que o conhecimento é armazenado na 

memória de longo prazo sob a forma de esquemas.  

Desse modo, as limitações da memória de trabalho e como essa memória se 

relaciona com a memória de longo prazo constituem a ideia central da teoria da carga 

cognitiva, pois esta pressupõe que todo processamento consciente de informação 

ocorre na memória de trabalho, a qual, por sua vez, possui limitações na duração e 

na capacidade (COWAN, 2001; MILLER, 1956), enquanto a memória de longo prazo 

tem uma vasta capacidade, ou seja, é capaz de armazenar uma quase ilimitada 

quantidade de informação (AYRES; GOG, 2009). 

Segundo a teoria da carga cognitiva, a aprendizagem se efetiva por meio da 

aquisição de esquemas (MARCUS; COOPER; SWELLER, 1996). No entanto, para 

que essa aquisição ocorra e a informação vá para a memória de longo prazo, faz-se 

necessário que esta seja processada, primeiramente, pela memória de trabalho.  

Por esse motivo, as limitações da capacidade da memória de trabalho se 

tornam o gargalo da aprendizagem (AYRES; GOG, 2009). Essas limitações têm 

implicações direta na aprendizagem, uma vez que, excedidos os limites da 

capacidade da memória de trabalho, o raciocínio e a aprendizagem ficam abaixo do 

desempenho esperado.  

Destarte, a limitação da capacidade da memória de trabalho impossibilita o 

engajamento em cadeias de raciocínios complexos, caso os esquemas a serem 

articulados inexistam previamente na memória de longo prazo. Por essa razão, 

observa-se a ineficácia de propostas pedagógicas que impliquem um engajamento de 

principiantes em raciocínios complexos que envolvam elementos com os quais eles 

não estejam familiarizados.  
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Nessa direção, Sweller (1988) define a carga cognitiva como a quantidade de 

esforço mental exigido para a realização de uma determinada tarefa. Assim, quando 

a carga cognitiva de uma determinada tarefa excede a capacidade da memória de 

trabalho, essa carga cognitiva excessiva (sobrecarga cognitiva) imposta à memória 

de trabalho irá comprometer o processo de aprendizagem. 

No processo de ensino/aprendizagem, a sobrecarga cognitiva pode ser 

exemplificada quando o volume de informações oferecidas ao estudante exceda os 

limites de sua memória de trabalho e, portanto, seja superior à sua capacidade de 

compreensão, que força os processos psicológicos, de tal maneira que estes 

diminuem, substancialmente, a eficiência de aprendizagem do estudante. 

Desse modo, se a capacidade da memória de trabalho for menor do que a 

demandada pela aprendizagem, então, essa carga cognitiva excessiva (sobrecarga) 

imposta à memória de trabalho irá comprometer o processo de aprendizagem. Cabe 

destacar que essa sobrecarga pode ser causada tanto pelo esforço realizado pela 

memória de trabalho para selecionar e sincronizar as informações recebidas quanto 

pela complexidade dos novos conhecimentos que são adquiridos.  

De acordo com a teoria da carga cognitiva, os elementos a serem 

processados na memória de trabalho, durante uma atividade de aprendizagem, são 

classificados em três tipos: intrínseco (Intrinsic Load); estranho ou irrelevante 

(Extraneous Load); e relevante ou pertinente (Germane Load) (SWELLER; VAN 

MERRIENBOER; PAAS, 1998). 

A carga intrínseca se refere ao esforço mental exigido pela natureza da tarefa, 

sendo formada pelos elementos de aprendizagem provenientes das informações do 

próprio conteúdo de aprendizagem. Cada conteúdo, disciplina e nível de ensino têm 

as suas características próprias e podem representar uma baixa ou alta carga 

intrínseca. 

Além da natureza/dificuldade do conteúdo, a carga intrínseca se refere à 

interatividade dos elementos de informação, ou seja, quando um conteúdo ou material 

contém elementos que não podem ser entendidos isoladamente, porque um depende 

do outro para ser entendido; por isso, quanto maior for essa interatividade, mais 

complexo será o conhecimento a ser aprendido e, assim, maior será a carga intrínseca 

envolvida nessa aprendizagem. 

Essa interatividade pode ser explicada, quando, por exemplo, estuda-se uma 

língua estrangeira. Aprender o significado de algumas poucas palavras isoladas impõe 
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uma baixa Carga Cognitiva. Entretanto, quando uma palavra se encontra dentro de 

uma frase, ela empresta um significado à frase, bem como lhe condiciona o 

significado.  

Nesse caso, dada a interatividade, essa dependência mútua da parte com o 

todo e do todo com a parte aumenta a complexidade da compreensão do significado 

de cada palavra, quando, em especial, as palavras fazem parte de uma frase.  

Dessa forma, quando um conteúdo ou material contém elementos que não 

podem ser entendidos isoladamente porque um depende do outro para ser entendido, 

afirma-se que esses elementos são de alta interatividade.  

A carga estranha ou irrelevante é aquela que não favorece a aprendizagem e 

sobrecarrega a memória de trabalho. Essa carga é causada, principalmente, pelo 

formato ou forma de apresentação do conteúdo. Nesse sentido, o trabalho mental 

imposto à memória de trabalho pela carga estranha é irrelevante ao objetivo de 

aprendizagem, além de desperdiçar recursos mentais preciosos que poderiam ser 

empregados na construção de novos conhecimentos.  

Na carga cognitiva, a estranha pode ocorrer, por exemplo, quando um material 

se utiliza de várias fontes para mostrar a mesma informação, como um texto integrado 

com um diagrama, legendas e áudio. Salienta-se que a redundância pode aumentar 

a carga cognitiva (CLARK, R. C.; NGUYEN; SWELLER, 2006). 

O esforço mental no processamento de uma carga estranha em nada pode 

contribuir com a compreensão ou a aprendizagem. Além de não contribuir, atrapalha, 

pois consome os recursos limitados da memória de trabalho, que poderiam ser usados 

para processar a carga relevante ou pertinente. 

A carga relevante ou pertinente é a carga que contribui diretamente para a 

aprendizagem, ou seja, colabora na aprendizagem e nos processos que melhoram o 

desempenho do aprendiz (VAN MERRIËNBOER; KESTER; PAAS, 2006). Ao 

contrário da carga estranha, que é maléfica e, portanto, deve ser diminuída, pois 

atrapalha o processo de aprendizagem, a carga relevante é considerada benéfica e 

essencial para a aprendizagem e, por isso, deve-se tentar aumentá-la. 

Assim, faz-se necessário que se observe que tanto a carga relevante como a 

carga cognitiva estranha demandam esforço mental do aprendiz. A principal diferença 

entre essas cargas é que, no caso da carga relevante, o esforço mental auxilia, 

enquanto a carga estranha atrapalha a aprendizagem. 
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Compete destacar que as três cargas: intrínseca, estranha e relevante são 

aditivas, ou seja, somam-se ao serem simultaneamente processadas na memória de 

trabalho. A carga total, ou seja, a soma dessas três cargas não deve ultrapassar os 

limites da capacidade da memória de trabalho, a fim de que não se ocasione a 

sobrecarga cognitiva e prejudique o processo de aprendizagem.  

A partir desses conceitos da teoria da carga cognitiva, pode-se afirmar que a 

meta educacional, para um processo de ensino/aprendizagem eficiente, consiste em 

reduzir a carga cognitiva por meio de ações pedagógicas que devem facilitar a 

aquisição de conhecimentos, sendo elas baseadas em um design instrucional, em que 

o volume de informações oferecidas ao estudante esteja alinhado com a sua 

capacidade de compreensão; logo, torna-se compatível com os limites de sua 

memória de trabalho (CLARK, R. C.; NGUYEN; SWELLER, 2006; SWELLER; VAN 

MERRIËNBOER; PAAS, 2019). 

A carga cognitiva pode ser reduzida pelo uso de esquemas. Na acepção de 

Sweller (2003), os esquemas são estruturas mentais utilizadas para organizar o 

conhecimento. Os primeiros trabalhos importantes sobre esquemas se devem a 

estudiosos como Piaget (2002) e Bartlett e Burt (1933). 

Marcus, Cooper e Sweller (1996) definem esquemas como um construto 

cognitivo que permite tratar múltiplos elementos de informação como se fossem um 

único elemento, categorizados de acordo com a maneira a serem utilizados. Em 

consonância com essa definição, Sweller, Van Merrienboer e Paas (1998) indicam 

que um esquema pode ser qualquer coisa aprendida e é tratado como uma única 

entidade. 

Segundo Piaget (1976), a informação é armazenada na memória de longo 

prazo por processos de assimilação e acomodação. A assimilação envolve a ativação 

de um esquema existente, enquanto a acomodação envolve a adaptação de um 

esquema existente ou a criação de um novo esquema.  

Os esquemas possibilitam a experts em resolução de problemas 

categorizarem-nos. Ademais, propiciam reconhecer determinadas situações de certa 

categoria de problema e, consequentemente, resolvê-las. Por outro lado, os novatos 

que não possuem os esquemas necessários são incapazes de categorizar problemas; 

dessa forma, eles não têm alternativa, a não ser se engajar em técnicas de buscas, 

tais como a “tentativa e erro” ou a análise “meios-fins” (LARKIN et al., 1980). 
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Para Leahy e Sweller (2008, p. 278), “grandes quantidades de informação 

esquemática podem ser transferidas da memória de longo prazo para a memória de 

trabalho, sem sobrecarregar a memória de trabalho”.  

Dessa forma, os esquemas reduzem a carga cognitiva sobre a memória de 

trabalho, pois permitem tratar um grande número de elementos de informação como 

se fosse um único elemento. Trata-se, nesse sentido, de um exemplo da relação 

existente entre os dois tipos de memórias, ou seja, a utilização dos esquemas 

existentes na memória de longo prazo para contornar as limitações da memória de 

trabalho, reduzindo, assim, a carga cognitiva, porque se presume que os esquemas 

possibilitam que muitos elementos sejam tratados como um único elemento na 

memória de trabalho. Essa é a ação que permite a “expansão” do volume de 

informações processadas pela limitada memória de trabalho. 

Sweller considera, ainda, que esquemas construídos podem se tornar 

automatizados se forem aplicados repetidamente. Diante do exposto, depreende-se 

que a automatização pode liberar a capacidade da Memória de Trabalho para outras 

atividades, pois esquemas automatizados agem como uma unidade executiva, 

dirigindo diretamente o comportamento sem a necessidade de serem processados 

pela memória de trabalho (VAN MERRIËNBOER; SWELLER, 2005). 

Porém, a automatização requer muita prática, já que esquemas 

automatizados se formam somente para aqueles processos em que o desempenho é 

constantemente exigido, por exemplo, para dirigir, operar máquinas ou, até mesmo, a 

tabuada. 

No que se refere à carga intrínseca, mais especificamente a elementos com 

elevado grau de interatividade, propõe-se, para reduzir essa carga, isolar os 

conteúdos ou reduzir o número de elementos interativos, a fim de que esquemas 

sejam formados e, consequentemente, a aprendizagem. 

No entanto, ao se aprender os elementos dos conteúdos como se estivessem 

isolados, embora possa reduzir a carga intrínseca (para permitir que o esquema seja 

construído), ao fazê-lo, não se consegue manter a compreensão integral devido à alta 

interatividade, pois, para a sua formação ocorrer, é necessário que esses elementos 

possam ser processados simultaneamente. 

Dessa maneira, faz-se necessário que, em um segundo momento, quando os 

elementos já tiverem sido aprendidos (ainda que de forma isolada), o esquema seja 

remontado com eles para permitir que seja construído. Assim, a compreensão do 
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conteúdo de forma integral é viabilizada, uma vez que os elementos interativos 

poderão ser processados na memória de trabalho. Por isso, destaca-se que a 

compreensão integral somente ocorre nesse segundo momento ou em outro momento 

posterior. 

Em relação à carga estranha, esta se refere, diretamente, ao esforço mental 

desencadeado pelo formato, técnica ou abordagem utilizada no processo de 

ensino/aprendizagem, possuindo, assim, uma relação direta com o design instrucional 

utilizado. Sweller (2008) postula que o uso de exemplos trabalhados demonstrou 

reduzir a carga estranha. 

Destarte, há de se considerar que o conhecimento sobre arquitetura cognitiva, 

mais especificamente quanto às limitações da capacidade da memória de trabalho, e 

os princípios da teoria da carga cognitiva são essenciais para uma condução eficiente 

do processo de ensino/aprendizagem.  

As limitações da memória de trabalho têm implicações direta na 

aprendizagem, uma vez que, excedidos os limites da capacidade da memória de 

trabalho, o raciocínio e a aprendizagem ficam abaixo do desempenho esperado, 

impossibilitando o engajamento em cadeias de raciocínios complexos. Desse modo, 

o docente, ao considerar os princípios da teoria da carga cognitiva, pode conduzir, 

com êxito, o processo de ensino/aprendizagem, resultando em um ambiente de 

aprendizagem eficiente (SWELLER; VAN MERRIËNBOER; PAAS, 2019).  

A partir do exposto, constata-se que, se essas limitações da memória de 

trabalho condicionam nossas atividades, elas devem, por consequência, também 

condicionar a forma como se aprende e, por lógica, deveriam condicionar a forma 

como se ensina.  

 

 

3.1 TÉCNICAS PARA MEDIR A CARGA COGNITIVA 

Para se medir a carga cognitiva, existem diferentes técnicas que podem ser 

classificadas em três categorias: subjetiva, fisiológica e performance.  

As técnicas subjetivas de medição da carga cognitiva podem ser realizadas 

com testes de escala (autoavaliações feitas por meio de questionários), considerando 

que as pessoas são capazes de relatar a sua quantidade de esforço mental em testes 
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atribuindo valores em escalas. Desse modo, o questionário de autoavaliação consiste 

em um item no qual os alunos indicam qual é a “quantidade percebida de esforço 

mental” em uma escala de 9 pontos (PAAS; VAN MERRIËNBOER, 1993). 

Em relação à categoria fisiológica, esta compreende outras técnicas que 

visam a mensurar a carga cognitiva por meio de medidas fisiológicas. Uma dessas 

técnicas combina a medida da pressão sanguínea com a variação do ritmo das batidas 

cardíacas. Reações da pupila também são usadas e tidas como sensíveis às 

variações da Carga Cognitiva. No entanto, o problema com essa técnica é que, em 

situações naturais de aprendizagem, a utilização de múltiplos instrumentos afeta a 

validade dos resultados, pois a presença de equipamentos de medição de reações 

fisiológicas pode alterar a participação natural dos estudantes.  

Logo, as técnicas pertencentes à categoria de performance, geralmente, são 

as mais comuns em experimentos em ambientes naturais de aprendizagem. Um 

exemplo de uma técnica pertencente a essa categoria corresponde às tarefas duplas. 

Essa abordagem consiste na realização de uma tarefa principal, como dirigir um carro, 

que é acompanhada de uma ou outras tarefas secundárias, por exemplo, reagir o mais 

rápido possível a um estímulo auditivo ou mudança de cor. 

A carga cognitiva associada à tarefa principal pode ser inferida a partir da 

análise do desempenho na tarefa secundária, pois um aumento de carga cognitiva, 

na tarefa principal, pode ser evidenciado pela diminuição do desempenho na tarefa 

secundária. Assim, quanto mais lento ou imperfeito for o desempenho na tarefa 

secundária, maior será o consumo de recursos cognitivos pela tarefa principal 

(CHANDLER; SWELLER, 1996; VAN GERVEN et al., 2006). 

Por fim, é prudente acentuar que as diferentes técnicas utilizadas para se 

medir a carga cognitiva e a associação dessas técnicas de diferentes categorias são 

relevantes para verificar a carga cognitiva imposta, bem como a qualidade de técnicas 

pedagógicas, ferramentas ou instrumentos para ensino (SWELLER; VAN 

MERRIENBOER; PAAS, 1998).  
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3.2 EFEITOS DA TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

A Teoria da Carga Cognitiva dispõe de efeitos. Chong (2005) sintetiza em dez 

elementos, que são apresentados na Figura 3. 

 

Figura 3 – Dez efeitos da Teoria da Carga Cognitiva 

 

Fonte: adaptada de Chong (2005).  

O efeito de exemplo trabalhado considera a capacidade limitada da memória 

de trabalho e indica que estudar, a partir de exemplos trabalhados, para se construir 

novos conhecimentos por meio deles, contorna a utilização dos recursos limitados 

dessa memória e atenua os esforços para aprendizagem. 

Esse efeito postula que os exemplos trabalhados são mais eficientes para 

aprender novas tarefas, porque reduzem a carga na memória de trabalho, permitindo 

que o estudante aprenda as etapas da resolução de problemas (SWELLER; VAN 

MERRIËNBOER; PAAS, 2019). 

O uso de exemplos resolvidos contribui para a construção de esquemas, que, 

em geral, não sobrecarregam a memória de trabalho, pois reduzem a quantidade de 
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carga cognitiva estranha, além de beneficiar a apresentação da carga cognitiva 

intrínseca. 

Com o intuito de ilustrar o efeito de exemplo trabalhado no contexto de 

ensino/aprendizagem de programação, é pertinente considerar duas distintas 

abordagens: na primeira, o docente disponibiliza aos estudantes o problema exposto 

na Figura 4. 

 

Figura 4 – Problema 1003 – Soma Simples 

 

Fonte: portal urionlinejudge.com.br 

Na segunda abordagem, previamente à disponibilização do problema exposto 

na Figura 4, o docente demonstra os processos necessários para a resolução do 

problema evidenciado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Problema 1001 – Extremamente Básico 

 

Fonte: portal urionlinejudge.com.br 
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No caso da primeira abordagem, ao se disponibilizar um problema para que 

um aprendiz principiante resolva, ele demandará um maior esforço cognitivo para 

elaborar a solução ao problema, podendo, ainda, valer-se de movimentos aleatórios 

para o desenvolvimento da solução.  

Entretanto, caso o aprendiz principiante possa se utilizar de um conhecimento 

previamente adquirido dos movimentos ou a estrutura de raciocínio adequada para a 

resolução desse problema, por meio de um exemplo trabalhado, conforme a segunda 

abordagem proposta, espera-se que o processo reduza o esforço e, 

consequentemente, a carga cognitiva. Isso deixará uma maior capacidade livre na 

memória de trabalho para que possa adquirir conhecimento e armazená-lo na 

memória de longo prazo. 

O efeito de conclusão parte do princípio de que, após algum tempo, os 

exemplos trabalhados passam a não fazer o mesmo efeito. Diante disso, como 

alternativa, sugere-se esconder partes da solução do problema, possibilitando aos 

aprendizes construírem seus esquemas de forma progressiva. 

Assim, esse efeito indica que, ao invés de apresentar ao aprendiz exemplos 

completos, sejam apresentados exemplos parcialmente concluídos, a fim de que ele 

possa desenvolver os movimentos que faltam para concluir a solução do problema. 

Tal efeito pode ser observado em diversos recursos destinados à aprendizagem de 

programação, como o apresentado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Efeito de conclusão em Python 

 

Fonte: sololearn.com 
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O procedimento de usar parcialmente o conhecimento de outra pessoa como 

um executivo central para reduzir a geração aleatória de movimentos é tão eficaz 

quanto usar exemplos completos (SWELLER; VAN MERRIËNBOER; PAAS, 2019). 

A atenção dividida ocorre quando aprendizes necessitam segmentar a sua 

atenção e integrar mentalmente várias fontes de informação física ou temporalmente 

diferentes, em que cada fonte de informação é essencial para a compreensão do 

material (AYRES; SWELLER, 2014). 

O esforço de integrar mentalmente as múltiplas fontes de informação aumenta 

a carga cognitiva estranha na memória de trabalho, sendo passível de impactar, 

negativamente, o aprendizado, em comparação com as condições em que a 

informação foi reestruturada para eliminar a necessidade de dividir a atenção. 

Logo, o efeito de atenção dividida ocorre quando os aprendizes que estudam 

a informação de forma integrada superam os aprendizes que estudam a mesma 

informação apresentada em formato de atenção dividida. Esta, ademais, pode ser 

reduzida por meio da reestruturação a partir da integração física ou temporal de fontes 

de informação díspares, a fim de eliminar a necessidade de integração mental.  

Desse modo, o efeito de atenção dividida sustenta que, quando se 

apresentam fontes de informação díspares que devem ser mentalmente integradas 

para a informação ser compreendida, essas fontes de informação devem ser 

apresentadas em formato integrado. 

No contexto de ensino/aprendizagem de programação, a atenção dividida 

pode ser observada em casos nos quais o problema apresentado ao aprendiz (Figura 

7) se encontra separado do ambiente de codificação (Figura 8) ou, ainda, quando o 

resultado da execução de um programa (Figura 9) se localiza em um ambiente que 

não possibilita a verificação dos códigos (Figura 10). 
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Figura 7 – Problema 1046 – Tempo de Jogo 

 

Fonte: portal urionlinejudge.com.br 

Figura 8 – Tela IDLE Python 3 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 9 – Terminal com mensagem de erro 

 

Fonte: autoria própria. 

Figura 10 – Editor vi com códigos 

 

Fonte: autoria própria. 

Fonte: autoria própria. 

No caso dos exemplos expostos, se o aprendiz quiser ver o problema (Figura 

7) e os códigos correspondentes (Figura 8), ele tem de alternar entre um elemento e 

outro. Esse mesmo processo vale para o resultado da execução dos códigos (Figura 

9), em que o sistema gerou uma mensagem de erro, não possibilitando a visualização 

dos códigos. Assim, em um dado momento, as telas referentes ao problema e o 

resultado da execução dos códigos podem ser vistos, mas não ambos. 

Na Figura 11, é apresentada uma possível solução para os exemplos 

expostos com base no efeito de atenção dividida. Nele, são contemplados, em um 

único espaço, o problema, o ambiente de codificação e os resultados da execução 

dos códigos, de forma que o aprendiz não precise vincular mentalmente esses 

elementos de maneira separada, o que reduz a atenção dividida. 
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Figura 11 – Problema, ambiente de codificação e execução integrados 

 

Fonte: autoria própria. 

O efeito da modalidade se baseia no pressuposto de que a memória de 

trabalho pode ser subdividida em processadores parcialmente independentes: um 

lidando com materiais verbais baseados em uma memória auditiva de trabalho e outro 

que trata de informações diagramáticas/pictóricas baseadas em uma memória visual 

de trabalho (SWELLER; VAN MERRIËNBOER; PAAS, 2019). 

Assim, a capacidade da memória de trabalho pode ser aumentada utilizando 

tanto a memória de trabalho visual como a auditiva, em vez de qualquer um dos canais 

de forma isolada. O referido efeito é a constatação de que textos acompanhando uma 

imagem ou uma animação, se forem apresentados com uma narração, tendem a ser 

mais eficientes, quando comparados somente com a apresentação visual. 

Ao exemplificar, tem-se a seguinte situação: como os olhos precisam atender 

às palavras impressas, eles não podem atender totalmente à animação ou aos 

gráficos, o que pode sobrecargar um mesmo canal de recepção de informação que, 

nesse caso, é o visual. 

O efeito da modalidade tem implicações importantes na forma de lidar com os 

efeitos de atenção dividida: se a atenção dividida ocorrer, apresentar a informação 

escrita em um modo auditivo pode ser igualmente ou, até mesmo, mais eficaz do que 

integrá-la fisicamente a um diagrama.  

Desse modo, esse efeito ocorre quando as informações a serem aprendidas 

estão sendo entregues por intermédio de múltiplos canais sensoriais, ou seja, os 

canais auditivos e visuais.  

O efeito da modalidade no contexto de ensino/aprendizagem de programação 

pode ser observado quando os docentes apresentam códigos em sala de aula, 
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geralmente utilizando uma dupla modalidade: enquanto o código é exibido por meio 

de uma tela compartilhada, o docente explica o código verbalmente. Nesse contexto, 

os aprendizes podem se concentrar em olhar o código enquanto o docente o explica.  

O efeito de redundância postula que, quando uma segunda fonte de 

informação meramente reitera a informação da primeira fonte, mas em um outro 

formato, pode-se, então, considerar a segunda fonte redundante e, portanto, 

desnecessária. Além disso, a remoção dessa fonte redundante é uma escolha melhor, 

pois a redundância da informação pode resultar no uso ineficiente da memória de 

trabalho. Por exemplo, um diagrama sozinho é melhor do que um diagrama com texto 

que repete as informações presentes nele.  

O efeito de imaginação beneficia os estudantes mais experientes. Isso ocorre, 

pois, quando os alunos mais experientes são solicitados a imaginar o conteúdo da 

instrução; logo, eles possuem esquemas preexistentes apropriados, quando 

comparados com educandos menos experientes. A imaginação é útil para estudantes 

mais experientes, estando esse efeito associado à construção e à execução de 

representações mentais na memória de trabalho, cuja dependência se relaciona a ter 

esquemas para apoiar esse processo.  

Ademais, a imaginação pode aumentar o grau de automação dos esquemas 

associados, melhorando o desempenho dos estudantes mais experientes. Convém 

salientar que, no caso de o estudante não possuir os esquemas preexistentes 

(experiência), todos os elementos relevantes serão processados como elementos 

individuais, podendo, assim, aumentar a carga cognitiva do processo. 

O efeito de isolamento de elemento interativo considera que conteúdos e/ou 

conceitos complexos que possuem elementos com alta interatividade, ou seja, 

necessitam ser processados simultaneamente na memória de trabalho para que 

possam ser compreendidos, nesses casos, sugere-se que alguns elementos devam 

ser processados de maneira isolada na memória de trabalho, depois combinados e 

armazenados como elementos de nível superior na memória de longo prazo, antes de 

serem combinados com outros elementos. 

Para evitar que a compreensão não ocorra devido à natureza dos conteúdos 

e/ou conceitos que possuem um elevado número de elementos interativos a ser 

processado pela memória de trabalho, recomenda-se reiterar sucessivamente o 

processo de apresentar alguns elementos de forma isolada, antes de serem 
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agrupados com outros elementos aprimorando e facilitando a aprendizagem, em vez 

de trabalhar o conteúdo e/ou conceito de forma integral. 

No entanto, ao se aprender os elementos dos conteúdos como se estivessem 

isolados, embora possa reduzir a Carga Intrínseca (para permitir que o esquema seja 

construído), ao fazê-lo, não se consegue manter a compreensão integral devido à alta 

interatividade, pois, para a sua formação ocorrer, é necessário que esses elementos 

possam ser processados simultaneamente. 

Com base no exposto, faz-se necessário que, em um segundo momento, 

quando os elementos já tiverem sido aprendidos (ainda que de forma isolada), o 

esquema seja remontado com eles para permitir que seja construído. Assim, a 

compreensão do conteúdo de forma integral é viabilizada, pois os elementos 

interativos poderão ser processados na Memória de Trabalho. Por isso, destaca-se 

que a compreensão integral somente ocorre nesse segundo momento ou em outro 

momento posterior.  

No ensino/aprendizagem de programação introdutório, o efeito de isolamento 

de elemento interativo pode ser observado, principalmente, na segmentação e 

sequenciação dos conteúdos, devido à elevada carga intrínseca e ao alto grau de 

interatividade presente nos diversos elementos inerentes à programação. 

Nesse contexto, o professor separa os conteúdos em blocos e apresenta aos 

estudantes, normalmente, de maneira isolada: a estrutura básica, a sequência, os 

comandos de entrada e saída, as variáveis, a estrutura de decisão, a repetição etc. 

Entretanto, o processo de isolar os elementos interativos, com vistas a reduzir 

a carga intrínseca, pode suscitar dificuldades quando se faz necessário que os 

diversos elementos se relacionem para o desenvolvimento de soluções a um 

problema. Nesses casos, uma alternativa para contornar a complexidade seria 

apresentar esses conteúdos de forma integrada e cíclica.  

A título de exemplo, veja-se o modo cíclico: ao invés de apresentar somente 

os comandos de entrada e saída, estes podem ser evidenciados em conjunto com as 

estruturas de repetição (Figura 12).  

 



64 

 

Figura 12 – Exemplo apresentação de conceitos de forma integrada 

 

Fonte: autoria própria. 

Quanto à forma cíclica, constata-se que os conteúdos devem ser 

apresentados por diversas vezes, em momentos e contextos diferentes, para que os 

estudantes possam adquirir maturidade e experiência sobre os conteúdos, 

possibilitando a eles remontar seus esquemas de acordo com suas capacidades de 

assimilação. Com isso, o processo de ensino/aprendizagem é favorecido. 

O efeito da reversão por especialização diz respeito ao fato de que a 

orientação instrucional vai se tornando um fardo à medida que os estudantes 

adquirem conhecimentos e progridem. Desse modo, os efeitos positivos da orientação 

instrucional para iniciantes se tornam um efeito negativo para estudantes experientes, 

pois, nesse processo, a carga estranha é aumentada aos estudantes mais experientes 

e, por isso, já há uma maior compreensão do que está sendo apresentado. Por 

exemplo, enquanto é possível observar que uma maior carga de instruções pode ser 

mais eficaz para estudantes iniciantes, essa maior carga pode ser menos eficaz a 

estudantes mais experientes.  

O efeito de diminuição de orientação sugere fornecimento de uma orientação 

instrucional direta que coincida com o efeito de reversão da experiência, reduzindo, 

especificamente, a orientação com o aumento da experiência. Esse efeito pressupõe 

que, à medida que os níveis de experiência aumentam, os exemplos completos 

associados ao efeito de exemplo trabalhado podem diminuir, podendo ser substituídos 

pelos exemplos parcialmente resolvidos ou efeito de conclusão, que, por sua vez, 

podem ser substituídos por problemas a resolver quando o estudante passa a obter 

os conhecimentos suficientes. 

O efeito de problema sem objetivo específico aponta que problemas livres de 

objetivos propiciam ao solucionador poucas opções, a não ser se concentrar nas 
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informações fornecidas (os dados fornecidos) e usá-las sempre que possível. 

Consequentemente, a análise de meios-fins passa a se tornar inoperante quando o 

objetivo do problema é redefinido de forma que nenhum objetivo óbvio exista (por 

exemplo, encontre o que puder). Esse é o princípio por trás da geração de problemas 

sem objetivos. 

Os postulados aventados induzem automaticamente um caminho de solução 

de trabalho avançado semelhante ao gerado por solucionadores de problemas 

especialistas. Essas soluções de trabalho avançado impõem baixos níveis de cargas 

cognitivas e facilitam o aprendizado, pois reduzem a carga da memória de trabalho, 

porque o complexo procedimento descrito, para resolver um problema convencional, 

é substituído por um procedimento que envolve simplesmente encontrar um conjunto 

de dados que permita que algo seja calculado. 
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4 ASSOCIAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM À TEORIA 
DA CARGA COGNITIVA 

A princípio, a associação proposta de metodologias ativas de aprendizagem 

à teoria da carga cognitiva pode parecer um contrassenso epistemológico, tendo em 

vista que as metodologias ativas de aprendizagem possuem suas matrizes 

conceituais baseadas no construtivismo, e a teoria da carga cognitiva é uma teoria 

instrucional. 

Com efeito, a educação pode ser definida a partir de polos bastante distintos, 

até mesmo opostos entre si. Esses polos do ensino são denominados filosofias, visões 

ou abordagens, sendo que cada uma delas é aplicada na educação por meio de 

metodologias de ensino específicas. 

A visão construtivista afirma que cada aprendiz constrói sua própria 

compreensão por meio de suas interações individuais com o mundo. Sob a 

perspectiva do construtivismo, o conhecimento é resultado da construção pessoal e, 

desse modo, não é algo meramente transmitido, recebido e armazenado.  

Assim, na visão construtivista, o estudante é o centro e protagonista do 

processo de aprendizagem, pressupondo a aprendizagem ativa; cabe ao docente 

desenvolver e orientar as situações de aprendizagem para que, assim, o aprendiz 

possa construir, a partir dessas situações, os seus conhecimentos. 

Por outro lado, na visão instrucional, o ensino é dirigido, explícito e completo, 

pressupondo-se um fluxo da transmissão do conhecimento do educador para os 

educandos durante o processo de ensino/aprendizagem. Verifica-se que, nessa visão, 

a abordagem é centrada no docente, sendo a instrução o principal canal pelo qual o 

conhecimento é disponibilizado aos estudantes, o que faz com que eles sejam atores 

passivos no processo de aprendizado, pressupondo a aprendizagem passiva. 

Além disso, a visão de Sweller de que a orientação mínima durante a 

instrução, que está incutida nas abordagens construtivistas, é significativamente 

menos eficaz e eficiente do que a orientação especificamente projetada para apoiar o 

processamento cognitivo necessário para a aprendizagem, notoriamente, concorda 

com esse contrassenso epistemológico (KIRSCHNER; SWELLER; CLARK, 2006; 

SWELLER; KIRSCHNER; CLARK, 2007).  

Nessa direção, Kirschner, Sweller e Clark (2006, p. 1) indicam que: 
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Embora as abordagens instrucionais não guiadas ou minimamente guiadas 
sejam muito populares e intuitivamente atraentes, o ponto é que essas 
abordagens ignoram tanto as estruturas que constituem a arquitetura 
cognitiva humana quanto as evidências de estudos empíricos ao longo do 
último meio século que indicam consistentemente que a instrução 
minimamente guiada é menos eficazes e menos eficientes do que as 
abordagens instrucionais que colocam uma forte ênfase na orientação do 
processo de aprendizagem do aluno. A vantagem da orientação começa a 
diminuir apenas quando os alunos têm um conhecimento prévio 
suficientemente alto para fornecer orientação “interna”. 

Segundo esses autores, a descrição construtivista da aprendizagem é 

precisa, mas as consequências instrucionais sugeridas por essa filosofia não são. 

Embora o construtivismo seja fundamentado em uma observação descritivamente 

precisa, não leva a uma teoria de design instrucional prescritiva ou a técnicas 

pedagógicas eficazes (KIRSCHNER; SWELLER; CLARK, 2006). 

Sweller, Kirschner e Clark (2007) argumentam, ainda, que, se essa visão da 

arquitetura cognitiva humana for válida, então o processo de descoberta está em 

conflito com nosso conhecimento atual da arquitetura cognitiva humana, que assume 

que a memória de trabalho é severamente limitada em capacidade ao lidar com novas 

informações provenientes do ambiente externo, mas amplamente ilimitada quando 

lida com informações organizadas e familiares provenientes de um longo prazo de 

memória.  

Assim, as abordagens instrucionais não guiadas ou minimamente guiadas, 

como a instrução baseada em investigação, exigem muito da memória de trabalho 

dos aprendizes, e essa carga de memória de trabalho não contribui para o acúmulo 

de conhecimento na memória de longo prazo, pois, embora a memória de trabalho 

esteja sendo usada para buscar por soluções de problemas, ela não está disponível 

e não pode ser usada para aprender (SWELLER; KIRSCHNER; CLARK, 2007). 

Por esse motivo, as técnicas de aprendizagem ativa, incluindo a 

aprendizagem por descoberta, a aprendizagem baseada em problemas, a 

aprendizagem por investigação, a aprendizagem experiencial e várias outras, as quais 

podem, de algum modo, fornecer uma orientação mínima para alunos novatos, 

resultam em uma série de recomendações que a maioria dos educadores acredita ser 

quase impossível de implementar, porque exigem que os alunos se envolvam em 

atividades cognitivas que, dificilmente, resultarão em um aprendizado eficaz 

(KIRSCHNER; SWELLER; CLARK, 2006). 
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Na visão de Sweller, as técnicas de aprendizagem ativa seriam ineficazes ou 

menos eficientes em termos de aprendizagem para alunos novatos, quando 

comparadas às técnicas de orientação direta, como palestras e exemplos trabalhados, 

porque diminuem a carga cognitiva imposta ao processo de ensino/aprendizagem. Por 

essa razão, ao lidar com informações novas, o professor deve mostrar explicitamente 

ao aluno o que fazer e como fazer. 

No geral, Kirschner, Sweller e Clark (2006) afirmam que as técnicas de 

aprendizagem ativa tratam os alunos novatos como se fossem especialistas e isso 

pode comprometer a aprendizagem. Por esse motivo, a orientação instrucional direta 

e explícita, como no caso da resolução de problemas, pode ajudar os alunos a usar, 

aplicar e formar o conhecimento de longo prazo. 

Assim, é possível observar que, mesmo a teoria da carga cognitiva e as 

metodologias ativas de aprendizagem possuindo raízes epistemológicas na filosofia 

cognitivista, ambas divergem, especialmente, em suas visões, abordagens ou 

técnicas quando aplicadas no processo de ensino/aprendizagem. 

As visões e as perspectivas de Kirschner, Sweller e Clark (2006) são 

extremamente válidas e fundamentadas. Entretanto, convém salientar que as teorias 

subjacentes ao aprendizado e à instrução, bem como as abordagens ou técnicas 

utilizadas no processo de ensino/aprendizagem, estão em constante evolução e 

desenvolvimento. 

Nesse sentido, o surgimento do construtivismo transformou métodos 

educacionais e a aceitação dessa filosofia, ao longo da segunda metade do século 

XX, possibilitou o desenvolvimento de diversas abordagens ou técnicas de ensino 

baseadas nessa filosofia. 

Nas abordagens ou técnicas de ensino baseadas no construtivismo, a 

instrução tem como objetivo trazer uma mudança observável no comportamento do 

aprendiz por meio da aprendizagem significativa, em que o “conhecimento relevante 

e significativo é criado pelo indivíduo” (SIMS, 2009, p. 386). 

Ainda no que se refere ao construtivismo, Moreira (2015, p. 15) esclarece que: 

Na sala de aula, o Construtivismo tem sido confundido com o “método 
construtivista” ou com a “aprendizagem por descoberta”, ou o que é pior: com 
simples atividades manipulativas (crê-se, ingenuamente, que só por estar 
manipulando coisas o aluno está “construindo”). No entanto, Construtivismo 
não é isso. Por essa razão, não existe um Método Construtivista. 
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O mesmo autor aponta, ainda, que: 

Essa construção não pode ser arbitrária e é exatamente aí que entram as 
teorias construtivistas, procurando sistematizar o que se sabe sobre a 
construção cognitiva, explicar e prever observações nessa área. Além disso, 
nenhuma dessas teorias implica, necessariamente, a descoberta ou a mera 
manipulação (MOREIRA, 2015, p. 15). 

A indicação de Moreira (2015) de que nenhuma das teorias construtivistas 

implica, necessariamente, a descoberta ou a mera manipulação se contrapõe à visão 

generalizada referente às técnicas pedagógicas inerentes ao construtivismo 

expressada por Kirschner, Sweller e Clark (2006). 

Hmelo-Silver, Duncan e Chinn (2007) e Schmidt et al. (2007) também se 

contrapõem à visão generalizada expressada por Kirschner, Sweller e Clark (2006), 

de que as técnicas de aprendizagem ativa remetem às instruções minimamente 

guiadas. 

Hmelo-Silver, Duncan e Chinn (2007) argumentam que o aprendizado 

baseado em problemas e o aprendizado por investigação são metodologias 

pedagógicas altamente estruturadas que ajudam os alunos a construir uma 

aprendizagem mais complexa por meio da prática distribuída, podendo ser, dessa 

forma, enquadradas como orientação direta, conforme postulam Kirschner, Sweller e 

Clark (2006). 

Ainda segundo esses autores, as práticas instrucionais, desenvolvidas por 

meio das técnicas de aprendizagem ativa, reduzem a carga cognitiva dos alunos e 

resultam em maior aprendizado. Os autores apresentam evidências de que o 

aprendizado baseado em problemas e o aprendizado por investigação ajudam os 

alunos a diminuir a lacuna cognitiva existente entre os diferentes estudantes, pois 

utiliza o nível cognitivo mais espontâneo e próximo a eles. 

Ademais, Hmelo-Silver, Duncan e Chinn (2007) concluem que uma orientação 

mais direcionada precisa se basear no pensamento do aluno e isso requer que sejam 

considerados os objetivos da educação, incluindo não apenas o conteúdo de 

aprendizagem, mas a aprendizagem de habilidades mais suaves, como práticas 

epistêmicas, aprendizagem autodirigida e a colaboração, que não é medida em testes 

de aproveitamento. Tudo isso remete a aspectos importantes para os estudantes se 
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constituírem enquanto aprendizes ao longo da vida e cidadãos em uma sociedade do 

conhecimento. 

Schmidt et al. (2007), embora concordem com Kirschner, Sweller e Clark 

(2006) de que as abordagens instrucionais não guiadas ou minimamente guiadas são 

menos eficazes ou eficientes para os novatos do que as abordagens instrucionais 

guiadas, porque ignoram as estruturas da arquitetura cognitiva humana, discordam 

que a aprendizagem baseada em problemas possa ser caracterizada como uma 

técnica de instrução minimamente guiada.  

Na acepção desses autores, a aprendizagem baseada em problemas é uma 

abordagem instrucional que permite a adaptação flexível da orientação e os seus 

princípios subjacentes são compatíveis com a orientação direta, bem como com a 

maneira que as estruturas da arquitetura cognitiva humana são organizadas. 

Dentre os diversos argumentos expostos, os autores indicam que os 

experimentos mostram que a discussão de um problema, antes do processamento de 

novas informações, facilita, fortemente, a compreensão dessas informações. Isso 

atesta a eficácia da aprendizagem baseada em problemas.  

Compete esclarecer que a aprendizagem baseada em problemas não 

preconiza, obrigatoriamente, o processo de discussão de um problema previamente 

ao processamento de novas informações. Tal processo está mais relacionado ao 

conceito de organizadores prévios, muito presente na teoria da aprendizagem 

significativa (AUSUBEL, 1968). 

Nesse sentido, Moreira (2008) define os organizadores prévios como um 

recurso ou estratégia instrucional (texto, filme, discussão, uma frase ou uma 

dramatização) potencialmente facilitador da aprendizagem significativa. Esses 

organizadores servem de pontes cognitivas entre novos conhecimentos e aqueles já 

existentes na estrutura cognitiva do aprendiz.  

Schmidt et al. (2007) postulam, ainda, que a aprendizagem baseada em 

problemas tem efeitos mais positivos quando os construtos focais, ao serem 

avaliados, estavam no nível de compreensão dos princípios que ligam os conceitos. 

Esses autores concluem que a aprendizagem baseada em problemas envolve 

muitos dos princípios relevantes da teoria da carga cognitiva e não serve como um 

exemplo de instrução minimamente guiada quando implementada com o grau 

adequado. 
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Nessa perspectiva, é importante destacar que, de forma alguma, a prática 

educativa, mais especificamente o processo de ensino/aprendizagem, dentro do 

contexto de sala de aula, pode se reduzir a um elemento binário, de um ambiente de 

orientação instrucional direta versus um ambiente não guiado ou minimamente 

guiado. 

O processo de ensino/aprendizagem e o ambiente de sala de aula constituem 

um sistema complexo, dinâmico, com múltiplos elementos que contemplam diversas 

variáveis dos distintos atores. Por isso, considerar toda essa complexidade enquanto 

um elemento único e generalizar as partes, a fim de que estas representem um todo, 

é seguramente um erro. 

Por mais que filosofias, visões ou abordagens orientem ou norteiem o docente 

durante o processo de ensino/aprendizagem, é preciso considerar que tal processo 

será realizado por um ser humano e não por uma máquina. Esse docente, durante o 

processo, deverá levar em consideração o público-alvo, os conhecimentos prévios 

deste, a visão e estrutura institucional, dentre outros aspectos, além das filosofias, 

visões ou abordagens que venha a possuir. 

Além disso, pode-se considerar um tanto equivocada essa compreensão 

radical e extremista de que, em sala de aula, o processo de ensino/aprendizagem 

possa ser puramente, essencialmente e integralmente instrucionista ou construtivista. 

Parece um tanto óbvio que, ao longo de todo processo, diferentes elementos dessas 

abordagens passam a ser empregados, ainda que o docente se oriente por uma 

dessas visões e, em sua prática, seja possível observar a predominância de uma 

delas. 

No que se refere às abordagens instrucionais não guiadas ou minimamente 

guiadas, nota-se que estas exigem muito da memória de trabalho, pois tal memória 

está sendo usada para buscar por soluções de problemas e, portanto, pode não estar 

disponível para aprender. Stetson-Tiligadas (2018) argumenta que, enquanto a 

memória é empregada para buscar por soluções de problemas, ela está ativamente 

combinando o que se sabe na forma de esquemas estabelecidos com possíveis 

ajustes, uma vez que a carga cognitiva é intrínseca ao invés de estranha. 

Assim, a memória de trabalho está ocupada avaliando e manipulando 

esquemas para se sobrepor ao problema atual, de modo a construir uma nova 

flexibilidade cognitiva. Nesse âmago, a procura por uma solução pode reforçar o 
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conhecimento existente e, ao mesmo tempo, passa a criar novas conexões entre 

diferentes conceitos (STETSON-TILIGADAS, 2018). 

No cerne da situação, Owens e Tanner (2017) avaliaram práticas de ensino, 

como pensar, compartilhar e socializar (Think Pair Share), mapeamento de conceitos, 

trabalhos de casa, aprendizagem baseada em problemas e outras. Nesse estudo, com 

base em princípios neurocientíficos, os autores concluem que a prática deliberada de 

lição de casa frequente colabora na construção de experiências em um domínio ao 

construir a plasticidade sináptica, processo no qual há “mudanças na força e no 

número de conexões entre neurônios existentes” (OWENS; TANNER, 2017, p. 3). 

Owens e Tanner (2017) relatam, também, que as práticas de ensino, as quais 

preconizam a aprendizagem ativa, como pensar, compartilhar e socializar, aumentam 

essa plasticidade sináptica, porque, ao ganhar o interesse e a atenção dos alunos, 

promove-se a liberação de neurotransmissores, como a dopamina e a acetilcolina, 

que aumentam a plasticidade neural.  

Ainda segundo esses autores, dependendo de como as questões são 

colocadas no processo de ensino/aprendizagem, estas podem levar os alunos a 

conectar o material em estudo a informações aprendidas anteriormente ou questões 

do mundo real, o que, possivelmente, incentiva a formação de redes neurais que 

podem promover a recuperação do material no futuro. Assim, as técnicas de 

aprendizado ativo podem estimular os neurônios ao despertar o interesse dos 

estudantes, vinculando conceitos à vida real. 

Desse modo, os alunos, ao escreverem e discutirem com seus colegas, estão 

praticando habilidades de resolução de problemas e o raciocínio necessário para 

ganhar experiência em um determinado assunto, engajando não apenas as partes do 

cérebro responsáveis por reproduzir informações semânticas, mas também aquelas 

importantes no desenvolvimento de habilidades e hábitos (OWENS; TANNER, 2017).  

A perspectiva de que a aprendizagem ativa pode influenciar positivamente as 

atitudes e hábitos de estudo dos alunos é corroborada por Prince (2004, p. 7), o qual 

expõe que os “docentes, ao adotarem a aprendizagem baseada em problemas, 

provavelmente não notarão melhorias nos resultados dos testes, mas provavelmente 

influenciarão positivamente as atitudes e hábitos de estudo dos alunos”. O autor 

destaca como benefícios do aprendizado ativo e, portanto, das metodologias inerentes 

a este, o engajamento dos alunos. 
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Outro ponto a ser destacado remete à satisfação dos estudantes com as 

abordagens ativas. Hyun, Ediger e Lee (2017) evidenciam que as atividades 

pedagógicas de aprendizagem ativa são fatores significativos que aumentam a 

satisfação dos alunos com seus processos de aprendizagem individual e em grupo. 

Se, por um lado, pesquisas empíricas indicam que a orientação mínima 

durante a instrução é significativamente menos eficaz e eficiente do que a orientação 

especificamente projetada para apoiar o processamento cognitivo necessário para a 

aprendizagem, por outro, há de se considerar as pesquisas as quais indicam que a 

satisfação e o engajamento dos estudantes são superiores em ambientes de 

aprendizagem ativa, quando comparados a ambientes de aprendizagem passiva. 

Ademais, deve-se considerar que a satisfação e o engajamento dos alunos 

podem ter o efeito potencializador da intencionalidade da aprendizagem. Tais 

aspectos possibilitam o aumento da flexibilidade cognitiva, da capacidade de realizar 

tarefas diversas e de adaptação a situações inesperadas. 

Dessa maneira, é preciso contemplar os impactos da intencionalidade para o 

desempenho da aprendizagem. Ainda no que se refere ao desempenho da 

aprendizagem por meio das metodologias ativas, Michael (2006, p. 165) afirma que: 

Há evidências de que o aprendizado ativo e as abordagens centradas no 
aluno para o ensino de fisiologia funcionam e funcionam melhor do que as 
abordagens mais passivas. Não há um único experimento definitivo para 
provar isso, nem pode ser dada a natureza dos fenômenos em ação, mas a 
própria multiplicidade de fontes de evidência torna o argumento convincente. 
Portanto, todos nós devemos começar a reformar nosso ensino, empregando 
aquelas abordagens específicas para promover a aprendizagem ativa que 
atendam às necessidades de nossos alunos, nossos cursos específicos e 
nossos próprios estilos de ensino e personalidades.  

Coadunam-se a essa perspectiva Freeman et al. (2014), os quais, em uma 

ampla metanálise de estudos que relataram dados sobre pontuações de exames ou 

taxas de reprovação, compararam o desempenho dos alunos em cursos de graduação 

em ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) sob palestras tradicionais 

e aprendizagem ativa.  

Nesse estudo, Freeman et al. (2014), a partir dos resultados, indicam que as 

notas médias dos exames melhoraram cerca de 6% nas seções de aprendizagem 

ativa e que os alunos em aulas com aulas tradicionais tinham 1,5 mais de 

probabilidade de reprovação do que os alunos em aulas com aprendizagem ativa. 
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Concluem: “aprendizagem ativa como a prática de ensino preferida e empiricamente 

validada em salas de aula regulares” (FREEMAN et al., 2014, p. 1). 

No que tange ao exposto, depreende-se que ajudar os alunos a desenvolver 

habilidades robustas de resolução de problemas, em um domínio particular, embora 

benéfico, pode ser limitante. A resolução de problemas específicos de domínio ajuda 

a construir conhecimentos e habilidades em uma área específica, mas as habilidades 

podem não ser transferidas de forma eficaz para outros domínios de problemas 

(STETSON-TILIGADAS, 2018). 

Cumpre reforçar que, à medida que o conhecimento sobre a cognição e a 

aprendizagem se desenvolvem, a compreensão sobre as técnicas de ensino também 

se modifica. Desse modo, “o conhecimento relativo à aprendizagem humana ajuda a 

moldar métodos de ensino que se mesclam com as capacidades e limites de 

aprendizagem dos seres humanos” (PASQUINELLI, 2011, p. 5). 

O conhecimento sobre arquitetura cognitiva e os princípios da teoria da carga 

cognitiva são incontestavelmente relevantes e significativos para a condução do 

processo de ensino/aprendizagem. Apesar dos autores da teoria da carga cognitiva 

não compactuarem com a ideia de que a aprendizagem ativa possa promover a 

aquisição e a automatização de conhecimentos, tampouco reduz a carga cognitiva 

imposta pelas atividades, são inegáveis os diversos resultados positivos desse tipo de 

aprendizagem.  

Assim, os usos de metodologias ativas de aprendizagem podem ser mais 

efetivos ou, ainda, aperfeiçoados, a partir dos conceitos da teoria da carga cognitiva 

e, até mesmo, de uma orientação direta para os aprendizes, possibilitando um ponto 

de equilíbrio entre os benefícios da participação ativa dos estudantes e os custos 

relacionados à maior carga cognitiva envolvida. 

Nessa perspectiva, é essencial que o docente tenha uma compreensão sólida 

do processo de ensino/aprendizagem, bem como dos elementos subjacentes a ele, 

especialmente no que se refere às abordagens de aprendizagem, à arquitetura 

cognitiva, assim como os princípios da teoria da carga cognitiva, pois esta será a 

responsável por definir a melhor metodologia, abordagem ou técnica de ensino que 

seja eficaz para a aprendizagem de seus alunos. 

Além disso, convém salientar que há diversas formas de se ver, pensar e 

conceituar a aprendizagem e o ensino. Todas essas maneiras podem ser benéficas 

para a compreensão de como os alunos aprendem e o que torna o ensino eficaz. 
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Essas formas não deveriam ser excludentes entre si, tampouco representar opostos, 

tendo em vista que possuem o mesmo objetivo. 

Em meio a esse contexto, as diferentes visões sobre o processo de orientação 

educacional deixam de representar polos opostos entre si e passam a configurar 

caminhos com propriedades distintas, que se complementam, fornecendo um ponto 

de equilíbrio, para entregar um processo de ensino/aprendizagem eficiente e eficaz 

dentro de suas características, possibilidades e potencialidades. 
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5 ENSINO/APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES 

Para a maioria das pessoas, a utilização de um computador, atualmente, é 

algo simples e essencial. Isso só foi possível devido aos avanços que tornaram os 

computadores cada vez mais intuitivos e de fácil utilização. 

Nesse sentido, a utilização dos computadores acontece, basicamente, pela 

combinação do uso de Hardware (equipamentos) e Software ou programa de 

computador, que é o resultado da compilação ou interpretação de um conjunto de 

instruções elaboradas para a realização de uma tarefa ou resolução de um problema. 

Entretanto, compete frisar que um computador sozinho não pode realizar 

nenhuma tarefa, pois é necessário o desenvolvimento e implementação dessa tarefa 

por meio da codificação por um programador, que deve se utilizar de instruções que 

seguem padrões de sintaxe, a fim de que as instruções possam ser compreendidas e 

executadas pela máquina. 

Ao ter em vista a relevância dos computadores para a sociedade, a 

programação é reconhecida como uma importante competência para o século 21 

(CHAO, 2016; EINHORN, 2011; GROVER; PEA, 2013; YEN; WU; LIN, 2012). 

Lye e Koh (2014) indicam que a programação de computadores é crucial no 

mundo atual. Para Ahmed e Abdulla (2019), a tecnologia se desenvolveu a tal ponto 

que a maioria das pessoas provavelmente depende de aplicativos para gerenciar e 

desenvolver suas tarefas diárias. Todos esses aplicativos são produzidos por meio da 

programação.  

Assim, observa-se que, atualmente, vivemos em mundo rodeados de 

programas de computador. Em virtude de tal cenário, diversos países, como Estados 

Unidos, Reino Unido, Austrália e México, têm promovido educação em ciência da 

computação (YADAV et al., 2017). 

Esses esforços destacam a necessidade de preparar os estudantes de hoje 

para um mundo fortemente influenciado pela computação (SELBY, 2015; YADAV; 

HONG; STEPHENSON, 2016), visando, principalmente, a introduzir ideias da ciência 

da computação, ao abarcar a programação no currículo do ensino fundamental e 

médio. 

Nessa direção, compete registrar que, recentemente no Brasil, por meio da 

Base Nacional Comum Curricular, publicada em 2018, que fundamenta toda a 

educação básica (BRASIL, 2018), é introduzido e mencionado, por diversas vezes, o 
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termo Pensamento Computacional. No entanto, o mesmo documento não traz uma 

definição precisa do termo, sendo associado a uma competência e/ou habilidade a ser 

desenvolvida durante o processo de ensino de conteúdos, como os da matemática 

(BARBOSA, 2019). 

No Brasil, o ensino/aprendizado dos conceitos relacionados à programação 

de computadores é reservado, principalmente, aos estudantes que optam por cursos 

técnicos e de graduação na área da computação e informática. 

O processo inicial de aprendizagem de programação ocorre, geralmente, por 

meio de um conjunto de disciplinas introdutórias que são identificadas por diversos 

nomes, tais como: algoritmos, lógica de programação, linguagem de programação, 

técnicas de programação, entre outros. Essas disciplinas introdutórias de 

programação visam a fornecer aos estudantes os fundamentos de programação. Isso 

representa um conjunto pequeno de comandos e conceitos, dos quais os aprendizes 

devem se utilizar para implementar soluções a um determinado problema e 

representá-lo em um ambiente computacional. 

Bennedssen e Caspersen (2008) indicam que um dos objetivos mais 

importantes de uma disciplina introdutória de programação é que os estudantes 

aprendam uma abordagem sistemática para desenvolver programas computacionais.  

David Gries (1974), em seu artigo WHAT SHOULD WE TEACH IN AN 

INTRODUCTORY PROGRAMMING COURSE? (em português: o que devemos 

ensinar em um curso introdutório de programação?), expõe que, em aspectos gerais, 

um curso introdutório de programação deve fundamentalmente compreender: 

I. como resolver problemas;  

II. como descrever uma solução algorítmica;  

III. como verificar se um algoritmo está correto. 

De um modo geral, em disciplinas introdutórias de programação, os conteúdos 

a serem trabalhados incluem, principalmente, a descrição dos passos necessários 

para se solucionar um problema e a implementação dessa solução em um ambiente 

computacional por meio da codificação, utilizando-se de uma linguagem de 

programação. 

Nesse sentido, os conceitos e conteúdos tratados por essas disciplinas 

compreendem especialmente: entradas e saídas, constantes e variáveis, tipos 
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primitivos de dados, instrução de atribuição, operadores aritméticos, relacionais e 

lógicos, estruturas de condição e repetição, estruturas de dados homogêneas e sub-

rotinas (LUXTON-REILLY; PETERSEN, 2017; QIAN; LEHMAN, 2017; SCHULTE; 

BENNEDSEN, 2006). Convém salientar que esses conceitos e conteúdos variam de 

acordo com os níveis de ensino, objetivos do curso e paradigma de programação, 

entre outros. 

Dessa maneira, o ensino de programação tem como propósito preparar os 

aprendizes para que desenvolvam suas capacidades, adquirindo os conhecimentos e 

competências necessárias para apresentar soluções aos diversos problemas do 

mundo real, com vistas a implementá-los no ambiente computacional. 

Ressalta-se que a aprendizagem de programação é essencial para todas as 

carreiras ligadas à computação e à informática, sendo importante, também, em outras 

áreas próximas, normalmente definidas como STEM (sigla em inglês para Science, 

Technology, Engineering and Mathematics). 

A aprendizagem de programação pode ser considerada fundamental na 

formação de estudantes que poderão ter, no desenvolvimento de softwares, o produto 

final de seu trabalho.  

 

 

5.1 FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO DA PROGRAMAÇÃO DE 
COMPUTADORES 

De um modo geral, observa-se que a formação inicial (graduação) do docente 

que leciona programação de computadores está diretamente relacionada com as 

áreas da computação, informática e afins, salvo algumas raras exceções. 

Assim, inicialmente para a caracterização da formação desses docentes, faz-

se preciso observar as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação 

em Computação (DCN16) (MEC, 2016), que regulamentam e orientam a formação 

inicial desses docentes. 

A DCN16 institui as Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação na 

área da Computação, abrangendo os cursos de bacharelado em Ciência da 

Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Computação, Engenharia de 

Software e Licenciatura em Computação. 
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Além da DCN16, merecem destaque os Referenciais de Formação para os 

Cursos de Graduação em Computação, desenvolvidos pela Comissão de Educação 

da Sociedade Brasileira de Computação – SBC (ZORZO et al., 2017), que partem da 

referida DCN para nortear a elaboração de currículos para cada um dos cursos 

constantes nela. 

Ao considerar que a formação inicial dos docentes que lecionam programação 

tem sua origem em cursos de bacharelado, tecnologia e de licenciatura da área de 

computação, observa-se que a referida DCN16 não aponta como competências 

desses cursos à docência em nível superior. 

Dessa forma, o exercício do magistério em nível superior é regulamentado 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, mais 

especificamente em seu art. 66º, que aponta como exigência o curso em nível de pós-

graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado, para atuação no 

magistério em nível superior (BRASIL, 1996). 

Além disso, convém verificar que, no caso da docência em nível superior, o 

exercício do magistério é realizado por docentes que possuem distintas formações 

iniciais. A depender do tipo de curso de graduação obtido, a formação pedagógica, 

apesar de ser importante, não é um impedimento para o exercício do magistério e, por 

isso, essa formação é, por vezes, obtida por meio de uma segunda graduação, cursos 

de formação/complementação pedagógica, especialização ou, até mesmo, é possível 

encontrar uma parcela significativa de docentes sem nenhuma formação pedagógica. 

Nessa direção, compete destacar que a LDB se pronuncia vagamente sobre 

a formação pedagógica do docente que exerce o magistério no nível superior, 

restringindo sua competência à área de conhecimento e atuação desses docentes, de 

modo a observar e requerer das instituições de ensino de nível superior, por meio de 

avaliações institucionais e de curso, apenas a titulação e o regime de trabalho do seu 

corpo docente.  

A LDB também não especifica quanto ao exercício do magistério na educação 

profissional (nível técnico). Nesse nível de ensino, o que se percebe é a reprodução 

do que acontece no nível superior, salvo como exceção os cursos técnicos integrados 

ao ensino médio, os quais, por se situarem no nível da educação básica, abarcam a 

exigência de professores licenciados para atuação em seus cursos, conforme disposto 

no art. 62º da LDB (BRASIL, 1996). 
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Nessa seara, a DCN16, no art. 4º, § 5º, item IV, indica que os cursos de 

licenciatura em computação devem prover uma formação profissional que revele 

habilidades e competências para “atuar junto ao corpo docente das Escolas nos níveis 

da Educação Básica e Técnico e suas modalidades e demais organizações no uso 

efetivo e adequado das tecnologias da educação” (MEC, 2016, p. 7). 

Em síntese, o que se observa é que os diversos cursos de graduação da área 

da computação formam: i) bacharéis (engenharia da computação, ciência da 

computação e sistemas de informação) com objetivos diversos relacionados à área; 

ii) tecnólogos (análise e desenvolvimento de sistemas, gestão da tecnologia da 

informação, redes de computadores, sistemas para internet e outros) que se objetivam 

a formar profissionais aptos a atuar em um eixo tecnológico específico; e iii) 

licenciados (licenciatura em computação) com o objetivo de atender à demanda de 

ensino de informática nas escolas de nível fundamental, médio e técnico (MEC, 2016; 

ZORZO et al., 2017). 

Em teoria, os cursos de licenciatura em computação, devido ao seu 

direcionamento para o exercício do magistério, deveriam representar uma grande 

parte da formação inicial de docentes, que atuam nos diferentes cursos da área, em 

comparação às demais graduações elencadas. No entanto, nota-se que os cursos de 

licenciatura em computação possuem, ainda, um alcance restrito, respondendo por 

apenas 3.47% dos cursos da área de computação no país, conforme o relatório de 

estatísticas da educação superior em computação no Brasil, produzido pela SBC 

(2018). 

Ademais, cabe averiguar que, no Brasil, o número de concluintes em cursos 

de licenciatura em computação é extremamente baixo, segundo a Sinopse Estatística 

da Educação Superior 2019; no referido ano, ingressou em cursos de licenciatura em 

computação um total de 3.063 estudantes. Em contrapartida, concluíram o curso 786 

estudantes, de forma que o percentual de concluintes corresponde a 25,66% do total 

de ingressos (INEP, 2020). 

Dentro desse contexto, deve-se considerar que uma parcela significativa dos 

docentes que atuam nos cursos de computação e, portanto, lecionam matérias de 

programação de computadores, é oriunda de cursos superiores de bacharelado e 

tecnologia; por isso, muitos não possuem uma formação pedagógica, pois os 

conhecimentos relacionados ao processo de ensino/aprendizagem não são um dos 

enfoques desses tipos de curso. 
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Nessa direção, Génova e González (2017, p. 1) indicam que: 

Um engenheiro que se torna um educador em uma escola de engenharia de 
software tem, então, a missão de ensinar como projetar e construir sistemas 
de software, aplicando seus conhecimentos e experiência. No entanto, devido 
à sua formação em engenharia, os engenheiros podem esquecer que educar 
uma pessoa não é o mesmo que projetar uma máquina, pois uma máquina 
tem um objetivo bem definido, enquanto uma pessoa é capaz de autopropor 
os seus próprios objetivos (GÉNOVA; GONZÁLEZ, 2017, p. 1, tradução 
nossa). 

Nota-se que a lacuna referente aos conhecimentos pedagógicos sobre a 

condução do processo educativo direciona alguns docentes a utilizar como referência 

seus professores, reproduzindo, assim, os processos de ensino/aprendizagem a que 

foram expostos enquanto eram estudantes. 

Na ausência de uma formação pedagógica, muitos docentes se percebem 

usando (ainda que inconscientemente) parâmetros, recursos ou modelos, com base 

em suas experiências prévias. Também acabam por desenvolver suas práticas como 

docentes, sobre uma base empírica, mediante suas impressões acerca de seus 

mestres e pares ou sobre os casos de sucesso e insucesso. 

No contexto do ensino de programação, Aureliano, Tedesco e Giraffa (2016, 

p. 2) evidenciam que “o desafio de ensinar programação é proporcional ao de 

aprender”. Por essa razão, muitas instituições de ensino escolhem como docentes 

para disciplinas introdutórias de programação professores mais experientes e com 

mais vivência em questões relacionadas ao ensino de programação (AURELIANO; 

TEDESCO; GIRAFFA, 2016). 

Cabe observar que, no contexto da computação, como em diversas outras 

áreas, o que seleciona o docente são as suas competências em uma determinada 

área de conhecimento específico, sendo elas obtidas por meio de uma formação inicial 

a partir da graduação, desenvolvidas posteriormente em cursos de pós-graduação 

(mestrado e doutorado), realizados no âmbito da formação técnica. 

Todavia, deve-se considerar que os cursos de pós-graduação, principalmente 

stricto sensu (mestrado e doutorado), não se objetivam a formar ou preparar docentes 

para o exercício do magistério; visam, por sua vez, a formar pesquisadores e, por isso, 

estão longe de atender à complexidade da atividade docente, pois o exercício da 

docência exige não apenas o domínio de conhecimentos específicos ou competências 
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técnicas, mas também os conhecimentos pedagógicos sobre a condução do processo 

educativo, além de um conjunto de competências essenciais para que se possa 

desenvolver uma prática docente de qualidade. 

 

5.2 DIFICULDADES NO ENSINO/APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

A literatura da área dispõe de um vasto volume de pesquisas sobre o processo 

de ensino/aprendizagem de programação, principalmente em seu contexto 

introdutório. Esse volume é reflexo das diversas dificuldades relacionadas ao tema. 

Com base nessa literatura, observa-se que, ao longo dos anos, o processo de 

ensino/aprendizagem de programação tem se constituído um desafio para 

professores e estudantes, ocasionando elevados níveis de insucesso (reprovação), 

bem como elevadas taxas de desistência e, até mesmo, abandono do curso, 

principalmente em disciplinas introdutórias de programação nos diferentes níveis, 

cursos e contextos de ensino. 

Estudos como os de Bennedsen e Caspersen (2007), Watson e Li (2014) e 

Simon et al. (2019) indicam que as taxas de insucesso em disciplinas introdutórias de 

programação giram em torno de 30%, o que faz com que essas disciplinas possam 

ser consideradas um dos gargalos em cursos de computação, informática e outros 

que as contemplam em sua matriz curricular, dificultando ou, até mesmo, impedindo 

a continuidade dos estudantes nos cursos. 

Além disso, alguns pesquisadores como Iqbal Malik e Coldwell-Neilson 

(2017), Luxton-Reilly et al. (2018b), Pascoal et al. (2016), Pattanaphanchai (2019), 

Santiago e Kronbauer (2017) fazem relação entre os elevados níveis de insucesso 

(reprovação) em disciplinas introdutórias de programação com as elevadas taxas de 

desistência e abandono do curso. 

No cerne da questão, Martins, Concilio e Guimarães (2018) indicam que o 

ensino de programação enfrenta sérios desafios em todo o mundo. Muitos estudantes 

abandonam os cursos de Ciência da Computação em seus primeiros anos, porque 

eles não são capazes de entender os conceitos ensinados nos cursos introdutórios de 

programação. 

A origem dos problemas associados ao processo de ensino/aprendizagem de 

programação é muito ampla, uma vez que envolve diversas variáveis. Yousoof e 
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Sapiyan (2016) apontam que uma parte desses problemas está relacionada à própria 

natureza da programação, que é uma habilidade altamente cognitiva e requer domínio 

de múltiplos domínios. 

Assim, podemos considerar que a programação não é uma habilidade única, 

mas um conjunto de recursos (habilidades, competências, experiências) relacionados 

a uma atividade cognitiva complexa, na qual programadores experientes podem 

aplicar simultaneamente várias habilidades cognitivas de ordem superior para 

elaborar soluções para problemas do mundo real e implementá-las em um ambiente 

computacional. 

Entretanto, mesmo considerando a natureza complexa da programação, não 

se deve, de maneira alguma, fortalecer a crença ou mito de que alguns nascem 

programadores e outros não, pois a programação não é uma habilidade inata; dessa 

forma, essa habilidade pode ser adquirida/aprendida e aprimorada com a prática 

(GUZDIAL, 2015). 

Ao considerar o processo de ensino/aprendizagem como um todo, deve-se 

assinalar que as dificuldades abrangem os quatro integrantes envolvidos nesse 

processo, sendo eles: i) instituição de ensino; ii) conteúdos; iii) professores; e iv) 

estudantes. 

No que se refere às instituições de ensino, consta, na literatura, a concepção 

errada da grade curricular, a heterogeneidade e o tamanho das turmas, além do 

suporte institucional (ausência de ambientes adequados, como laboratórios e 

ferramentas) (BOSSE, Yorah; GEROSA, 2016; GOMES et al., 2019; LATIH et al., 

2018; QIAN; LEHMAN, 2017; ROBINS, 2019; YEOMANS; ZSCHALER; COATE, 

2019). 

Referente às dificuldades relacionadas aos conteúdos, a literatura destaca, 

principalmente, a forte carga de conceitos abstratos (BENNEDSSEN; CASPERSEN, 

2008; GOMES et al., 2019; QIAN; LEHMAN, 2017; ROBINS, 2019; YEOMANS; 

ZSCHALER; COATE, 2019). 

No que diz respeito aos professores, a literatura apresenta como principais 

dificuldades inerentes a eles: ausência de metodologias e/ou práticas de ensino 

adequadas, abordagem pouco motivadora, restrição de tempo, impossibilidade de 

acompanhamento individual da aprendizagem dos estudantes e métodos de avaliação 

inadequados (BOSSE, Yorah; GEROSA, 2016; COUTINHO; LIMA; SANTOS, 2017; 

FIGUEIREDO; GARCÍA-PEÑALVO, 2018; GOMES et al., 2019; LATIH et al., 2018; 
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LUXTON-REILLY et al., 2018a; LUXTON-REILLY; PETERSEN, 2017; MEDEIROS; 

RAMALHO; FALCAO, 2019; OLIVEIRA, M. A. F. et al., 2017; QIAN; LEHMAN, 2017; 

ROBINS, 2019). 

Entre as dificuldades relacionadas aos estudantes, a literatura salienta: 

dificuldade em leitura e interpretação; dificuldade no desenvolvimento do raciocínio 

lógico; poucas habilidades na resolução de problemas; baixa capacidade de 

abstração; baixo nível de conhecimento em matemática; hábitos de estudo 

equivocados; pouca motivação; falta de persistência ou pouco empenho (BOSSE, 

Yorah; GEROSA, 2016; COUTINHO; LIMA; SANTOS, 2017; DOUKAKIS, 2019; 

FIGUEIREDO; GARCÍA-PEÑALVO, 2018; GIACAMAN; DE RUVO, 2018; GOMES et 

al., 2019; HOLANDA; FREIRE; COUTINHO, 2019; MARTINS; CONCILIO; 

GUIMARÃES, 2018; MEDEIROS; RAMALHO; FALCAO, 2019; QIAN; LEHMAN, 2017; 

ROBINS, 2019; YEOMANS; ZSCHALER; COATE, 2019). 

Nessa direção, Raabe e Silva (2005) sintetizam essa extensa lista de 

problemas relacionados ao processo de ensino/aprendizagem de programação em 

três grandes grupos de natureza de problemas, sendo eles: didática, cognitiva e 

afetiva. Essa classificação proposta é apresentada no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Problemas e dificuldades relacionadas ao ensino/aprendizagem de programação 

PROBLEMAS DE NATUREZA DIDÁTICA 

PROBLEMA DESCRIÇÃO 

Grande número de 
alunos 

Turmas grandes dificultam o acompanhamento individualizado do 
aluno e avaliações.  

Dificuldade de o 
professor compreender a 
lógica do aluno 

O uso de um raciocínio lógico pronto para solução de problemas 
dificulta que o professor compreenda a lógica individual do aluno, 
assim, geralmente, o professor tende a direcionar a solução do aluno.  

Diferenças de 
experiências e ritmo de 
aprendizagem entre os 
alunos 

Turmas heterogêneas tornam mais complexo administrar a disciplina. 

Ambiente de realização 
de avaliações 

Há fatores que não favorecem a concentração e o raciocínio do 
estudante, como tempo limitado, pressão e estresse. 

Pouco uso dos 
monitores da disciplina 

Alunos com dificuldades, muitas vezes, não aproveitam a ajuda de 
monitores.  

Ausência de bons 
materiais 

Alguns professores enfatizam livros e estes nem sempre apresentam 
o conteúdo de forma apropriada a cada estudante.   

Alunos desorientados na 
escolha do curso 

Alunos novatos podem não ter uma visão adequada sobre o perfil do 
curso, levando a um ambiente de incompreensão e descaso frente aos 
desafios impostos pela disciplina.  

PROBLEMAS DE NATUREZA COGNITIVA 

PROBLEMA DESCRIÇÃO 

Alunos sem o perfil para 
resolução de problemas 

Muitos alunos não desenvolveram adequadamente as estratégias 
necessárias para a resolução de problemas durante os estudos 
anteriores e, por isso, apresentam maior dificuldade em solucionar os 
algoritmos propostos.  

Alunos sem base 
operatória formal 

Aparentemente, o raciocínio operatório formal, base para a 
compreensão do raciocínio lógico, não foi adequadamente 
desenvolvido nos estudos anteriores.  

Conteúdo sem 
proximidade com o 
conteúdo escolar 

A lógica algorítmica é algo totalmente novo para a maioria dos alunos 
e, com isso, eles não conseguem estabelecer relações com os 
conteúdos já apreendidos anteriormente, principalmente com a 
matemática.  

PROBLEMAS DE NATUREZA AFETIVA 

PROBLEMA DESCRIÇÃO 

Ocasionais 
Problemas esporádicos de ordem pessoal que afetam o aluno 
impedindo que ele consiga se concentrar nas explicações e/ou 
influenciando em seu desempenho nas avaliações.  

Constantes 

Problemas de ordem afetiva que se manifestam no decorrer da 
disciplina em maior ou menor grau. Baixa autoestima, pouca 
motivação, aversão ao conteúdo ou ao professor, insegurança são 
exemplos de emoções que podem afetar negativamente a 
aprendizagem do aluno.  

Fonte: adaptado de Raabe e Silva (2005). 

Em decorrência dessas dificuldades observadas, muitos estudantes 

geralmente apresentam um fraco desempenho, outros chegam a considerar o 
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aprendizado de programação em uma disciplina um obstáculo bastante difícil de 

transpor e, por isso, ocorre a desmotivação. 

Com o intuito de reverter esse cenário, professores e pesquisadores têm se 

dedicado a estudar as causas dessas dificuldades, bem como desenvolver propostas 

variadas voltadas, especialmente, para estudantes novatos em programação, que 

visam a tornar o processo de ensino/aprendizagem de programação mais efetivo.  

Geralmente, essas propostas se encaixam em três principais vertentes: 

ferramentas, metodologias e a união de ambas (BORGES et al., 2018; LUXTON-

REILLY et al., 2018b; PEREIRA JÚNIOR; RAPKIEWICZ, 2004; ROBINS, 2019).  

Entretanto, cabe salientar que nenhuma delas se mostrou completa ou 

mesmo genérica a ponto de sanar as dificuldades e os problemas inerentes ao 

aprendizado de programação que ainda persistem. Desse modo, os estudantes 

continuam lutando para aprender a programar, por razões que a hipótese não deva 

apenas ser restrita a aspectos cognitivos.  

Vale reiterar que uma grande parte dessas propostas tem, em sua origem, as 

dificuldades apresentadas pelos estudantes durante o processo de 

ensino/aprendizagem de programação. Nesse sentido, salienta-se que parece ser 

uma tendência a visão de que as dificuldades relacionadas aos estudantes são as 

únicas e principais barreiras existentes no processo de ensino/aprendizagem de 

programação. 

No entanto, deve-se considerar que as dificuldades inerentes aos docentes, 

como ausência de metodologias e/ou práticas de ensino adequadas, abordagem 

pouco motivadora, métodos de avaliação inadequados e restrição de tempo, podem 

implicar, direta ou indiretamente, dificuldades concernentes aos estudantes, por 

exemplo, pouca motivação, falta de persistência ou pouco empenho e baixa 

capacidade de abstração, bem como podem suscitar dificuldades inerentes aos 

conteúdos, como a forte carga de conceitos abstratos. 

Nessa direção, pondera-se que uma parcela significativa dos docentes que 

lecionam disciplinas que versam sobre programação de computadores é oriunda de 

cursos superiores de bacharelado e tecnologia; por isso, muitos não possuem uma 

formação pedagógica, pois os conhecimentos relacionados ao processo de 

ensino/aprendizagem não são um dos enfoques desses tipos de curso. 

Além disso, deve-se ao menos considerar que a abordagem tradicional do 

ensino de programação pode não dar mais conta das demandas educacionais da 
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contemporaneidade, pois os métodos tradicionais de ensino faziam mais sentido 

quando o professor era o centro do conhecimento e o acesso à informação era 

escasso e difícil. 

Dunican (2002), em seu artigo intitulado “Making The Analogy: Alternative 

Delivery Techniques for First Year Programming Courses”, a partir de uma experiência 

prática, identificou três categorias de estudantes iniciantes em programação. São elas: 

− a primeira corresponde aos estudantes que não possuem aptidão para 
entender os conceitos básicos envolvidos na programação de computadores e 
isso geralmente decorre de uma escolha equivocada do curso; 

− a segunda corresponde aos estudantes que podem compreender os 
fundamentos e conceitos essenciais da natureza da programação de 
computadores, se expostos a abordagens eficazes de ensino; e  

− a terceira corresponde aos estudantes que são totalmente confortáveis com a 
natureza abstrata dos conceitos de programação.  

Ao seguir essa classificação, presumindo que esteja correta, o principal 

objetivo dos professores de programação é assegurar condições adequadas de 

ensino/aprendizagem para que os estudantes pertencentes à segunda categoria 

avancem para a terceira. Contudo, é válido tecer a seguinte observação: a menos que 

sejam utilizadas práticas educativas adequadas, a progressão dos estudantes 

pertencentes à segunda categoria para a terceira pode não acontecer. 

O uso de abordagens no ensino de programação para além das tradicionais 

é apoiado por estudos como os de Vihavainen, Airaksinen e Watson (2014), que, ao 

analisarem abordagens para o ensino de programação no contexto introdutório, 

presentes na literatura, concluíram que simples intervenções realizadas por docentes 

aumentam as taxas de aprovação dos estudantes em um terço em média. 

Coadunam-se a essas acepções referentes à necessidade de mudanças nas 

metodologias de ensino empregadas no contexto do ensino de programação Arimoto 

e Oliveira (2019), Coutinho, Lima e Santos (2017) e Fotaris et al. (2016), os quais 

indicam, entre outras coisas, que a abordagem tradicional de ensino de programação, 

os materiais e recursos didáticos utilizados podem não ser os mais adequados e, por 

isso, podem não favorecer o engajamento na disciplina, tampouco fomentar a 

motivação e interesse pela programação. 

Portanto, deve-se ao menos conjecturar que uma parte dos problemas 

relacionados à aprendizagem de programação pode ter uma relação direta com os 
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processos de ensino, mais especificamente a abordagem tradicional utilizada em 

disciplinas introdutórias de programação.  

 

 

5.3 ABORDAGEM TRADICIONAL DO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO 

Tradicionalmente, as disciplinas introdutórias de programação são 

apresentadas como em outras áreas, ou seja, apresentação da teoria, apresentação 

de exemplos e proposição de exercícios práticos inicialmente simples e 

paulatinamente complexos. 

Além disso, essa abordagem tradicional do ensino é orientada e centrada no 

docente, sendo focada no conteúdo e na transferência deste para os estudantes (BI; 

SHI, 2019; TOM, 2015). Nela, sugere-se que a instrução é o principal canal pelo qual 

o conhecimento é disponibilizado aos estudantes, o que faz com que eles sejam atores 

passivos no processo de aprendizado (BIGGS; TANG, 2011; KUNKLE; ALLEN, 2016; 

YAĞCI, 2018a).  

Dessa maneira, em uma sala de aula tradicional, centrada no docente, este 

geralmente utiliza como recurso metodológico aulas expositivas (palestras), 

normalmente fazendo uso de apresentações por meio de um projetor multimídia 

(GROTTA; PRADO, 2018; PATTANAPHANCHAI, 2019; ZHANG et al., 2013). 

Também não é incomum, na sala de aula tradicional, a disponibilização de materiais 

didáticos complementares e tarefas para que os estudantes realizem após as aulas 

(KUNKLE; ALLEN, 2016). 

No que se refere, especificamente, à abordagem tradicional de ensino de 

programação, é comum, inicialmente, os docentes solicitarem aos estudantes que 

descrevam processos que, em muitos casos, não têm nenhuma relação com a 

programação de computadores (exemplo: algoritmo para trocar lâmpada, vir de casa 

até a escola etc.). Na sequência, é comum que alguns professores passem a trabalhar 

com pseudocódigo ou fluxograma para representar pequenos programas (HUI; 

UMAR, 2011). 

Além disso, pode-se observar uma grande ênfase em aspectos teóricos, ou 

seja, a apresentação de soluções prontas, como a sequência Fibonacci, o cálculo 

fatorial, entre outros (SILVA, B. S. Da; TRENTIN, 2016). Nesses exemplos, o professor 
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descreve os processos da solução, ficando o estudante limitado a apresentar um único 

tipo de solução (no caso, a correta) e, na maioria das vezes, seguindo apenas o 

raciocínio proposto pelo professor. 

Nessa abordagem tradicional, também é recorrente o uso de listas de 

exercícios visando a incentivar os estudantes a adquirirem uma maior experiência em 

programação (CHEONG; CHAI; LOGESWARAN, 2016; PATTANAPHANCHAI, 2019).  

Em relação às atividades práticas, na abordagem tradicional, não é incomum, 

em alguns casos, que o docente faça pouco uso dos laboratórios, seja porque a 

instituição não oferece um suporte adequado, seja pela grande quantidade de 

estudantes presentes em sala de aula no início da disciplina (CHEONG; CHAI; 

LOGESWARAN, 2016; LUXTON-REILLY et al., 2018b; RAMOS et al., 2015; ROBINS, 

2019; YADAV et al., 2017). 

Feita essa breve contextualização acerca da abordagem dita como tradicional 

do ensino introdutório de programação, devemos, ao menos, considerar que ela possa 

não ser a mais indicada para o aprendizado de programação por alguns motivos, que 

são os seguintes: 

− o reconhecimento de que os modelos educacionais tradicionais podem não ser 
suficientes para atender às necessidades da nova realidade social, bem como 
o atendimento às necessidades e demandas dos estudantes presentes 
atualmente no ensino formal (BACICH; MORAN, 2018; FAVA, 2012; FILATRO; 
CAVALCANTI, 2018; MORAN, J., 2017; TONINI; PEREIRA, 2018; VALENTE, 
2014); 

− essa abordagem não consegue facilmente motivar os estudantes a se 
interessar pela disciplina, entre outras razões, pois não é clara para eles a sua 
importância e a de seus conteúdos para formação (ARIMOTO; OLIVEIRA, 
2019; COUTINHO; LIMA; SANTOS, 2017; FOTARIS et al., 2016; NATAL et al., 
2018); 

− a constatação de que a atenção humana em um ambiente de palestras se 
deteriora ao longo do tempo (aproximadamente, dez ou quinze minutos) 
(MCKANRY et al., 2019); 

− a natureza heterogênea da maioria das classes/turmas de programação, um 
espaço onde é comum ter estudantes com níveis muito diferentes de 
conhecimento, interesses, comprometimento e ritmo de aprendizado (GOMES; 
MENDES, 2014; MEDEIROS; RAMALHO; FALCAO, 2019; NATAL et al., 2018; 
RAMOS et al., 2015); 

− o grau de abstração imposto, tendo em vista que, nesse tipo de abordagem, a 
ênfase dada em aspectos teóricos pode exigir do estudante um maior grau de 
abstração para compreender os conceitos (HOLANDA; FREIRE; COUTINHO, 
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2019; MEDEIROS; RAMALHO; FALCAO, 2019; OLIVEIRA, M. A. F. et al., 
2017). 

Além desses motivos, convém reforçar que a programação está diretamente 

relacionada às atividades de resolução de problemas que exigem, entre outras coisas, 

analisar, testar e avaliar as soluções encontradas. Ao analisar a programação sob 

essa perspectiva, pode-se conjecturar que a abordagem proposta pelas teorias 

construtivistas favorece, em muitos aspectos, o aprendizado de programação. 

A resolução de problemas presente no aprendizado de programação tem, 

entre suas características, o desenvolvimento de uma ideia inicial (hipótese) e o seu 

teste. Dessa forma, se os resultados apresentados pelo teste da ideia inicial não saem 

conforme esperado, faz-se necessário refletir e construir novas hipóteses e testá-las 

novamente. 

O processo dinâmico de interação do desenvolvimento, teste, feedback, 

análise, reflexão, reconstrução e a importância da construção de relações entre o 

conhecimento aprendido a partir de conceitos anteriores, bem como as possibilidades 

de construir caminhos e soluções diferentes para um mesmo problema presente na 

programação, aparentam estar mais alinhados ou em conformidade com os princípios 

do construtivismo, quando em comparação às metodologias tradicionais. 

Sob a perspectiva do construtivismo, o conhecimento é resultado da 

construção pessoal e, desse modo, não é algo meramente transmitido, recebido e 

armazenado. A ideia é que construímos e reconstruímos o nosso conhecimento ao 

longo de nossa vida, ampliando nossa percepção, conhecimento e competências para 

enfrentar desafios complexos em todos os campos: pessoal, profissional e social 

(BACICH; MORAN, 2018). 

Ao observar e analisar esses princípios de forma a identificar os aspectos que 

podem efetivamente colaborar com seu aprendizado de um modo geral, podemos, 

inicialmente, observar que, ao tornar o estudante o centro e protagonista do processo 

de aprendizagem, oportunizamos a ele assumir a responsabilidade sobre sua 

aprendizagem, bem como a se envolver diretamente nesse processo. 

No processo de aprendizagem centrado no estudante, em que ele é o 

protagonista de sua aprendizagem, envolvendo-se no processo com a devida 

intencionalidade, há chances de que desenvolva um nível mais profundo de 

entendimento sobre o que está aprendendo, o que pode potencializar o envolvimento 

e sua intencionalidade para o aprendizado (MORAN, 2018; VALENTE, 2018). 
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Nesse contexto, estudos, como os de Ben-Ari (2001), Lui et al. (2004), Gomes 

e Mendes (2007), Wang et al. (2012), Gonzalez, Gomez e Echeverri (2017) e Qian e 

Lehman (2017) indicam que a pedagogia construtivista é adequada para o ensino de 

programação e pode ser bastante eficaz. 

Ademais, os diversos modelos disponíveis de aprendizado baseados na 

filosofia construtivista possibilitam, por meio do design instrucional, projetar e 

desenvolver situações de aprendizagem de maneira individualizada aos estudantes, 

respeitando o nível de amadurecimento de cada um. 

Todavia, é possível constatar que, no caso da programação, as estratégias de 

aprendizado baseadas no construtivismo ainda não são tão populares e se encontram 

em estágios iniciais, quando em comparação a outras áreas do conhecimento. 

 

 

5.4 METODOLOGIAS ATIVAS NO CONTEXTO DA PROGRAMAÇÃO 

Inicialmente, é prudente salientar que são muitos os modelos propostos como 

metodologias ativas de aprendizagem ou técnicas pedagógicas de aprendizagem 

ativa. Esses modelos possuem, entre outras características, um ensino centrado no 

estudante, com a participação efetiva e o envolvimento direto dele, valorizando as 

diferentes formas pelas quais é possível aprender. 

No contexto do ensino de programação, em virtude das características 

práticas intrínsecas a essa matéria, em que se faz necessário prover experiências de 

programação aos aprendizes, uma vez que a atividade de programar é construtiva, 

conforme frisado por Wirth (1986), observa-se que, nos últimos anos, muito se tem 

pesquisado e discutido sobre as possibilidades e as limitações do uso de 

metodologias ativas aprendizagem. 

Ao ter como parâmetro que o modelo de aprendizagem proposto por essas 

metodologias é, de certo modo, uma parte inerente ao aprendizado de programação 

de computadores, docentes e pesquisadores passaram a desenvolver, adaptar, 

implementar e estudar os resultados em uma ampla variedade das metodologias no 

contexto do ensino de programação. 

No Quadro 2, é apresentada uma relação de estudos que abordam as 

metodologias ativas de aprendizagem mais recorrentes e associadas ao contexto do 



92 

 

ensino/aprendizagem de programação, sendo esses estudos recuperados a partir da 

RSL descrita na seção de ineditismo e originalidade da proposta, presente no capítulo 

de apresentação da pesquisa. 

 

Quadro 2 – Metodologias ativas no contexto do ensino/aprendizagem de programação 

METODOLOGIA  REFERÊNCIA 

Aprendizagem baseada em jogos 

Game Based Learning 

(CHOU; HSIAO, 2011) 

(WANG, L. C. L.-C.; CHEN, 2012) 

(HIJON-NEIRA et al., 2014) 

(GIANNAKOULAS; XINOGALOS, 2018) 

Aprendizagem baseada em problemas  

Problem Based Learning 

(AREVALILLO-HERRÁEZ; CLAVER, 2011) 

(FERREIRA, 2013) 

(MUÑOZ et al., 2013) 

(ZHANG et al., 2013) 

(LOVE et al., 2015) 

(CACEFFO; GAMA; AZEVEDO, 2018) 

(MARTINS; CONCILIO; GUIMARÃES, 2018) 

(YAĞCI, 2018b) 

(CHEN; FAICHNEY, 2019) 

Aprendizagem baseada em projetos 

Project Based Learning 

(VEGA; JIMÉNEZ; VILLALOBOS, 2013) 

(ESTÉVEZ-AYRES et al., 2015) 

(POKORNY, 2015) 

(SÁEZ-LÓPEZ; ROMÁN-GONZÁLEZ; VÁZQUEZ-
CANO, 2016) 

(WANG, H.-Y.; HUANG; HWANG, 2016) 

(HERRERA, 2017) 

(PENG; WANG; SAMPSON, 2017b) 

(HAM et al., 2018) 

(NAMRATHA et al., 2018) 

(SECULES; LAWSON, 2019) 

Aprendizagem baseada em times ou equipes 

Team based learning 

(CLIBURN, 2014) 

(LATULIPE; RORRER; LONG, 2018) 

(MARQUES, 2019) 

Educação mão na massa 

Hand's ON 

(SCOTT et al., 2015) 

(COCCOLI; MARESCA; STANGANELLI, 2016) 

(HAM et al., 2018) 
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METODOLOGIA  REFERÊNCIA 

Ensino híbrido 

Blended Learning 

(CAKIROGLU, 2012) 

(CÍCERO, 2012) 

(ISOMÖTTÖNEN; TIRRONEN, 2017) 

(OUYANG, 2016) 

(SHARP; SHARP, 2017) 

(CHEN; FAICHNEY, 2019) 

(OLELEWE; AGOMUO; OBICHUKWU, 2019) 

(BI; SHI, 2019) 

(LAZARINIS et al., 2019) 

(MESSAGE, 2019) 

Gamificação 

Gamification 

(IBANEZ; DI-SERIO; DELGADO-KLOOS, 2014) 

(GONZALEZ; GOMEZ; ECHEVERRI, 2017) 

(SILVA, G. A. P. Da, 2017) 

(LOPEZ-PERNAS et al., 2019) 

(KASINATHAN; MUSTAPHA; YEE, 2019) 

Instrução por pares 

Peer Instruction 

(ZINGARO; PORTER, 2014) 

(ALTINTAS; GUNES; SAYAN, 2016) 

(CACEFFO; GAMA; AZEVEDO, 2018) 

(PHELPS; LIU, 2018) 

(GREER et al., 2019) 

(MESSAGE, 2019) 

Programação em pares 

Pair Programming 

(HUI; UMAR, 2011) 

(MOK, 2014) 

(MOORE, 2014) 

(VENKATESAN; SANKAR, 2015) 

(DONGO; REED; O’HARA, 2016) 

(ISONG et al., 2016) 

(YANG; LEE; CHANG, 2016) 

(TSOMPANOUDI et al., 2019) 
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METODOLOGIA  REFERÊNCIA 

Sala de aula invertida 
Flipped Classroom 

(LARGENT, 2013) 

(MOK, 2014) 

(SARAWAGI, 2014) 

(BALDWIN, 2015) 

(LOVE et al., 2015) 

(CLARK, R. M. et al., 2016) 

(DAZO et al., 2016) 

(CHIANG, 2017) 

(KARACA; OCAK, 2017) 

(SHARP; SHARP, 2017) 

(SILVA, G. A. P. Da, 2017) 

(CHIS et al., 2018) 

(LACHER et al., 2018) 

(LATULIPE; RORRER; LONG, 2018) 

(SCHWARZENBERG et al., 2018) 

(AHMED; ABDULLA, 2019) 

(CHEN; FAICHNEY, 2019) 

(KAY; MACDONALD; DIGIUSEPPE, 2019) 

(PATTANAPHANCHAI, 2019) 

(WANG, Y. et al., 2019) 

Fonte: autoria própria, com base na RSL desenvolvida. 

De um modo geral, os estudos que abordam as metodologias ativas de 

aprendizagem no contexto do ensino/aprendizagem programação se baseiam em 

intervenções pedagógicas, realizadas em sala de aula, e visam a avaliar as diferentes 

técnicas pedagógicas de aprendizagem ativa, por meio da coleta de evidências 

empíricas sobre a efetividade dessas técnicas, bem como suas eventuais 

contribuições e limitações. 

No Quadro 3 , é apresentada uma síntese das contribuições relatadas pelos 

estudos destacados anteriormente no Quadro 2, isto é, do uso de metodologias ativas 

de aprendizagem no contexto do ensino/aprendizagem de programação, a partir dos 

estudos recuperados por meio da RSL. 
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Quadro 3 – Contribuições do uso de metodologias ativas no contexto do ensino/aprendizagem 
de programação 

CONTRIBUIÇÃO REFERÊNCIA 

Maior aceitação ou feedback positivo dos 
estudantes, aumentando sua satisfação ou 
motivação. 

(AREVALILLO-HERRÁEZ; CLAVER, 2011) 

(WANG, L. C. L.-C.; CHEN, 2012) 

(FERREIRA, 2013) 

(LARGENT, 2013) 

(CLIBURN, 2014) 

(HIJON-NEIRA et al., 2014) 

(KOTHIYAL; MURTHY; IYER, 2014) 

(MOK, 2014) 

(MOORE, 2014) 

(SARAWAGI, 2014) 

(LOVE et al., 2015) 

(MAHER et al., 2015) 

(POKORNY, 2015) 

(SHANNON; SUMMET, 2015) 

(KAILA et al., 2016) 

(HERRERA, 2017) 

(SÁEZ LÓPEZ; CÓZAR GUTIÉRREZ, 2017) 

(SHARP; SHARP, 2017) 

(CACEFFO; GAMA; AZEVEDO, 2018) 

(GIACAMAN; DE RUVO, 2018) 

(GIANNAKOULAS; XINOGALOS, 2018) 

(HAM et al., 2018) 

(NAMRATHA et al., 2018) 

(PARK et al., 2018) 

(PHELPS; LIU, 2018) 

(CHEN; FAICHNEY, 2019) 

(KAY; MACDONALD; DIGIUSEPPE, 2019) 

(PATTANAPHANCHAI, 2019) 

(SECULES; LAWSON, 2019) 

(TSOMPANOUDI et al., 2019) 

(WANG, Y. et al., 2019) 
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CONTRIBUIÇÃO REFERÊNCIA 

Melhora a experiência de aprendizagem dos 
estudantes.  

(HIJON-NEIRA et al., 2014) 

(KOTHIYAL; MURTHY; IYER, 2014) 

(MOORE, 2014) 

(SARAWAGI, 2014) 

(MAHER et al., 2015) 

(SHANNON; SUMMET, 2015) 

(KAILA et al., 2016) 

(HERRERA, 2017) 

(SÁEZ LÓPEZ; CÓZAR GUTIÉRREZ, 2017) 

(SHARP; SHARP, 2017) 

(CACEFFO; GAMA; AZEVEDO, 2018) 

(GIACAMAN; DE RUVO, 2018) 

(GIANNAKOULAS; XINOGALOS, 2018) 

(HAM et al., 2018) 

(NAMRATHA et al., 2018) 

(PHELPS; LIU, 2018) 

(SCHWARZENBERG et al., 2018) 

(CHEN; FAICHNEY, 2019) 

(OLELEWE; AGOMUO; OBICHUKWU, 2019) 

(SECULES; LAWSON, 2019) 

(WANG, Y. et al., 2019) 

Melhora os resultados de aprendizagem ou o 
desempenho dos estudantes.  

(AREVALILLO-HERRÁEZ; CLAVER, 2011) 

(ZHANG et al., 2013) 

(HIJON-NEIRA et al., 2014) 

(KOTHIYAL; MURTHY; IYER, 2014) 

(ZINGARO; PORTER, 2014) 

(SHANNON; SUMMET, 2015) 

(CLARK, R. M. et al., 2016) 

(KAILA et al., 2016) 

(HERRERA, 2017) 

(SHARP; SHARP, 2017) 

(HAO et al., 2018) 

(LACHER et al., 2018) 

(LATULIPE; RORRER; LONG, 2018) 

(SCHWARZENBERG et al., 2018) 

(YAĞCI, 2018b) 

(CHEN; FAICHNEY, 2019) 

(GREER et al., 2019) 

(OLELEWE; AGOMUO; OBICHUKWU, 2019) 
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CONTRIBUIÇÃO REFERÊNCIA 

Estimula o interesse, envolvimento ou engajamento 
dos estudantes.  

(WANG, L. C. L.-C.; CHEN, 2012) 

(FERREIRA, 2013) 

(MOK, 2014) 

(MOORE, 2014) 

(SARAWAGI, 2014) 

(POKORNY, 2015) 

(CLARK, R. M. et al., 2016) 

(HERRERA, 2017) 

(SHARP; SHARP, 2017) 

(CACEFFO; GAMA; AZEVEDO, 2018) 

(GIACAMAN; DE RUVO, 2018) 

(NAMRATHA et al., 2018) 

(PARK et al., 2018) 

(SCHWARZENBERG et al., 2018) 

(OLELEWE; AGOMUO; OBICHUKWU, 2019) 

Estimula o desenvolvimento de soft skills ou 
habilidades relacionadas ao trabalho colaborativo e 
à comunicação.  

(MOORE, 2014) 

(SARAWAGI, 2014) 

(LOVE et al., 2015) 

(CLARK, R. M. et al., 2016) 

(KAILA et al., 2016) 

(HERRERA, 2017) 

(HAM et al., 2018) 

(SCHWARZENBERG et al., 2018) 

(MARQUES, 2019) 

(MESSAGE, 2019) 

Possibilita maior flexibilidade durante o processo de 
ensino/aprendizagem, fazendo com que os 
estudantes aprendam em seu próprio ritmo.  

(MOK, 2014) 

(SARAWAGI, 2014) 

(CLARK, R. M. et al., 2016) 

(CHEN; FAICHNEY, 2019) 

(KAY; MACDONALD; DIGIUSEPPE, 2019) 

(WANG, Y. et al., 2019) 

Aumenta a confiança ou autoconfiança dos 
estudantes.  

(MOORE, 2014) 

(SARAWAGI, 2014) 

(VENKATESAN; SANKAR, 2015) 

(YANG; LEE; CHANG, 2016) 

(SÁEZ LÓPEZ; CÓZAR GUTIÉRREZ, 2017) 

(CACEFFO; GAMA; AZEVEDO, 2018) 

(HAM et al., 2018) 

Otimiza ou amplia o espaço temporal de sala de 
aula.  

(MOK, 2014) 

(SARAWAGI, 2014) 

(CHEN; FAICHNEY, 2019) 

(KAY; MACDONALD; DIGIUSEPPE, 2019) 
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CONTRIBUIÇÃO REFERÊNCIA 

Aumenta os índices de aprovação.  

(VEGA; JIMÉNEZ; VILLALOBOS, 2013) 

(KAILA et al., 2016) 

(OLELEWE; AGOMUO; OBICHUKWU, 2019) 

(SECULES; LAWSON, 2019) 

Colabora na diminuição das diferenças entre os 
estudantes fracos e fortes.  

(MOK, 2014) 

(SCHWARZENBERG et al., 2018) 

Fonte: autoria própria, com base na RSL desenvolvida. 

Conforme é perceptível observar no Quadro 3, a implementação de 

metodologias ativas de aprendizagem no contexto do ensino de programação pode 

oportunizar diversos benefícios; dentre eles, destacam-se os seguintes: a maior 

aceitação ou feedback positivo dos estudantes, aumentando sua satisfação ou 

motivação; melhora a experiência de aprendizagem, nos resultados de aprendizagem 

ou o desempenho, estimulando o interesse, envolvimento ou engajamento, bem como 

o desenvolvimento de soft skills ou habilidades relacionadas ao trabalho colaborativo 

e à comunicação dos estudantes. 

É prudente mencionar que as contribuições relatadas, em boa parte dos 

estudos, estão em consonância com a literatura de outras áreas, sendo evidenciadas 

por estudos como Prince (2004), Michael (2006), Cavanagh (2011), Freeman et al. 

(2014), O’Flaherty e Phillips (2015) e Andres (2017). 

No que compete às dificuldades e/ou limitações referentes ao uso de 

metodologias ativas de aprendizagem no contexto do ensino/aprendizagem de 

programação, é apresentada uma síntese no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Dificuldades do uso de metodologias ativas no contexto do ensino/aprendizagem 
de programação 

DIFICULDADE REFERÊNCIA 

Requerer um maior esforço/trabalho do docente para 
o planejamento e/ou execução do processo de 
ensino/aprendizagem.  

(FERNÁNDEZ et al., 2011) 

(LARGENT, 2013) 

(VEGA; JIMÉNEZ; VILLALOBOS, 2013) 

(MOK, 2014) 

(SARAWAGI, 2014) 

(ESTÉVEZ-AYRES et al., 2015) 

(LOVE et al., 2015) 

(O’FLAHERTY; PHILLIPS, 2015) 

(HERRERA, 2017) 

(SHARP; SHARP, 2017) 

(CACEFFO; GAMA; AZEVEDO, 2018) 

(PHELPS; LIU, 2018) 

(CHEN; FAICHNEY, 2019) 

(MARQUES, 2019) 

(YADAV et al., 2019) 

Requerer um maior esforço e envolvimento dos 
estudantes durante o processo de 
ensino/aprendizagem.  

(CLIBURN, 2014) 

(ALTINTAS; GUNES; SAYAN, 2016) 

(LATULIPE; RORRER; LONG, 2018) 

(MARQUES, 2019) 

(PATTANAPHANCHAI, 2019) 

Resistência ou métodos de estudos equivocados dos 
estudantes.  

(BALDWIN, 2015) 

(DAZO et al., 2016) 

(MARQUES, 2019) 

Requerer uma maior demanda de tempo para a 
execução das atividades no processo de 
ensino/aprendizagem.  

(VEGA; JIMÉNEZ; VILLALOBOS, 2013) 

(FERREIRA, 2013) 

(LARGENT, 2013) 

Qualificação docente para o uso de metodologias 
ativas de aprendizagem.  

(FERREIRA, 2013) 

(HU; SHEPHERD, 2013) 

(MUÑOZ et al., 2013) 

Fonte: autoria própria, com base na RSL desenvolvida. 

Como pode ser observado no Quadro 4, as principais dificuldades no uso de 

metodologias ativas de aprendizagem no contexto do ensino/aprendizagem de 

programação são: maior esforço/trabalho do docente para o planejamento e/ou 

execução do processo de ensino/aprendizagem; maior esforço e envolvimento dos 

estudantes durante o processo de ensino/aprendizagem. 
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5.5 TEORIA DA CARGA COGNITIVA NO CONTEXTO DA PROGRAMAÇÃO 

Embora a teoria da carga cognitiva, de um modo geral, possa ser aplicada a 

qualquer área do conhecimento e a qualquer tipo de ensino, verifica-se que uma 

grande parte das experiências e aplicações dessa teoria se destina à resolução de 

problemas, sendo este um dos elementos centrais da programação e do seu processo 

de ensino/aprendizagem. 

Além disso, no contexto do ensino/aprendizagem de programação, é possível 

observar a aplicação dessa teoria em diversos aspectos, mesmo que isso não ocorra 

de forma intencional; entre eles, destacam-se: o efeito de isolamento de elemento 

interativo; o efeito de exemplo trabalhado; e o efeito de conclusão. 

O efeito de isolamento de elemento interativo é uma prática comum e usual 

no contexto de ensino/aprendizagem de programação. Esse efeito pode ser 

observado na segmentação e sequenciação dos conteúdos. 

A segmentação e sequenciação dos conteúdos de programação se deve à 

natureza/dificuldade intrínseca do conteúdo, que possui uma elevada carga intrínseca, 

devido ao alto grau de interatividade presente nos diversos elementos inerentes à 

programação. 

Além do efeito de isolamento de elemento interativo, os efeitos de exemplo 

trabalhado e de conclusão podem ser observados no contexto do 

ensino/aprendizagem de programação, tendo em vista que é comum, em muitas salas 

de aula, professores se utilizarem de exemplos resolvidos e parcialmente resolvidos 

para o ensino de programação. 

De uma maneira geral, os efeitos da teoria da carga cognitiva podem ser 

aplicados no contexto do ensino/aprendizagem de programação, ora efeitos de 

problema sem objetivo específico, diminuição de orientação, reversão por 

especialização e de imaginação, ora efeitos de atenção dividida, modalidade e 

redundância, que podem ser aplicados no desenvolvimento de materiais instrucionais. 

Ademais, mensurar a carga cognitiva imposta ao uso de diferentes 

abordagens, metodologias ou estratégias, recursos ou ferramentas pode contribuir 

para que as dificuldades apresentadas pelos estudantes durante o aprendizado de 

programação sejam entendidas. 

Em virtude da relação dos diferentes aspectos concernentes à teoria da carga 

cognitiva ao processo de ensino/aprendizagem de programação, docentes e 



101 

 

pesquisadores passaram a estudar as diversas possibilidades do uso dessa teoria no 

contexto do ensino de programação. 

No Quadro 5, é apresentada uma relação de estudos, com as abordagens 

mais recorrentes que relacionam a teoria da carga cognitiva ao contexto do 

ensino/aprendizagem de programação. 

 

Quadro 5 – Teoria da carga cognitiva no contexto do ensino/aprendizagem de programação  

ABORDAGEM REFERÊNCIA 

Design instrucional 

(MASON; COOPER, 2013) 

(SI; KIM; NA, 2014) 

(SORVA; SEPPÄLÄ, 2014) 

(HUANG et al., 2015) 

(AURELIANO, 2016) 

(VIEIRA et al., 2017) 

(BAKAR; MUKHTAR; KHALID, 2019) 

(AL-SAKKAF; OMAR; AHMAD, 2019) 

(GUZMAN et al., 2019) 

(SANDS, 2019) 

(ZHI et al., 2019) 

Medição das cargas cognitivas 

(MORRISON; DORN; GUZDIAL, 2014) 

(MASON et al., 2016) 

(UYSAL, 2016) 

(MORRISON, 2017) 

(ÇAKIROĞLU et al., 2018) 

(ASAI et al., 2019) 

(GOMES et al., 2019) 

(KELLEHER; HNIN, 2019) 

Design instrucional e Medição das cargas 
cognitivas 

(HSU; CHANG; YU, 2012) 

(STACHEL et al., 2013) 

(URQUIZA-FUENTES; VELÁZQUEZ-ITURBIDE, 2013) 

(ABDUL-RAHMAN; DU BOULAY, 2014) 

(FENG; CHEN, 2014) 

(MORRISON; MARGULIEUX; GUZDIAL, 2015) 

(YOUSOOF; SAPIYAN, 2016) 

(BOLDBAATAR; ŞENDURUR, 2019) 

Fonte: autoria própria, com base na RSL desenvolvida. 

Como pode ser observado no Quadro 5, as abordagens que relacionam a 

teoria da carga cognitiva ao contexto do ensino/aprendizagem de programação 

buscam, por meio dos princípios, diretrizes, efeitos ou técnicas dessa teoria, 

desenvolver um design instrucional mais eficiente; ou visam, de algum modo, a medir 

as cargas cognitivas. Outra abordagem consiste na junção das anteriores, ou seja, 
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além de desenvolver um design instrucional mais eficiente, é preciso mensurar as 

cargas cognitivas decorrentes dele.  

É pertinente enfatizar que a teoria da carga cognitiva fornece diretrizes para o 

desenvolvimento de diversos formatos instrucionais, incluindo exemplos trabalhados 

(KIRSCHNER, 2002). Assim, essa teoria implica que o projeto instrutivo deve levar 

em consideração a capacidade limitada de memória de trabalho do aluno para 

maximizar a chance de construção eficaz do esquema (SWELLER; VAN 

MERRIENBOER; PAAS, 1998). Durante o aprendizado, muitos processos cognitivos 

são restritos pela capacidade de memória de trabalho. 

Desse modo, o princípio básico da teoria da carga cognitiva é otimizar as 

cargas cognitivas para que maiores recursos cognitivos estejam disponíveis para a 

aprendizagem, ou seja, os recursos liberados podem, em princípio, ser direcionados 

às atividades de aprendizagem relevantes para o processo de construção do 

esquema. 

No que tange à medição das cargas cognitivas, convém apontar que, para se 

medir a carga cognitiva, existem diferentes técnicas que podem ser classificadas em 

subjetiva, fisiológica e performance (SWELLER; VAN MERRIENBOER; PAAS, 1998). 

Tais técnicas indicam que as medidas são úteis para estimar a eficiência de um 

recurso instrucional. 

No Quadro 6, é apresentada uma síntese dos princípios, diretrizes, efeitos ou 

técnicas da teoria da carga cognitiva no contexto do ensino/aprendizagem de 

programação. 
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Quadro 6 – Teoria da carga cognitiva no contexto do ensino/aprendizagem de programação 

PRINCÍPIOS, DIRETRIZES, EFEITOS OU 
TÉCNICAS 

REFERÊNCIA 

Efeito de exemplo trabalhado  

(MASON; COOPER, 2013) 

(ABDUL-RAHMAN; DU BOULAY, 2014) 

(SI; KIM; NA, 2014) 

(HUANG et al., 2015) 

(MORRISON; MARGULIEUX; GUZDIAL, 2015) 

(AURELIANO, 2016) 

(VIEIRA et al., 2017) 

(WANG, X.-M.; HWANG, 2017) 

(BAKAR; MUKHTAR; KHALID, 2019) 

(AL-SAKKAF; OMAR; AHMAD, 2019) 

(BOLDBAATAR; ŞENDURUR, 2019) 

(GUZMAN et al., 2019) 

(SANDS, 2019) 

(ZHI et al., 2019) 

Técnicas de medição subjetivas 

(ABDUL-RAHMAN; DU BOULAY, 2014) 

(MORRISON; DORN; GUZDIAL, 2014) 

(MASON et al., 2016) 

(YOUSOOF; SAPIYAN, 2016) 

(KARACA; OCAK, 2017) 

(ÇAKIROĞLU et al., 2018) 

(ASAI et al., 2019) 

(BOLDBAATAR; ŞENDURUR, 2019) 

(KELLEHER; HNIN, 2019) 

Efeito de modalidade 

(MASON; COOPER, 2013) 

(URQUIZA-FUENTES; VELÁZQUEZ-ITURBIDE, 2013) 

(BANERJEE; MURTHY; IYER, 2015) 

(CETIN; ANDREWS-LARSON, 2016) 

(YOUSOOF; SAPIYAN, 2016) 

(MORRISON, 2017) 

Efeito de atenção dividida  

(HSU; CHANG; YU, 2012) 

(MASON; COOPER, 2013) 

(MORRISON, 2017) 

(GUZMAN et al., 2019) 

Efeito de problema sem objetivo específico 

(FENG; CHEN, 2014) 

(MORRISON; MARGULIEUX; GUZDIAL, 2015) 

(WANG, X.-M.; HWANG, 2017) 

Efeito de conclusão  

(SORVA; SEPPÄLÄ, 2014) 

(BOLDBAATAR; ŞENDURUR, 2019) 

(GUZMAN et al., 2019) 

Autoexplicação 

(AURELIANO, 2016) 

(VIEIRA et al., 2017) 

(ZHI et al., 2019) 
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PRINCÍPIOS, DIRETRIZES, EFEITOS OU 
TÉCNICAS 

REFERÊNCIA 

Técnicas de medição fisiológicas 
(UYSAL, 2016) 

(GOMES et al., 2019) 

Efeito de isolamento de elemento interativo  
(URQUIZA-FUENTES; VELÁZQUEZ-ITURBIDE, 2013) 

(SORVA; SEPPÄLÄ, 2014) 

Efeito de diminuição de orientação 
(STACHEL et al., 2013) 

(FENG; CHEN, 2014) 

Andaimes instrucionais 
(SORVA; SEPPÄLÄ, 2014) 

(PENG; WANG; SAMPSON, 2017b) 

Fonte: autoria própria, com base na RSL desenvolvida. 

Conforme é perceptível notar no Quadro 6, são diversos os princípios, 

diretrizes, efeitos ou técnicas da teoria da carga cognitiva no contexto do 

ensino/aprendizagem de programação. Dentre eles, destacam-se os seguintes: o 

efeito de exemplo trabalhado; o uso de técnicas de medição subjetivas para mensurar 

a carga cognitiva; e o efeito de modalidade. 

O efeito de exemplo trabalhado postula que os exemplos trabalhados são 

mais eficientes para aprender novas tarefas, porque reduzem a carga na memória de 

trabalho, permitindo que o estudante aprenda as etapas da resolução de problemas. 

Assim, ao considerar a capacidade limitada da memória de trabalho, ou seja, estudar, 

a partir de exemplos trabalhados, para se construir novos conhecimentos, pode-se 

contornar a utilização dos recursos limitados dessa memória, atenuando os esforços 

para aprendizagem (CLARK, R. C.; NGUYEN; SWELLER, 2006; KIRSCHNER; 

SWELLER; CLARK, 2006; SKUDDER; LUXTON-REILLY, 2014).  

Em relação às técnicas subjetivas para medição da carga cognitiva, estas 

remetem a avaliações que podem ser realizadas com testes de escala (autoavaliações 

feitas por meio de questionários), considerando que as pessoas são capazes de 

relatar a sua quantidade de esforço mental em testes atribuindo valores em escalas. 

Geralmente, o questionário de autoavaliação consiste em um item no qual os 

avaliados indicam qual é a “quantidade percebida de esforço mental” em uma escala 

de 9 pontos (PAAS; VAN MERRIËNBOER, 1993). 

Já o efeito de modalidade decorre do efeito da atenção dividida ou condições 

em que duas tarefas envolvendo a mesma modalidade, por exemplo, ambos visuais 

ou ambas auditivas, sobrecarregam a capacidade da memória de trabalho (CLARK et 

al., 2006). 
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No que se refere às contribuições da teoria da carga cognitiva para o processo 

de ensino/aprendizagem de programação, observa-se que, de um modo geral, os 

estudos dispostos indicam que um design instrucional para o processo de 

ensino/aprendizagem de programação baseado nos princípios, diretrizes, efeitos ou 

técnicas da teoria da carga cognitiva pode possibilitar o gerenciamento das cargas 

cognitivas e tornar o processo mais efetivo. 

Essa contribuição pode ser observada em determinados estudos (AL-

SAKKAF; OMAR; AHMAD, 2019), (BAKAR; MUKHTAR; KHALID, 2019), 

(BOLDBAATAR; ŞENDURUR, 2019), (GUZMAN et al., 2019), (SANDS, 2019), (ZHI 

et al., 2019), (MORRISON, 2017), (VIEIRA et al., 2017), (YOUSOOF; SAPIYAN, 

2016), (HUANG et al., 2015), (MORRISON; MARGULIEUX; GUZDIAL, 2015), (SI; 

KIM; NA, 2014), e (SORVA; SEPPÄLÄ, 2014). 

 

 

5.6 ASSOCIAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS À TEORIA DA CARGA 
COGNITIVA NO CONTEXTO DA PROGRAMAÇÃO 

Conforme exposto até o momento, o ensino de programação de 

computadores tem uma série de características e aspectos que podem ser propícios 

tanto ao uso de metodologias ativas de aprendizagem quanto à teoria da carga 

cognitiva. 

Ademais, enfatizam-se as diversas contribuições sobre a condução do ensino 

de programação baseada nessas premissas (metodologias ativas de aprendizagem e 

teoria da carga cognitiva) de forma isolada, relatadas pela literatura e dispostas ao 

longo deste capítulo. 

Entretanto, como discutido na seção de ineditismo e originalidade da 

proposta, presente no capítulo de apresentação da pesquisa, não foi possível 

recuperar, na literatura recente (2010-2019), estudos que objetivassem a 

deliberadamente avaliar a contribuição de uma abordagem pedagógica baseada na 

associação do uso de Metodologias Ativas de Aprendizagem e a Teoria da Carga 

Cognitiva para o ensino de programação de computadores. 

Essa lacuna de conhecimento pedagógico sistematizado sobre a condução 

do processo de ensino/aprendizagem de programação baseada na associação das 

premissas expostas, bem como a atualidade, a pertinência e a relevância dessa 
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temática, já que os problemas relacionados ao processo de ensino/aprendizagem de 

programação ainda são uma realidade, permite conjecturar que a associação pode se 

configurar como um campo com potencial promissor para o desenvolvimento de 

pesquisas. 

Todavia, percebe-se que o uso de metodologias ativas de aprendizagem e a 

teoria da carga cognitiva no contexto de ensino/aprendizagem de programação se 

efetivam de forma isolada, tudo por meio de ações pontuais ou experiências 

individuais. A título de exemplo, no Quadro 7, é apresentada uma síntese dos estudos 

que se utilizam, em algum grau, da associação de metodologias ativas de 

aprendizagem a elementos da teoria da carga cognitiva no contexto de ensino de 

programação. Esses estudos são descritos logo na sequência. 

 

Quadro 7 – Estudos que associam metodologias ativas a elementos da teoria da carga 
cognitiva no contexto de ensino/aprendizagem de programação 

REFERÊNCIA 

METODOLOGIA, ABORDAGEM, CONCEITOS, 
ELEMENTOS, PRINCÍPIOS OU TÉCNICAS 

METODOLOGIAS ATIVAS 
DE APRENDIZAGEM 

TEORIA DA CARGA 
COGNITIVA 

(ANDRES, 2017) Ensino ativo 
Técnicas de medição da 
carga cognitiva 

(KARACA; OCAK, 2017) Sala de aula invertida 
Técnicas de medição da 
carga cognitiva 

(PENG; WANG; SAMPSON, 2017b) 
Aprendizagem baseada em 
projetos 

Uso de andaimes 
instrucionais 

(VIEIRA et al., 2017) Sala de aula invertida 
Exemplos trabalhados e 
autoexplicação 

(AL-SAKKAF; OMAR; AHMAD, 
2019) Construtivismo social Exemplos trabalhados 

Fonte: autoria própria, com base na RSL desenvolvida. 

Conforme é perceptível notar no Quadro 7, são poucos os estudos que se 

utilizam, em algum grau, da associação de elementos relacionados às metodologias 

ativas de aprendizagem à teoria da carga cognitiva no contexto de ensino de 

programação.  

Andres (2017) conduziu um estudo baseado na aprendizagem experiencial de 

Kolb, na motivação de aprendizagem dos alunos de Pintrich e na teoria da carga 

cognitiva para avaliar a moderação ativa no ensino e os efeitos relacionados às 

dificuldades e desempenho no curso, bem como na motivação para o aprendizado. 

Segundo os autores, a análise de interação revelou que o aumento do ensino ativo 
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reduziu tanto a relação negativa entre as dificuldades no curso quanto a motivação do 

aprendizado. 

Karaca e Ocak (2017) relatam um estudo que se objetivou a determinar a 

carga cognitiva dos alunos, a partir do método de sala de aula invertida. O estudo foi 

realizado em cursos de programação em nível superior e se utilizou de técnicas de 

medição subjetivas em grupos de controle e experimental. De acordo com os 

pesquisadores, os resultados indicaram que a carga cognitiva imposta à 

aprendizagem invertida foi considerada inferior, em comparação ao treinamento 

tradicional, assinalando que a aprendizagem invertida, se bem estruturada, é um 

método que reduz a carga cognitiva. 

Peng, Wang e Sampson (2017b), a partir da aprendizagem baseada em 

projetos, propõem um ambiente de aprendizagem baseado em visualização que 

externaliza o complexo processo de aplicação de estratégias de programação ao 

projeto e desenvolvimento de soluções para um autêntico projeto de programação. 

Nesse estudo, o elemento relacionado à teoria da carga cognitiva é o uso de andaimes 

instrucionais, sendo incorporado apenas como uma sugestão ao ambiente proposto. 

Na acepção dos autores, a abordagem proposta melhorou o desempenho dos alunos 

e o conhecimento sobre programação, além de ativar a motivação intrínseca dos 

estudantes para o aprendizado. 

Vieira et al. (2017) relatam os resultados de dois estudos de caso que visavam 

a explorar o uso de autoconsciência, sendo esta obtida por meio de comentários em 

códigos a serem realizados por alunos sobre um conjunto de exemplos trabalhados e 

pela autoexplicação. Esse estudo se relaciona com as metodologias ativas de 

aprendizagem, uma vez que envolveu a abordagem de sala de aula invertida. No 

ideário dos autores, os resultados sugerem que o uso de comentários em código como 

estratégia de autoexplicação aumentou a consciência dos alunos sobre os exemplos 

trabalhados, sendo que o uso das atividades de comentários em código foi percebido 

pelos estudantes para: entender o exemplo, fazer uma conexão entre o código de 

programação e o problema disciplinar, além de se familiarizar com a sintaxe da 

linguagem de programação. 

Além desses estudos, Al-Sakkaf, Omar e Ahmad (2019) apresentam uma 

técnica de exemplos sociais trabalhados (SWE), que visa a transformar o exemplo 

trabalhado (um dos efeitos da teoria da carga cognitiva) tradicional em uma atividade 

social, com respaldo em três teorias: construtivismo, construtivismo social e carga 
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cognitiva. Cumpre ponderar que o estudo em foco se trata de uma abordagem teórica, 

não sendo aplicado. Também, o estudo não apresenta, explicitamente, o uso de 

nenhuma metodologia ativa de aprendizagem. No entanto, os autores propõem a 

associação da teoria da carga cognitiva ao construtivismo, sendo uma das bases 

teóricas das metodologias ativas de aprendizagem. O construtivismo social é 

elencado como um elemento muito presente nessas metodologias. 
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6 PERCURSO METODOLÓGICO 

Ao ter em vista que a ciência se constitui por meio de um percurso pautado 

pela rigorosidade do método científico, sendo este composto pelos diversos aspectos 

metodológicos que orientam e direcionam o processo de uma pesquisa, possibilitando 

a compreensão do problema, com vistas a desvelá-lo e inferir sobre, o capítulo que se 

apresenta visa a explicitar o caminho trilhado, por intermédio dos diversos processos 

realizados no trabalho, a fim de alcançar os objetivos estipulados, bem como 

responder à questão que norteia o estudo. 

As seções que se seguem têm como intuito elucidar o percurso metodológico 

que permitiu compreender a complexidade do objeto de estudo. Para isso, descreve-

se a seguir: a caracterização e fundamentação teórico-metodológica da pesquisa; seu 

desenvolvimento; os instrumentos de coleta de dados; os procedimentos de análise; 

os procedimentos éticos; a caracterização do curso de qualificação desenvolvido, 

teste piloto e experimento realizados; por fim, as amostras estudadas. 

 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

Incialmente, pondera-se que as pesquisas na área do ensino, geralmente, 

partem de um problema real, vivenciado por educadores e/ou educandos, que, de 

algum modo, afeta os processos de ensino/aprendizagem. 

No contexto referente ao processo de ensino/aprendizagem de programação 

de computadores, considerou-se adequado verificar se o quadro concernente aos 

elevados níveis de insucesso (reprovação), aos elevados índices de desistência e, até 

mesmo, ao abandono do curso se reproduziam no contexto institucional onde o 

pesquisador atua. 

Contudo, esta pesquisa tem como objetivo geral avaliar a contribuição de uma 

abordagem pedagógica baseada na associação de Metodologias Ativas de 

Aprendizagem e a Teoria da Carga Cognitiva para o ensino de programação de 

computadores, a partir das perspectivas dos docentes. 

Para isso, considerou-se que a estratégia de investigação mais adequada 

para avaliar a abordagem pedagógica proposta seria a partir das perspectivas dos 
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docentes que lecionam matérias relacionadas à programação de computadores, uma 

vez que vivenciam os diversos problemas e dificuldades associadas ao processo de 

ensino/aprendizagem de programação. 

Entretanto, em virtude das características e especificidades da abordagem 

proposta, considerou-se que seria muito difícil conseguir recrutar participantes que 

lecionassem matérias relacionadas à programação e tivessem os conhecimentos 

necessários sobre metodologias ativas de aprendizagem e teoria da carga cognitiva 

para avaliar a abordagem pedagógica proposta. 

Assim, ponderou-se que, para alcançar o objetivo proposto, seria mais viável 

recrutar docentes que lecionam as matérias relacionadas à programação e qualificá-

los para o uso de metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva 

para o ensino de programação de computadores, subsidiando-os com os 

conhecimentos necessários para avaliar a abordagem pedagógica proposta. 

A partir da estruturação do objetivo de investigação da pesquisa, bem como 

da definição dos participantes e da estratégia investigativa a ser utilizada, passou-se 

ao desenvolvimento do produto educacional vinculado ao estudo, que corresponde a 

um curso de qualificação docente para o ensino de programação de computadores 

por meio do uso de metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga 

cognitiva. 

Por intermédio da implementação do curso de qualificação desenvolvido, 

almejava-se obter os subsídios investigativos necessários, com vistas a atingir o 

objetivo geral estipulado, bem como responder à questão que norteia a pesquisa. 

A implementação do curso de qualificação desenvolvido visava, de um modo 

específico, a identificar, nas perspectivas dos docentes, a contribuição de uma 

abordagem pedagógica baseada na associação de Metodologias Ativas de 

Aprendizagem e a Teoria da Carga Cognitiva no ensino de programação de 

computadores. 

Objetivava-se realizar, ainda, um estudo exploratório, a fim de caracterizar a 

formação, as práticas desenvolvidas no ensino de programação e as concepções em 

relação ao processo de ensino/aprendizagem de programação, teorias de 

aprendizagem e metodologias de ensino dos docentes participantes do curso de 

qualificação, com o intuito de ampliar a compreensão sobre essa série de elementos. 

Além disso, com vistas a disseminar o trabalho desenvolvido na pesquisa para 

docentes que lecionam programação de computadores e demais interessados, a partir 
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dos resultados de uma das atividades propostas no curso de qualificação, foi 

organizado um caderno de planos de aula para o ensino de programação de 

computadores por meio do uso de Metodologias Ativas de Aprendizagem e Teoria da 

Carga Cognitiva. 

Após essa breve caracterização referente aos objetivos da pesquisa, passa-

se, a seguir, à exposição da fundamentação teórico-metodológica que embasa a 

pesquisa, apresentando uma síntese do enquadramento metodológico (Figura 13), 

sendo classificada quanto à sua natureza, abordagem do problema e objetivos.  

 

Figura 13 – Classificação da pesquisa 

 

Fonte: autoria própria. 

Do ponto de vista de sua natureza, esta pesquisa se classifica como aplicada, 

pois o objetivo é utilizar os conhecimentos existentes sobre as metodologias ativas de 

aprendizagem e a teoria da carga cognitiva para propor uma abordagem pedagógica 

baseada nessas premissas ao ensino de programação, visando a gerar 

conhecimentos para a aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos. 

A pesquisa aplicada abrange estudos elaborados com a finalidade de resolver 

problemas identificados no âmbito em que os pesquisadores vivem (GIL, 2019). Esses 

estudos podem contribuir para a ampliação do conhecimento científico, bem como 

sugerir novas questões a serem investigadas. 

Do ponto de vista da abordagem do problema, considerou-se que a 

abordagem de métodos mistos, utilizando-se de elementos qualitativos e quantitativos 

como procedimento metodológico de interpretação dos dados, seria a mais adequada, 

tendo em vista a dinâmica referente aos objetivos da pesquisa. 

NATUREZA

Aplicada

ABORDAGEM DO 
PROBLEMA

Métodos Mistos 
(Quali-Quantitativa)

OBJETIVOS

Descritiva
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Segundo Creswell (2010), o método misto é uma abordagem que combina 

tanto o método qualitativo como o quantitativo, preconizando a obtenção de dados 

precisos que possibilitem a compreensão aprofundada deles, não os tomando como 

resposta absoluta, mas compreendendo que são parte de um todo e que necessitam 

ser entendidos dessa forma. 

Assim, analisando à luz das características da abordagem de métodos mistos, 

vê-se que as singularidades e natureza do problema, o objeto de estudo, os 

instrumentos de coleta de dados e o ambiente dinâmico em que a pesquisa foi 

desenvolvida justificam a escolha por essa abordagem. 

Do ponto de vista de seus objetivos, esta pesquisa se configura como uma 

pesquisa descritiva, pois visa a descrever, analisar e interpretar os resultados 

referentes às perspectivas dos docentes quanto à abordagem pedagógica proposta. 

Na acepção de Gil (2019), as pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno, 

ou, então, o estabelecimento de relações ou a existência de associações entre 

variáveis, utilizando-se de técnicas padronizadas de coleta de dados, como o 

questionário e a observação sistemática. 

No contexto da educação, Moreira e Caleffe (2008) evidenciam que a 

pesquisa descritiva se baseia na premissa de que os problemas podem ser resolvidos 

e as práticas melhoradas por meio da observação objetiva e minuciosa da análise e 

da descrição. 

 

 

6.2 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

Em pesquisas de alto nível, a busca pela compreensão científica de um 

determinado problema, bem como para as respostas ao problema investigado, 

desenvolve-se por meio de diversas etapas e processos que, muitas vezes, não 

podem ser estabelecidos em função das normas e critérios que orientam e direcionam 

o desenvolvimento de pesquisas.  

Entretanto, ressalta-se que o rigor científico não se trata de um elemento 

opcional, sendo indispensável para a realização de uma pesquisa. Com o intuito de 

fornecer uma macrovisão do caminho trilhado, na Figura 14, são recuperados os 
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objetivos específicos e expostas as atividades desenvolvidas no decorrer desta 

pesquisa. 

 

Figura 14 – Desenvolvimento da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

AD01: Formulação da proposta inicial de pesquisa – 

AD02: Pesquisa bibliográfica exploratória – 

AD03: Reformulação da proposta de pesquisa OE1; OE2; OE3; OE4; OE5 

AD04: Desenvolvimento da RSL – 

AD05: Pesquisa documental OE1 

AD06: Elaboração da proposta do curso de qualificação OE2 

AD07: Desenvolvimento do curso de qualificação OE2 

AD08: Implementação do teste piloto OE3; OE4; OE5 

AD09: Análise dos resultados do teste piloto OE3; OE4; OE5 

AD10: Submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética – 

AD11: Atualização da RSL – 

AD12: Revisão e correções no curso qualificação OE2 

AD13: Implementação do experimento OE3; OE4; OE5 

AD14: Análise dos resultados do experimento OE3; OE4; OE5 
 

  

Fonte: autoria própria. 

Conforme pode ser observado na Figura 14, esta pesquisa se inicia por meio 

da formulação de uma proposta inicial. A proposta originalmente visava a abordar o 

processo de ensino/aprendizagem de programação de computadores por meio do uso 

de metodologias e/ou estratégias, sendo implementadas pelo pesquisador no contexto 

de sua prática. 

Com base nessa proposta inicial, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de 

caráter exploratório, sendo abordada, a princípio, a temática ensino/aprendizagem, de 

OE5: Organizar um caderno de planos de aula para o ensino de programação de computadores por meio do 
uso de Metodologias Ativas de Aprendizagem e Teoria da Carga Cognitiva. 

OE4: Identificar, na perspectiva dos docentes participantes do curso de qualificação, a contribuição de uma 
abordagem pedagógica baseada na associação de Metodologias Ativas de Aprendizagem e a Teoria da 
Carga Cognitiva no ensino de programação de computadores; 

OE3: Realizar um estudo exploratório a fim de caracterizar a formação, as práticas desenvolvidas no ensino 
de programação e as concepções em relação ao processo de ensino/aprendizagem de programação, teorias 
de aprendizagem e metodologias de ensino dos docentes participantes do curso de qualificação; 

OE2: Desenvolver um curso de qualificação docente para o ensino de Programação de Computadores por 
meio do uso de Metodologias Ativas de Aprendizagem e a Teoria da Carga Cognitiva; 

OE1: Identificar onde ocorre o ensino introdutório de programação de computadores no Instituto Federal do 
Paraná – IFPR, bem como o perfil dos docentes que lecionam as disciplinas; 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (AD) – OBJETIVO RELACIONADO 
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um modo geral, posteriormente associando-a à programação de computadores, com 

o intuito de identificar teorias, metodologias, estratégias, abordagens ou técnicas 

pedagógicas que possibilitassem tornar o processo de ensino/aprendizagem de 

programação mais efetivo e, consequentemente, condizente à redução de insucessos 

em disciplinas introdutórias de programação. 

Por meio da realização da pesquisa exploratória, foi possível observar que as 

metodologias ativas de aprendizagem e as diferentes técnicas pedagógicas de 

aprendizagem ativo, abarcadas por essas metodologias, têm obtido notório destaque 

na área da educação, devido às suas características que podem, entre outras coisas, 

potencializar a intencionalidade do aprendiz para o aprendizado. 

Também foram verificados resultados significativos decorrentes do uso da 

teoria da carga cognitiva, principalmente no que diz respeito à orientação fornecida 

para o design instrucional do processo de ensino/aprendizagem, a fim de que seja 

compatível com a capacidade de compreensão humana. 

Além disso, contatou-se que, no contexto do ensino/aprendizagem de 

programação de computadores, a literatura conta com diversos registros de 

contribuições decorrentes do uso de metodologias ativas de aprendizagem, bem como 

da teoria da carga cognitiva. 

A esse respeito, sublinha-se que os estudos recuperados, por meio da 

realização da pesquisa bibliográfica exploratória, abordavam o ensino/aprendizagem 

de programação, de forma a associá-lo a metodologias ativas de aprendizagem ou à 

teoria da carga cognitiva, isto é, abordando cada uma das premissas isoladamente. 

A partir da identificação das premissas, iniciou-se o estudo de ambas, com 

vistas a verificar qual delas poderia melhor se enquadrar para a proposta do 

desenvolvimento da pesquisa. Durante esses estudos, observou-se que as 

metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva poderiam, a 

princípio, representar polos opostos entre si, tendo em vista as suas filosofias, visões, 

abordagens e especificidades. 

Todavia, ao aprofundar os estudos sobre as metodologias ativas de 

aprendizagem e a teoria da carga cognitiva, ponderou-se que essas premissas 

também poderiam se configurar como caminhos com propriedades distintas, com 

potencial para se complementarem, de modo a fornecer um ponto de equilíbrio entre 

os benefícios da participação ativa dos estudantes aos custos relacionados à maior 

carga cognitiva envolvida. 



115 

 

Por meio dessa ponderação, aliada às experiências e percepção do 

pesquisador, de que as dificuldades inerentes aos docentes relacionadas ao processo 

de ensino/aprendizagem de programação podem implicar dificuldades concernentes 

aos estudantes e aos conteúdos, foi formulada a abordagem pedagógica proposta 

baseada na associação de Metodologias Ativas de Aprendizagem e a Teoria da Carga 

Cognitiva para o ensino de programação de computadores. 

O passo seguinte, após a formulação da referida proposta de abordagem, foi 

o desenvolvimento da estratégia para a realização da pesquisa. Para isso, levou-se 

em consideração que a aplicação da abordagem proposta, por meio de uma 

intervenção pedagógica na prática do pesquisador, como era previsto inicialmente, 

não seria a mais indicada, uma vez que os resultados de tal intervenção 

representariam apenas a percepção de um único docente, bem como de um único 

ambiente, restringindo uma análise mais aprofundada acerca da abordagem proposta. 

Considerou-se que a estratégia de investigação mais adequada para avaliar 

a abordagem pedagógica proposta seria a partir das perspectivas dos docentes que 

lecionam matérias relacionadas à programação de computadores, já que esses 

profissionais vivenciam os diversos problemas e dificuldades associadas ao processo 

de ensino/aprendizagem de programação. 

Entretanto, conforme mencionado, considerou-se que seria muito difícil 

conseguir recrutar participantes que lecionassem matérias relacionadas à 

programação e tivessem os conhecimentos necessários sobre as referidas premissas, 

a fim de avaliar a abordagem pedagógica proposta. Por isso, optou-se por recrutar 

docentes que lecionam as matérias relacionadas à programação e qualificá-los para 

o uso de metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva. 

Dentro desse contexto, com base nos encaminhamentos descritos, foi 

reformulada a proposta de pesquisa, sendo desenvolvida, em seguida, uma pesquisa 

de revisão sistemática da literatura, com vistas a verificar o ineditismo e a originalidade 

da abordagem pedagógica proposta neste trabalho.  

Na sequência, foi desenvolvida uma pesquisa documental com o intuito de 

verificar se o quadro retratado referente aos índices de insucesso no 

ensino/aprendizagem de programação também se reproduzia no contexto institucional 

do IFPR. 

Com respaldo na constatação do ineditismo e a originalidade da proposta de 

pesquisa, bem como a relevância desta para o contexto onde o pesquisador atua, 
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passou-se a elaborar a proposta do curso de qualificação docente para o ensino de 

programação de computadores, recorrendo-se às metodologias ativas de 

aprendizagem e à teoria da carga cognitiva. 

O curso foi desenvolvido e, ao término do processo, optou-se por realizar um 

teste piloto para verificar a viabilidade e aplicabilidade do curso, além da resposta dos 

participantes acerca dos conteúdos presentes. Outra finalidade consistiu em identificar 

possíveis correções para que os objetivos da pesquisa pudessem ser atingidos. 

O passo seguinte foi a submissão do projeto de pesquisa para análise do 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, por meio da Plataforma Brasil. Enquanto o 

projeto de pesquisa era avaliado pelo CEP, foi atualizada a pesquisa RSL, 

desenvolvida para verificar o ineditismo e a originalidade da proposta, pois, 

inicialmente, compreendia o período de 2010 a 2018, contemplando uma pequena 

parte relativa ao ano de 2019 (meses de janeiro a março). A partir dessa atualização, 

a RSL passou a compreender todo o período de 2010 a 2019.  

Além disso, com base na análise dos resultados obtidos por meio do teste 

piloto, foram realizadas as revisões e correções necessárias no curso de qualificação, 

a fim de que pudesse cumprir com o seu objetivo nesta pesquisa. 

A partir da aprovação do projeto de pesquisa pelo CEP, deu-se início à 

aplicação do experimento com o intuito de obter os subsídios investigativos 

necessários para que os objetivos da pesquisa pudessem ser alcançados. Esse 

experimento ocorreu durante os meses de agosto a novembro de 2020.  

Por fim, realizou-se a análise dos resultados dos dados obtidos pela 

implementação do curso de qualificação desenvolvido (experimento), a fim de adquirir 

os subsídios investigativos imprescindíveis que permitam avaliar, a partir das 

perspectivas dos docentes que lecionam as matérias de programação, a contribuição 

de uma abordagem pedagógica baseada na associação de Metodologias Ativas de 

Aprendizagem e a Teoria da Carga Cognitiva para o ensino de programação de 

computadores. 
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6.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

A principal fonte de dados para esta pesquisa corresponde aos resultados 

obtidos por meio da implementação do curso de qualificação desenvolvido. Nele, 

foram coletados, por intermédio de questionários, atividades, registros de 

participações e/ou interações dos participantes, os dados necessários que permitiram 

avaliar, a partir das perspectivas dos docentes participantes, a contribuição de uma 

abordagem pedagógica baseada na associação de Metodologias Ativas de 

Aprendizagem e a Teoria da Carga Cognitiva para o ensino de programação de 

computadores. 

Além dos dados obtidos por meio do curso de qualificação, foram coletados:  

− dados quanto ao local onde ocorre o ensino introdutório de programação de 
computadores no IFPR, como campi, níveis, cursos e componentes 
curriculares/disciplinas, que serão obtidos por meio do portal institucional 
(https://reitoria.ifpr.edu.br/) e na plataforma Nilo Peçanha 
(https://www.plataformanilopecanha.org/); 

− dados referentes às matrículas dos estudantes, como quantidade de 
matrículas, índices de aprovação, reprovação e desistência em componentes 
curriculares/disciplinas introdutórias de programação de computadores, que 
serão obtidas por meio dos sistemas SIGAA e BI – Gestão Info;  

− dados referentes ao perfil dos docentes que lecionaram componentes 
curriculares/disciplinas introdutórias de programação de computadores, como 
formação, maior titulação e vínculo com IFPR. Tudo será obtido por meio do 
sistema StelaExperta e da plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/). 

Os dados relacionados ao ensino introdutório de programação de 

computadores no IFPR visavam a verificar se o quadro retratado pela literatura dos 

elevados índices de insucessos e as altas taxas de reprovações se reproduziam no 

contexto institucional onde o pesquisador atua, além de possibilitar a identificação de 

características relacionadas ao ensino dessa disciplina na instituição. 

 

 

6.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

Os dados apurados, a partir do curso de qualificação sobre as perspectivas 

dos docentes quanto à avaliação da abordagem pedagógica proposta baseada na 



118 

 

associação de metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva 

para o ensino de programação de computadores, constituem o objeto de análise e 

foram utilizados como suporte para as discussões, interpretações, inferências e 

conclusões. 

Os focos das análises são, prioritariamente, as perspectivas dos docentes 

participantes no curso concernente à abordagem pedagógica proposta, sendo 

registradas por meio das atividades desenvolvidas que contribuíram para que os 

objetivos da pesquisa pudessem ser alcançados e/ou que estejam diretamente 

relacionados ao problema do trabalho. 

Desse modo, o procedimento para a análise dos dados é majoritariamente 

descritivo, considerando as perspectivas dos docentes quanto à avaliação da 

abordagem pedagógica proposta, às práticas no ensino de programação e às 

concepções em relação à formação e ao processo de ensino/aprendizagem de 

programação dos docentes participantes do curso de qualificação. 

 

 

6.5 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

Ao considerar que os procedimentos éticos são imperativos ao processo de 

pesquisa, sobretudo quando envolve seres humanos, o projeto da presente pesquisa 

foi submetido, por meio da Plataforma Brasil, ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, 

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, bem como ao CEP do 

Instituto Federal do Paraná – IFPR. 

Vale registrar que a pesquisa tem como instituição proponente a UTFPR – 

Campus Ponta Grossa, estando vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciência e Tecnologia (PPGECT) – Doutorado em Ensino de Ciência e Tecnologia, 

a partir da figura do pesquisador e de seu orientador. 

Além disso, conta como instituição coparticipante o IFPR, por meio da Pró-

Reitoria de Ensino, conforme o Termo de Concordância da Instituição Coparticipante 

(ANEXO C). Compete registrar, também, que o experimento desenvolvido, sendo 

realizado em parte no âmbito da referida instituição, foi viabilizado a partir da Pró-

Reitoria de Ensino (PROENS) em conjunto com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
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(PROGEPE), por intermédio da Diretoria de Capacitação, de acordo com a Nota 

Técnica – N° 07/2020 – DCA/PROGEPE (ANEXO D). 

Enfatiza-se que o projeto desta pesquisa foi aprovado tanto pelo CEP da 

UTFPR, que expediu o parecer consubstanciado nº 4.126.217, em 30 de junho de 

2020, bem como pelo CEP do IFPR, que expediu o parecer consubstanciado nº 

4.199.963, em 7 de agosto de 2020, consoante aos termos circunscritos e 

apresentados, respectivamente, no ANEXO A e ANEXO B. 

 

 

6.6 CARACTERIZAÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO 

O curso de qualificação docente para o ensino de programação de 

computadores por meio do uso de metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da 

carga cognitiva, desenvolvido como um dos produtos educacionais desta pesquisa, 

constitui-se uma formação continuada para docentes das áreas de computação, 

informática e afins. 

Essa formação continuada estabeleceu como objetivo qualificar os docentes 

participantes para o ensino de programação de computadores por meio do uso de 

metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva, a partir do 

desenvolvimento de reflexões sobre as variadas possibilidades de uma abordagem 

pedagógica respaldada nessas premissas. 

Na proposta do curso, está incutida a visão de que as dificuldades inerentes 

aos docentes, como ausência de metodologias e/ou práticas de ensino adequadas, 

abordagem pouco motivadora, métodos de avaliação inadequados e restrição de 

tempo, podem implicar, direta ou indiretamente, dificuldades concernentes aos 

estudantes, por exemplo, pouca motivação, falta de persistência ou pouco empenho 

e baixa capacidade de abstração, podendo, também, suscitar dificuldades 

relacionadas aos conteúdos, como a forte carga de conceitos abstratos. 

Assim, a proposta da qualificação considera essencial o rompimento com 

algumas tradições vigentes relacionadas aos métodos de ensino de programação, por 

meio do desenvolvimento de reflexões, sobre a reprodução desses métodos de ensino 

ao longo do tempo e sobre as possibilidades de alinhá-los à educação contemporânea 

e às capacidades de compreensão humana. 
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Dentro desse contexto, o curso de qualificação desenvolvido aborda as 

seguintes temáticas: programação de computadores; educação hoje; metodologias 

ativas de aprendizagem; e teoria da carga cognitiva. Para isso, o curso foi estruturado 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA – baseado em Moodle, em oito módulos, 

os quais são descritos a seguir. 

− Módulo I – Parada Obrigatória! Visa a coletar dados dos participantes, de forma 
a obter uma caraterização. Para isso, inicialmente, os participantes devem 
autorizar a Coleta e Análise dos Dados gerados por esta Qualificação, por meio 
do aceite do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de 
Consentimento para Uso de Imagem e Som de Voz (TCUISV) (APÊNDICE B). 
A partir disso, os participantes devem responder aos questionários Prévios: 01 
– Dados Pessoais; 02 – Trajetória e Formação; 03 – Atuação; 04 – Prática 
Pedagógica; 05 – Ensino/Aprendizagem de Programação; bem como deverão 
encaminhar um Plano de Ensino e um Plano de Aula sobre os conteúdos 
relacionados à programação de computadores. 

− Módulo II – Apresentação: visa à exposição do curso, sua proposta e estrutura, 
dinâmica de funcionamento e professor formador. Além disso, são realizadas 
duas atividades. A primeira atividade é a apresentação dos participantes com 
vistas ao desenvolvimento de vínculos entre eles; a segunda se refere a uma 
discussão que será registrada em fóruns a partir do relato de como os 
participantes ensinam programação de computadores. Essa atividade tem 
como objetivo complementar a caracterização dos participantes iniciada no 
módulo anterior, bem como introduzir a temática do próximo módulo. 

− Módulo III – Programação de Computadores: visa a contextualizar o processo 
de ensino/aprendizagem de programação de computadores, sendo 
trabalhados e discutidos os questionamentos: qual é a importância de se 
aprender a programação? O que ensinar? Quais são as dificuldades inerentes 
ao processo de ensino/aprendizagem de programação? O que diz a literatura? 
Como ensinar? Quais ferramentas e estratégias utilizar? Ainda, são 
disponibilizados: um WikiColaborativo, que tem como objetivo coletar e definir 
os termos mais relevantes presentes no módulo; uma atividade lúdica, que se 
objetiva a provocar reflexão aos participantes por meio de uma continuação de 
uma história de como se efetiva o processo de ensino de uma atividade prática, 
a qual será registrada em fóruns de discussão; e a avaliação do módulo pelos 
participantes, sendo esta realizada por meio de um questionário. 

− Módulo IV – Educação Hoje: visa a contextualizar a educação contemporânea 
por meio de um resgate histórico, relacionando-o ao conceito de Educação 3.0. 
São trabalhados e discutidos questionamentos que abarquem as 
transformações da sociedade e seus impactos para a educação. Qual é o perfil 
dos estudantes presentes atualmente no sistema de ensino formal? Como 
aprendem?  Quais são suas perspectivas? Como ensinamos (para o passado 
ou para o futuro)? Nossas práticas estão alinhadas à educação contemporânea 
e às demandas, necessidades e perspectivas desses estudantes? Refletimos 
sobre nossas práticas? Temos consciência da importância dessa reflexão? 
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Quais são os saberes (além dos técnicos) importantes para a prática docente? 
Ainda, são disponibilizados: um WikiColaborativo, que tem como objetivo 
coletar e definir os termos mais relevantes presentes no módulo; uma atividade 
que será registrada em fóruns de discussão, a qual se objetiva a provocar uma 
reflexão aos participantes por meio da avaliação e discussão do contexto 
educacional atual; e a avaliação do módulo pelos participantes, sendo esta 
realizada por meio de um questionário. 

− Módulo V – Metodologias Ativas: visa a definir e conceituar as metodologias 
ativas de aprendizagem, apresentando seus aspectos e comparando-as à 
abordagem tradicional. São trabalhadas e discutidas no contexto do ensino de 
programação as seguintes metodologias ativas: Blended Learning (Ensino 
Híbrido); Flipped Classroom (Sala de aula invertida); Gamification 
(Gamificação); Hands-on (Mão na massa); Peer Instruction (Ensino por pares); 
Problem Based Learning (Aprendizagem Baseada em Problemas); Project 
Based Learning (Aprendizado baseado em Projetos); e Team-based Learning 
(Aprendizagem baseada em times). Ainda, são disponibilizados: um 
WikiColaborativo, que tem como objetivo coletar e definir os termos mais 
relevantes presentes no módulo; duas atividades que serão registradas em 
fóruns de discussão, sendo que a primeira se objetiva a provocar uma reflexão 
aos participantes por meio do resgate de suas lembranças da vida escolar e 
situações que eles consideram boas experiências de aprendizado, e a segunda 
se objetiva, a partir dos estudos sobre a temática, identificar, na percepção dos 
participantes, as possíveis contribuições do uso das Metodologias Ativas de 
aprendizagem para o ensino de programação de computadores; e a avaliação 
do módulo pelos participantes, sendo esta realizada por meio de um 
questionário.  

− Módulo VI – Teoria da Carga Cognitiva: visa a apresentar a Teoria da Carga 
Cognitiva proposta por John Sweller, conceituando as propriedades e aspectos 
relacionados a essa teoria, bem como sua aplicação para o ensino de 
programação. Ainda, são disponibilizados: um WikiColaborativo, que tem como 
objetivo coletar e definir os termos mais relevantes presentes no módulo; duas 
atividades que serão registradas em fóruns de discussão, sendo que a primeira 
se objetiva a provocar uma reflexão aos participantes por meio de relatos 
pessoais e discussão das diversas formas e estilos de aprendizagem; e a 
segunda se objetiva, a partir dos estudos sobre a temática, identificar, na 
percepção dos participantes, as possíveis contribuições do uso da Teoria da 
Carga Cognitiva para o ensino de programação de computadores; e a avaliação 
do módulo pelos participantes, sendo esta realizada por meio de um 
questionário. 

− Módulo VII – Construindo “Novos” Caminhos: visa a oportunizar aos 
participantes desta formação a reflexão sobre sua prática, convidando-os a 
desenvolver novos caminhos para o processo de ensino de programação de 
computadores com base nas temáticas abordadas. Para isso, são propostas 
duas atividades: a primeira, que será registrada em fórum de discussão, 
objetiva-se a provocar uma reflexão aos participantes por meio de relatos 
pessoais e discussão sobre suas percepções referentes às possíveis 
contribuições da associação de Metodologias Ativas de Aprendizagem e a 
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Teoria da Carga Cognitiva para o ensino de programação de computadores; na 
segunda atividade, os participantes deverão desenvolver um plano de aula que 
verse sobre programação de computadores, com base no uso de Metodologias 
Ativas de Aprendizagem e a Teoria da Carga Cognitiva. 

− Módulo VIII – Encerramento: visa ao encerramento do curso. Ainda, são 
disponibilizados: uma atividade na qual os participantes são convidados a 
relatar as mudanças em suas práticas a partir da realização do curso. Essas 
discussões serão registradas por meio de um fórum; e a avaliação do curso, de 
modo geral, pelos participantes, sendo esta realizada por meio de um 
questionário. 

Em cada um dos módulos descritos, foram disponibilizadas atividades, além 

de materiais de leitura, vídeos, wikis, fóruns de discussão e questionários. O curso e 

os módulos, bem como as temáticas abordadas, foram trabalhados em consonância 

com o ciclo de aprendizagem disposto na Figura 15.  

 

Figura 15 – Ciclo de aprendizagem proposto 

 

Fonte: autoria própria. 

Como pode ser observado na Figura 15, o curso e as temáticas abordadas se 

iniciam por meio de uma problematização; a partir dela, os conhecimentos teóricos 

são expostos, com vistas a conscientizar os participantes. Em seguida, são propostas 

atividades e discussões com o intuito de possibilitar uma apropriação dos 

conhecimentos teóricos sobre as temáticas, por meio de reflexões. 

Além disso, o curso foi desenvolvido com base nos princípios da teoria da 

carga cognitiva, possibilitando que os participantes pudessem experimentar, na 
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prática, um design instrucional projetado a partir dessa teoria durante a participação 

no curso. 

Como exemplo dos princípios da teoria da carga cognitiva utilizados no curso, 

enfatiza-se o efeito do isolamento de elemento interativo, uma vez que as temáticas 

abordadas no curso (elementos) possuem alta interatividade, de forma que esses 

elementos foram processados inicialmente de maneira isolada e, em seguida, foram 

recombinados e processados simultaneamente. 

Para que as reflexões propostas aos participantes fossem desenvolvidas, 

diversos recursos foram utilizados, como wikis colaborativos e fóruns, com o intuito de 

favorecer o compartilhamento e discussões entre os participantes, a fim de que 

pudessem, por meio das trocas, refletir sobre a prática. 

Destaca-se, também, que, nos tipos e formatos das atividades propostas, 

como fóruns que contemplavam perguntas e respostas do Moodle, cada participante 

deveria registrar sua ação para ter acesso às respostas dos demais e, a partir disso, 

interagir nas discussões. Certamente, oportunizava-se o desenvolvimento de 

reflexões mais profundas por intermédio das discussões. 

Além disso, o desenvolvimento das atividades no curso considera uma ordem 

sequencial, tendo pré-requisitos cumulativos ao longo de todo o curso para acesso 

aos conteúdos. Ou seja, o acesso ao módulo seguinte somente é liberado a partir do 

momento em que os pré-requisitos do módulo anterior fossem satisfeitos. 

Por fim, compete registrar que o curso de qualificação docente desenvolvido, 

para o ensino de programação de computadores por meio do uso de metodologias 

ativas e teoria da carga cognitiva, vinculado a esta pesquisa, bem como os materiais, 

recursos e atividades podem ser observados em Berssanette (2020). 

 

 

6.7 CARACTERIZAÇÃO DO TESTE PILOTO  

A implementação do curso de qualificação desenvolvido, por meio de um teste 

piloto, teve por finalidade os seguintes objetivos: 

• verificar a viabilidade e aplicabilidade do curso de qualificação docente 
desenvolvido, bem como a resposta dos participantes acerca das temáticas, 
conteúdos e atividades presentes; e 
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• identificar as possíveis correções para que os objetivos do curso, bem como os 
da pesquisa, pudessem ser alcançados.  

Ao ter em vista os objetivos destacados, definiu-se, para a implementação do 

teste piloto, uma amostra de dez a vinte professores que lecionam disciplinas 

introdutórias de programação e que não fizessem parte do quadro de docentes do 

IFPR, já que essa qualificação seria oferecida a eles posteriormente. 

Assim, foram pré-selecionados 20 docentes que atendiam aos critérios 

expostos. Entretanto, mediante a negativa de alguns dos docentes pré-selecionados, 

por diferentes motivos, optou-se por estender o convite a qualquer docente 

interessado, mas que não estivesse vinculado ao IFPR. 

Para isso, foi realizada a divulgação do curso nas redes sociais do professor 

pesquisador e em dois grupos da rede social Facebook, sendo eles: Metodologias 

Ativas (https://www.facebook.com/groups/917818271744488/) e Pensamento 

Computacional Brasil (https://www.facebook.com/groups/529213287221531/), no dia 

30 de outubro de 2019. Nesses grupos, foi postado o Banner de divulgação, que está 

apresentado a seguir (Figura 16). 

 

https://www.facebook.com/groups/917818271744488/
https://www.facebook.com/groups/529213287221531/
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Figura 16 – Banner de divulgação do Curso de Qualificação 

 

Fonte: autoria própria. 

A partir da divulgação do Banner (Figura 16), nos meios especificados 

anteriormente, houve uma alta demanda, totalizando 187 interessados. Em função da 

alta procura pelo curso, sendo muito superior a estabelecida anteriormente (10 a 20 

docentes), os seguintes procedimentos para seleção e realização da matrícula foram 

realizados: 

i. o interessado deveria entrar em contato com o professor pesquisador por e-
mail;  

ii. a esse interessado, era, então, respondido seu e-mail com uma apresentação 
do curso contendo informações relevantes (o público-alvo, seus objetivos, as 
temáticas a serem trabalhadas, orientações gerais e o cronograma). No e-mail, 
solicitava-se que o interessado confirmasse seu interesse em participar do 
curso, tendo compreendido a proposta;  

iii. a partir do retorno do interessado, confirmando seu interesse e assentindo a 
compreender a proposta, era encaminhado outro e-mail com as instruções de 
acesso, bem como a chave para inscrição do curso. 
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A partir dos procedimentos descritos, considerando a demanda inicial de 187 

interessados, foram efetivadas 107 matrículas no curso.  

A implementação do curso de qualificação por meio do teste piloto, sendo este 

ofertado na modalidade de educação a distância, aconteceu durante os meses de 

novembro de 2019 a janeiro de 2020, conforme o cronograma apresentado no Quadro 

8. 

 

Quadro 8 – Teste piloto – Cronograma de execução do curso qualificação 

MÓDULOS DATAS CARGA HORÁRIA 

Módulo I – Parada Obrigatória! a partir de 01/11/2019 5 horas 

Módulo II – Apresentação a partir de 10/11/2019 5 horas 

Módulo III – Programação de Computadores de 10/11/2019 a 17/11/2019 10 horas 

Módulo IV – Educação Hoje de 18/11/2019 a 25/11/2019 10 horas 

Módulo V – Metodologias Ativas de 26/11/2019 a 03/12/2019 10 horas 

Módulo VI – Teoria da Carga Cognitiva de 04/12/2019 a 11/12/2019 10 horas 

Módulo VII – Construindo “Novos” Caminhos de 12/12/2019 a 19/12/2019 10 horas 

Módulo VIII - Encerramento de 20/12/2019 a 15/01/2020 10 horas 

TOTAL 70 horas 

Fonte: autoria própria. 

Assim, ao se matricular no curso, o participante obtinha acesso ao Módulo I – 

Parada Obrigatória! Nele, deveria assinar digitalmente o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), bem como responder aos questionários prévios dispostos 

no módulo, para que, então, pudessem ter acesso aos demais módulos do curso, 

conforme os pré-requisitos para acesso a cada um deles. 

Na oportunidade da realização do teste piloto, o curso de qualificação 

desenvolvido foi viabilizado como uma ação de extensão ofertada pela UTFPR, por 

meio do Departamento de Extensão do câmpus Ponta Grossa, e contou como uma 

carga horária total de 70 horas. 

 

 

6.8 CARACTERIZAÇÃO DO EXPERIMENTO 

O experimento de implementação do curso de qualificação desenvolvido teve 

como objetivo principal obter os subsídios investigativos necessários que 
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possibilitassem ao atendimento do objeto investigação, bem como aos objetivos da 

presente pesquisa. 

A implementação desse experimento aconteceu durante os meses de agosto 

a outubro de 2020, conforme o cronograma apresentado no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Experimento – Cronograma de execução do curso qualificação 

MÓDULOS DATAS CARGA HORÁRIA 

Módulo I – Parada Obrigatória! 10/08/2020 a 15/08/2020 6 horas 

Módulo II – Apresentação 16/08/2020 a 21/08/2020 6 horas 

Módulo III – Programação de Computadores 22/08/2020 a 01/09/2020 12 horas 

Módulo IV – Educação Hoje 02/09/2020 a 12/09/2020 12 horas 

Módulo V – Metodologias Ativas 13/09/2020 a 23/09/2020 12 horas 

Módulo VI – Teoria da Carga Cognitiva 24/09/2020 a 04/10/2020 12 horas 

Módulo VII – Construindo “Novos” Caminhos 05/10/2020 a 15/10/2020 12 horas 

Módulo VIII - Encerramento 16/10/2020 a 26/10/2020 8 horas 

TOTAL 80 horas 

Fonte: autoria própria. 

Nesse experimento, similarmente ao teste piloto, o curso de qualificação foi 

ofertado na modalidade de educação a distância, sendo disponibilizado para o curso 

um total de 100 vagas, das quais 50 foram reservadas para docentes vinculados ao 

IFPR e outras 50 vagas para docentes externos à instituição.  

A divulgação do curso e o recrutamento dos docentes vinculados ao IFPR se 

efetivaram por meio de e-mail, um convite realizado pela Diretoria de Capacitação da 

instituição. Já para os docentes externos, a divulgação aconteceu de forma 

semelhante aos processos descritos para divulgação do teste piloto, ou seja, a 

divulgação nas redes sociais do professor pesquisador e em grupos da rede social 

Facebook. 

O processo de inscrição para o curso se deu por meio de um formulário 

eletrônico, em que os interessados deveriam preencher seu nome, e-mail e responder 

se satisfaziam aos seguintes critérios de seleção: ser maior de idade, atuar como 

docente e ter lecionado algum componente curricular que versa sobre programação 

de computadores. 

A partir da divulgação, houve uma demanda total de 430 interessados, sendo 

que, destes, 42 eram docentes vinculados ao IFPR e outros 388 eram docentes 

externos à instituição. 
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A seleção dos interessados que atendiam aos critérios estabelecidos se deu 

pela ordem de inscrição para ambos os grupos. A partir dessa seleção, era enviado 

um e-mail ao interessado selecionado, contendo a chave de inscrição, de maneira a 

possibilitar a realização da matrícula no curso. 

Para que o interessado viesse a se tornar um participante da pesquisa, bem 

como do curso, ele deveria assinar digitalmente o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e Termo de Consentimento para Uso de Imagem e Som de Voz 

(TCUISV) (APÊNDICE B), além de responder aos questionários prévios dispostos no 

módulo inicial do curso, denominado como Parada Obrigatória! 

Os procedimentos de assinatura TCLE e TCUISV e a realização dos 

questionários prévios deveriam ser efetuados pelos interessados selecionados até a 

data limite de encerramento do módulo I; caso o interessado não realizasse esses 

procedimentos até a data limite, sua vaga era disponibilizada ao próximo interessado 

da fila, que deveria realizar os procedimentos em até 48 horas. 

As 50 vagas disponibilizadas aos docentes externos ao IFPR foram 

preenchidas pelos selecionados, contando apenas com alguns poucos casos, em que 

os interessados não realizaram os procedimentos indicados anteriormente para se 

tornar um participante. Dentre as 50 vagas disponibilizadas ao grupo de docentes 

vinculados ao IFPR, somente 20 vieram a ser preenchidas. Em virtude disso, optou-

se por remanejar 30 vagas não preenchidas para o grupo de docentes externos que 

constavam na lista de espera. 

Compete registrar que a carga horária e o procedimento de encerramento dos 

módulos do curso de qualificação, no experimento, foram diferentes das utilizadas no 

teste piloto. O curso foi ofertado com uma carga horária total de 80 horas, enquanto, 

no teste piloto, a carga horária ofertada foi de 70 horas. 

No que tange ao procedimento de encerramento dos módulos, diferentemente 

do teste piloto, os módulos eram fechados aos participantes nas referidas datas de 

encerramento, o que inviabilizava a continuidade no curso. No experimento, as datas 

de encerramento dos módulos serviram apenas como um indicativo aos participantes, 

pois todos os módulos foram fechados na data de encerramento do curso. 

Além dessas diferenças, o experimento contou com um bate-papo virtual de, 

aproximadamente, 1:30h, para cada um dos módulos do curso. Visava-se ao 

esclarecimento de eventuais dúvidas sobre os conteúdos, atividades e curso de um 
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modo geral, bem como o compartilhamento de reflexões, experiências e percepções 

entre os presentes, sendo que a participação era facultativa. 

Por fim, vale destacar que o experimento da implementação do curso de 

qualificação foi viabilizado aos docentes vinculados ao IFPR, por meio da PROENS e 

da PROGEPE, por intermédio da Diretoria de Capacitação e para os docentes 

externos como uma ação de extensão ofertada pela UTFPR, a partir do Departamento 

de Extensão, câmpus Ponta Grossa. 

 

 

6.9 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Ao considerar os objetivos da presente pesquisa, salienta-se que esta 

compreende, além da amostra principal estudada referente aos participantes do 

experimento da implementação do curso de qualificação, a amostra dos participantes 

do teste piloto e amostra relativa ao ensino/aprendizagem de programação de 

computadores no IFPR. 

A seguir, são caracterizadas cada uma das amostras estudadas que 

compõem a pesquisa. 

 

 

6.9.1 Amostra Relativa ao Ensino/Aprendizagem de Programação no IFPR 

Ao ter em vista o objetivo específico de identificar onde ocorre o ensino 

introdutório de programação de computadores no IFPR, bem como o perfil dos 

docentes que lecionam as disciplinas, procedeu-se uma pesquisa documental, a partir 

de dados públicos e institucionais, tomando como base o ano de 2018. 

Especificamente no referido ano, no IFPR, um total de 57 turmas tiveram 

contato com disciplinas que versam sobre os conteúdos introdutórios de programação 

de computadores, sendo 66,67% (n=38) delas em cursos de nível técnico e 33,33% 

(n=19) em cursos de nível superior (Gráfico 1). Nessas turmas, foram matriculados 

2.446 estudantes, sendo 69,26% (n=1.694) em cursos de nível técnico e 30,74% 

(n=752) em cursos de nível superior (Gráfico 2). 
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Gráfico 1 – Programação no IFPR – Níveis de 
ensino dos cursos 

 

Gráfico 2 – Programação no IFPR – 
Matrículas por níveis de ensino 

 

Fonte: autoria própria, com base na pesquisa documental. 

Ainda no que compete aos cursos e aos quantitativos de matrículas, no nível 

técnico, as 38 turmas correspondem a: 32 cursos técnicos do tipo integrado ao ensino 

médio que contavam com 1.520 matrículas; 5 cursos subsequentes que contavam 

com 162 matrículas; e 1 curso integrado/PROEJA que contava com 12 matrículas. 

No que diz respeito às turmas e às matrículas em nível superior, as 19 turmas 

correspondem a: 13 cursos de tecnologia que contavam com 576 matrículas; 4 cursos 

de bacharelado que contavam com 146 matrículas; e 2 cursos de licenciatura que 

contavam com 30 matrículas. 

Em relação aos docentes que ministraram as disciplinas introdutórias de 

programação de computadores nessas 57 turmas, é pertinente ressaltar que elas 

foram conduzidas por 44 docentes, sendo que 81,82% (n=36) são do gênero 

masculino e 18,18% (n=8) são do gênero feminino. 

No que tange à formação inicial dos docentes que lecionaram disciplinas 

introdutórias de programação no IFPR, no ano de 2018 (Tabela 1), destacam-se os 

cursos de ciência da computação, com 22,73% (n=10), e os cursos de análise e 

desenvolvimento de sistemas e sistemas de informação, com 15,91% (n=7) cada. 

 

33,33%

66,67%

Nível Superior Nível Técnico

30,74%

69,26%

Nível Superior Nível Técnico
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Tabela 1 – Programação no IFPR – Formação inicial dos docentes 

CURSO QUANTIDADE % 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 7 15,91% 

Automação Industrial 1 2,27% 

Ciência da Computação 10 22,73% 

Engenharia de Computação 1 2,27% 

Engenharia de Controle e Automação 3 6,82% 

Engenharia Elétrica 1 2,27% 

Engenharia Industrial Elétrica 1 2,27% 

Física 1 2,27% 

Informática 5 11,36% 

Informática de Gestão 1 2,27% 

Licenciatura em Computação 1 2,27% 

Processamento de Dados 5 11,36% 

Sistemas de Informação 7 15,91% 

TOTAL 44 100,00% 

Fonte: autoria própria, com base na pesquisa documental. 

No que diz respeito à formação pedagógica desses docentes (Gráfico 3), 

65,91% (n=29) não possuem formação pedagógica, enquanto 34,09% (n=15) 

possuem esse tipo de formação. 

 

Gráfico 3 – Programação no IFPR – Formação pedagógica 

 

Fonte: autoria própria, com base na pesquisa documental. 

Em relação à maior titulação desses docentes (Gráfico 4), 56,82% (n=25) 

possuem mestrado, 25,00% (n=11) têm doutorado e 18,18% (n=8) possuem 

especialização. 

34,09%

65,91%

Com formação pedagógica Sem formação pedagógica
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Gráfico 4 – Programação no IFPR – Maior titulação 

 

Fonte: autoria própria, com base na pesquisa documental. 

No que se refere à área da maior titulação deles (Gráfico 5), destacam-se a 

Ciência da Computação, com 50,00% (n=22), a Engenharia Elétrica, com 15,91% 

(n=7), e a Educação, com 11,36% (n=5). 

 

Gráfico 5 – Programação no IFPR – Área da maior titulação 

 

Fonte: autoria própria, com base na pesquisa documental. 

A seguir, são apresentadas, no Gráfico 6, informações referentes ao vínculo 

institucional desses docentes e, no Gráfico 7, informações sobre o regime de trabalho 

deles. 
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Promoção da Saúde

Engenharia Elétrica

Engenharia de Produção

Engenharia Agrícola

Educação

Computação Aplicada

Ciências Ambientais

Ciência da Computação

Agronomia

Administração



133 

 

Gráfico 6 – Programação no IFPR – Vínculo 
institucional 

 

Gráfico 7 – Programação no IFPR – Regime 
de trabalho 

 

Fonte: autoria própria, com base na pesquisa documental. 

No que diz respeito ao vínculo institucional desses docentes (Gráfico 6), 

81,82% (n=36) são ativos permanentes do quadro do IFPR, enquanto 18,18% (n=8) 

são temporários. Em relação ao regime de trabalho (Gráfico 7), 79,55% (n=35) desses 

docentes têm como regime de trabalho a dedicação exclusiva e 20,45% (n=9) 

cumprem 40 horas semanais. 

 

 

6.9.2 Amostra Relativa ao Teste Piloto 

A amostra referente ao teste piloto realizado é composta por um total de 84 

participantes que se matricularam no curso de qualificação docente e assinaram 

digitalmente o TCLE, bem como responderam aos questionários prévios dispostos no 

módulo inicial do curso. 

Inicialmente, cabe registrar que 107 participantes se matricularam no referido 

curso, entretanto 11 deles não assinaram o TCLE e outros 12 não responderam a 

todos os questionários prévios. Por esse motivo, 23 participantes não fazem parte da 

amostra de 84 participantes, que será caracterizada a seguir. 

Em relação ao gênero dos participantes (Gráfico 8), 54,76% (n=46) declaram 

ser do gênero feminino e 45,24% (n=38) do gênero masculino.  

 

81,82%

18,18%

Ativo Permanente Temporário

79,55%

20,45%

Dedicação Exclusiva 40 Horas Semanais
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Gráfico 8 – Teste piloto – Gênero dos participantes 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

No que se refere às faixas etárias dos participantes (Gráfico 9), as mais 

significativas são: entre 31 e 40 anos, representando 35,71% (n=30); e entre 41 e 50 

anos, representando 32,14% (n=27). 

 

Gráfico 9 – Teste piloto – Faixa etária dos participantes 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

Os participantes estão distribuídos geograficamente em 19 das 27 unidades 

federativas do Brasil (Gráfico 10), destacando-se os estados do Rio Grande do Sul, 

com 21,43% (n=18) participantes, Paraná, com 19,05% (n=16), e São Paulo, com 

15,48% (n=13). 

 

45,24%

54,76%

Masculino Feminino
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Gráfico 10 – Teste piloto – Distribuição geográfica dos participantes 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

No que concerne à formação inicial (graduação) dos participantes (Gráfico 

11), destaca-se que uma parcela significativa afirmou ter outra graduação que não 

corresponde aos cursos tradicionais da área da computação. Essa parcela equivale a 

51,19% (n=43). Já entre os cursos tradicionais da área da computação, destacam-se 

os cursos de Ciência da Computação, com 23,81% (n=20); Sistemas de Informação, 

com 10,71% (n=9); e Licenciatura em Computação, com 7,14% (n=6). 

 

Gráfico 11 – Teste piloto – Formação inicial 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 
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Em relação ao tipo de curso superior (Gráfico 12), 47,62% (n=40) dos 

participantes são oriundos de cursos de licenciatura, 42,86% (n=36) de bacharelado 

e 9,52% (n=8) de tecnologia. 

 

Gráfico 12 – Teste piloto – Tipo de curso superior realizado 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

No que diz respeito ao tempo de conclusão da graduação (Gráfico 13), 

35,71% (n=30) dos participantes concluíram sua graduação há mais de 15 anos; 

outros 28,57% (n=24) informaram ter concluído há menos de 5 anos; e entre 5 e 10 

anos e entre 11 e 15 anos, 17,86% (n=15) cada. 

 

Gráfico 13 – Teste piloto – Tempo de conclusão da graduação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

No que tange à maior titulação concluída pelos participantes (Gráfico 14), a 

amostra é composta por: 33,33% (n=28), que têm como maior titulação Mestrado, 

26,16% (n=22) Especialização/MBA, 20,24% (n=17) Graduação, 17,86% (n=15) 

Doutorado, e 2,38% (n=2) Pós-Doutorado. 
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Gráfico 14 – Teste piloto – Maior titulação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

Referente à área do conhecimento da maior titulação dos participantes 

(Gráfico 15), constata-se que a área Ciências Exatas e da Terra, que abarca os cursos 

de computação, corresponde à parcela mais significativa, sendo que equivale a 

46,43% (n=39). Além dela, destaca-se a área de Ciências Humanas, que corresponde 

a 28,57% (n=24). 

 

Gráfico 15 – Teste piloto – Área da maior titulação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

Ainda no que tange à maior titulação, especificamente há quanto tempo ela 

foi concluída (Gráfico 16), observa-se que a parcela mais significativa concluiu há 

menos de 5 anos, sendo que essa parcela corresponde a 69,05% (n=58). 
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Gráfico 16 – Teste piloto – Tempo de conclusão da maior titulação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

Em relação à formação pedagógica (licenciatura ou equivalente) dos 

participantes (Gráfico 17), 61,90% (n=52) afirmaram possuir formação pedagógica, 

enquanto 38,10% (n=32) afirmaram não possuir essa formação. 

 

Gráfico 17 – Teste piloto – Formação pedagógica 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

No que se refere a possuir outras experiências profissionais além da docência 

(Gráfico 18), 71,43% (n=60) dos participantes afirmaram possuir outras experiências 

profissionais, enquanto 28,57% (n=24) afirmaram não possuir. 
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Gráfico 18 – Teste piloto – Experiência profissional além da docência 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

Em relação a estar atualmente vinculado a alguma instituição de ensino 

(Gráfico 19), 80,95% (n=68) dos participantes afirmaram ter vínculo com alguma 

instituição de ensino, enquanto 19,05% (n=16) afirmaram não estar vinculados. 

 

Gráfico 19 – Teste piloto – Vinculado atualmente a uma instituição de ensino 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

Referente ao tempo de atuação como docente (Gráfico 20), 27,38% (n=23) 

dos participantes atuam como docente há mais de 15 anos, 26,19% (n=22) entre 1 a 

5 anos, 21,43% (n=18) entre 11 a 15 anos, 14,29% (n=12) entre 6 a 10 anos e 10,71% 

(n=9) menos de 1 ano. 
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Gráfico 20 – Teste piloto – Tempo de atuação como docente 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

No que se refere aos tipos de instituição onde esses participantes atuam 

(Gráfico 21), 47,62% (n=40) dos docentes atuam em instituições privadas e públicas, 

30,95% (n=26) atuam somente em instituições públicas e 21,43% (n=18) atuam 

somente em instituições privadas. 

 

Gráfico 21 – Teste piloto – Tipos de instituição onde atuam 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

No que tange às modalidades de ensino em que esses docentes atuam 

(Gráfico 22), destaca-se o ensino presencial, que corresponde a 66,67% (n=56), 

seguido das modalidades a distância e presencial, com 32,14% (n=27). 
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Gráfico 22 – Teste piloto – Modalidades de ensino em que atuam 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

Sobre os níveis de ensino em que esses participantes atuam como docentes 

(Gráfico 23), destacam-se o ensino superior, que corresponde a 54,76% (n=46), o 

ensino fundamental, que corresponde a 53,57% (n=45), a educação profissional/ 

ensino técnico, com 45,24% (n=38), e o ensino médio, que corresponde a 41,67% 

(n=35). 

 

Gráfico 23 – Teste piloto – Níveis de ensino em que atuam 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

A seguir, são apresentados os dados referentes ao tempo de atuação dos 

participantes, lecionando matérias relacionadas à programação (Gráfico 24), bem 
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como se lecionaram alguma disciplina relacionada à programação nos últimos cinco 

anos (Gráfico 25). 

 

Gráfico 24 – Teste piloto – Tempo lecionando matérias relacionadas à programação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

Como pode ser observado no Gráfico 24, referente ao tempo de atuação 

desses participantes, lecionando matérias relacionadas à programação, a parcela 

mais significativa, 53,57% (n=45), indicou lecionar essas matérias há menos de um 

ano; entre 1 e 5 anos, foi indicado por 15,48% (n=13); entre 6 e 10 anos, por 14,29% 

(n=12); mais de 15 anos, por 10,71% (n=9); e entre 11 e 15 anos, por 5,95% (n=5). 

 

Gráfico 25 – Teste piloto – Lecionou alguma disciplina de programação nos últimos cinco anos 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

10,71%

5,95%

14,29%

15,48%

53,57%

Mais de 15 anos

Entre 11 a 15 anos

Entre 6 a 10 anos

Entre 1 a 5 anos

Menos de 1 ano

51,19%

48,81%

Sim Não



143 

 

No que diz respeito a ter lecionado nos últimos cinco anos alguma disciplina 

relacionada à programação (Gráfico 25), 51,19% (n=43) dos participantes afirmaram 

ter lecionado, enquanto 48,81% (n=41) afirmaram não ter lecionado. 

 

 

6.9.3 Amostra Relativa ao Experimento 

A amostra relativa ao experimento é composta por um total de 94 participantes 

que se matricularam no curso de qualificação docente relacionado à presente 

pesquisa. Esses participantes assinaram digitalmente o TCLE e TCUISV, bem como 

responderam aos questionários prévios dispostos no módulo inicial do curso, 

denominado como Parada Obrigatória! 

Contudo, pondera-se que, inicialmente, 97 participantes se matricularam no 

referido curso. Entretanto, 3 não responderam a todos os questionários prévios e, por 

essa razão, os dados referentes a esses 3 participantes foram descartados, 

resultando nos 94 participantes destacados anteriormente, sendo que 21,28% (n=20) 

fazem parte do grupo de docentes vinculados ao IFPR e 78,72% (n=74) são docentes 

externos à instituição. 

Em relação ao gênero dos participantes (Gráfico 26), 57,45% (n=54) declaram 

ser do gênero masculino, 41,49% (n=39) do gênero feminino e um participante 

(1,06%) optou por não especificar seu gênero.  

 

Gráfico 26 – Experimento – Gênero dos participantes 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 
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No que se refere às faixas etárias (Gráfico 27), as mais significativas são: 

entre 31 e 40 anos; e entre 41 e 50 anos, representando cada uma dessas faixas 

etárias 35,11% (n=33). 

 

Gráfico 27 – Experimento – Faixa etária dos participantes 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Os participantes estão distribuídos geograficamente em 21 das 27 unidades 

federativas do Brasil (Gráfico 28), destacando-se os estados do Paraná, com 29,79% 

(n=28), São Paulo, com 12,77% (n=12), Distrito Federal, com 9,57% (n=9), e Rio 

Grande do Sul, com 7,45% (n=7) dos participantes. 

 

Gráfico 28 – Experimento – Distribuição geográfica dos participantes 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 
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A seguir, no Gráfico 29, são apresentados os dados referentes à formação 

inicial (graduação) dos participantes. 

 

Gráfico 29 – Experimento – Formação inicial dos participantes 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Como pode ser observado no Gráfico 29, no que concerne à formação inicial 

(graduação) dos participantes, destaca-se que a parcela mais significativa afirmou ter 

realizado outro curso superior que não corresponde aos cursos tradicionais da área 

da computação. Essa parcela equivale a 30,85% (n=29). 

Já entre os cursos tradicionais da área da computação, destacam-se os 

cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, representados em 

14,89% (n=14); Processamento de Dados, com 11,70% (n=11); e os cursos de Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas e Licenciatura em Computação, com 9,57% (n=9) 

cada um. 

Em relação ao tipo de curso superior (Gráfico 30), 44,68% (n=42) são oriundos 

de cursos de bacharelado, 30,85% (n=29) de licenciatura e 24,47% (n=23) de 

tecnologia. 
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Gráfico 30 – Experimento – Tipo de curso superior cursado 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que diz respeito ao tempo de conclusão da graduação (Gráfico 31), a 

parcela mais significativa 34,04% (n=32) concluiu sua formação inicial há mais de 15 

anos; outros 29,79% (n=28) informaram ter concluído entre 5 e 10 anos, 19,15% 

(n=18) entre 11 e 15 anos e 17,02% (n=16) há menos de 5 anos. 

 

Gráfico 31 – Experimento – Tempo de conclusão da graduação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que tange à maior titulação (Gráfico 32), a amostra é composta por: 

40,43% (n=38) de participantes que têm como maior titulação Mestrado, 30,85% 

(n=29) Especialização/MBA, 15,96% (n=15) Graduação e 12,77% (n=12) Doutorado. 
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Gráfico 32 – Experimento – Maior titulação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Referente à área do conhecimento da maior titulação (Gráfico 33) dos 

participantes, constata-se que a área Ciências Exatas e da Terra, que abarca os 

cursos de computação, corresponde à parcela mais significativa, sendo que equivale 

a 48,94% (n=46). 

 

Gráfico 33 – Experimento – Área da maior titulação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Ainda no que tange à maior titulação, especificamente há quanto tempo ela 

foi concluída (Gráfico 34), observa-se que a parcela mais significativa concluiu há 

menos de 5 anos, sendo que essa parcela corresponde a 59,57% (n=56). Além dela, 

27,66% (n=26) concluíram sua maior titulação entre 5 e 10 anos. 
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Gráfico 34 – Experimento – Tempo de conclusão da maior titulação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Em relação à formação pedagógica (licenciatura ou equivalente) dos 

participantes (Gráfico 35), 60,64% (n=57) afirmaram possuir formação pedagógica, 

enquanto 39,36% (n=37) afirmaram não possuir essa formação. 

 

Gráfico 35 – Experimento – Formação pedagógica 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que se refere a possuir outras experiências profissionais além da docência 

(Gráfico 36), 86,17% (n=81) dos participantes afirmaram possuir outras experiências 

profissionais, enquanto 13,83% (n=13) afirmaram não possuir. 
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Gráfico 36 – Experimento – Experiência profissional além da docência 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Em relação a estar atualmente vinculado a alguma instituição de ensino 

(Gráfico 37), 76,60% (n=72) dos participantes afirmaram ter vínculo com alguma 

instituição de ensino, enquanto 23,40% (n=22) afirmaram não estar vinculados. 

 

Gráfico 37 – Experimento – Vinculado atualmente a uma instituição de ensino 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Referente ao tempo de atuação como docente (Gráfico 38), 29,79% (n=28) 

dos participantes atuam como docente entre 6 a 10 anos, 25,53% (n=24) há mais de 

15 anos, 22,34% (n=21) entre 1 a 5 anos, 14,89% (n=14) entre 11 a 15 anos e 7,45% 

(n=7) há menos de 1 ano. 
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Gráfico 38 – Experimento – Tempo de atuação como docente 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que se refere aos tipos de instituição onde esses participantes atuam 

(Gráfico 39), 62,77% (n=59) atuam somente em instituições públicas, 25,53% (n=24) 

somente em instituições privadas e 11,70% (n=11) atuam em instituições privadas e 

públicas. 

 

Gráfico 39 – Experimento – Tipos de instituição onde atuam 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que tange às modalidades de ensino em que esses docentes atuam 

(Gráfico 40), destacam-se o ensino presencial, que corresponde a 72,34% (n=68), 

seguido das modalidades a distância e presencial, com 23,40% (n=22), e ensino a 

distância, com 4,26% (n=4). 
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Gráfico 40 – Experimento – Modalidades de ensino em que atuam 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Sobre os níveis de ensino em que esses participantes atuam como docentes 

(Gráfico 41), destacam-se o ensino superior, que corresponde a 55,32% (n=52), a 

educação profissional/ensino técnico, com 52,13% (n=49), e o ensino médio, que 

corresponde a 46,81% (n=44). 

 

Gráfico 41 – Experimento – Níveis de ensino em que atuam 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

A seguir, são apresentados os dados referentes ao tempo de atuação dos 

participantes, lecionando matérias relacionadas à programação (Gráfico 42), bem 

como se lecionaram alguma disciplina relacionada à programação nos últimos cinco 

anos (Gráfico 43). 
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Gráfico 42 – Experimento – Tempo lecionando matérias relacionadas à programação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Como pode ser observado no Gráfico 42, referente ao tempo de atuação 

desses participantes lecionando matérias relacionadas à programação, a parcela mais 

significativa, 35,11% (n=33), indicou lecionar essas matérias entre 1 e 5 anos; menos 

de um ano foi indicado por 26,60% (n=25); entre 6 e 10 anos, por 17,02% (n=16); e 

entre 11 e 15 anos e há mais de 15 anos, por 10,64% (n=10) cada. 

 

Gráfico 43 – Experimento – Lecionou programação nos últimos cinco anos 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que diz respeito a ter lecionado nos últimos cinco anos alguma disciplina 

relacionada à programação (Gráfico 43), 84,04% (n=79) dos participantes afirmaram 

ter lecionado, enquanto 15,96% (n=15) afirmaram não ter lecionado.  
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7 RESULTADOS, ANÁLISES E DISCUSSÕES 

Neste capítulo, são expostos os resultados da pesquisa, bem como são 

realizadas as análises e discussões sobre eles, sendo inicialmente apresentados os 

resultados relativos ao ensino/aprendizagem de programação no IFPR e o teste piloto 

desenvolvido. 

Em seguida, são expostos os resultados relativos ao experimento realizado 

da implementação do curso de qualificação docente para o ensino de programação 

de computadores, por meio do uso de metodologias ativas de aprendizagem e a teoria 

da carga cognitiva. A partir desses resultados, são inferidas as análises e discussões 

com base no referencial teórico desenvolvido, com o intuito de responder à questão 

que norteia a pesquisa. 

 

 

7.1 ENSINO/APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO NO IFPR 

A fim de identificar onde ocorre o ensino introdutório de programação de 

computadores no IFPR, bem como o perfil dos docentes que lecionam as disciplinas, 

foi realizada uma pesquisa documental. 

Essa pesquisa visava a mapear a presença do ensino/aprendizagem de 

programação em seu contexto introdutório na referida instituição, além de verificar se 

o quadro retratado referente aos índices de reprovações e evasão (cancelado, 

desistência, trancado e transferido) em disciplinas introdutórias de programação se 

reproduzia no contexto institucional onde o pesquisador atua. 

Desse modo, salienta-se que o IFPR é uma instituição pública federal de 

ensino vinculada ao Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), voltada à educação superior, básica e 

profissional, especializada na oferta gratuita de educação profissional e tecnológica 

nas diferentes modalidades e níveis de ensino (IFPR, 2020). 

Segundo o relatório da Plataforma Nilo Peçanha – PNP 2019 –, que toma 

como base o ano de 2018, o IFPR, no referido ano, contava com um total de 17.772 

matrículas em 187 cursos presenciais de nível técnico e superior, sendo 11.873 

matrículas em 136 cursos de nível técnico e 5.899 matrículas em 51 cursos de nível 
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superior, distribuídos nas 25 unidades de ensino no estado do Paraná (SETEC/MEC, 

2018).  

Dadas as caraterísticas institucionais e seus vieses tecnológicos, muito 

frequentes na instituição, as diversas disciplinas que versam sobre programação de 

computadores compõem a estrutura curricular de variados cursos, estando presentes 

em 96,00% (n=24) das unidades de ensino da instituição. 

De um modo geral, a programação é um assunto abordado em 36,36% (n=68) 

dos cursos ofertados pela instituição. Contempla-se, em sua estrutura curricular, um 

componente obrigatório que versa sobre programação: 38,24% (n=52) dos cursos de 

nível técnico, bem como 31,37% (n=16) dos cursos de nível superior. 

Dessa forma, 37,28% (n=6.625) dos estudantes que estão matriculados na 

instituição terão contato durante sua formação com alguma disciplina obrigatória que 

discute sobre programação, o que corresponde a 28,42% (n=5.051) dos estudantes 

presentes nos 52 cursos de nível técnico e 8,86% (1.574) que estão vinculados aos 

16 cursos de nível superior. 

Conforme exposto na seção de caracterização das amostras, no capítulo 

referente ao percurso metodológico, especificamente no ano de 2018, ano que 

contempla essa amostra, 57 turmas em disciplinas introdutórias que versam sobre a 

programação foram consideradas, sendo 38 delas em cursos de nível técnico e outras 

19 em cursos de nível superior. Nessas turmas, foram matriculados 2.446 estudantes, 

sendo 1.694 em cursos de nível técnico e 752 em cursos de nível superior. 

Com base nos dados apresentados até o momento, observa-se que o ensino 

de programação de computadores, em seu contexto introdutório, possui uma forte 

presença e relevância dentro do IFPR.  

Esses dados indicam, entre outras coisas, que a instituição por meio de seus 

cursos reconhece a relevância dos computadores para a sociedade atualmente, bem 

como a programação como uma importante competência para o século 21, conforme 

destaca Chao (2016). No IFPR, há um esforço para preparar os estudantes a um 

mundo fortemente influenciado pela computação, como é apontado por Selby (2015) 

e Yadav, Hong e Stephenson (2016). 

Outro aspecto a ser mencionado se refere ao quantitativo de estudantes 

matriculados (n=1.520) em cursos técnicos integrados ao ensino médio (n=32) que 

terão contato com a programação de computadores. Esse dado indica que a 

instituição visa a introduzir a ciência da computação, contemplando a programação 
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de computadores no currículo do ensino médio, estando alinhada às políticas 

educacionais de diversos países desenvolvidos no que tange a esses aspectos, 

conforme descrevem Yadav et al. (2017), bem como estando à frente das normativas 

presentes na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018). 

No que se refere aos índices de aprovação, reprovação e evasão, em 

disciplinas introdutórias de programação trabalhadas no IFPR, no ano de 2018, 

apresentam-se, no Gráfico 44, os dados relativos a esses índices por níveis de ensino, 

de uma forma geral. 

 

Gráfico 44 – Programação no IFPR – Índices 

 

Fonte: autoria própria, com base na pesquisa documental. 

Como pode ser observado no Gráfico 44, no geral, 65,04% (n=1.591) dos 

estudantes que cursaram disciplinas introdutórias de programação, no IFPR, no ano 

de 2018, foram aprovados; enquanto 25,84% (n=632) foram reprovados e 9,12% 

(n=223) se evadiram (seja desistência, cancelamento, trancamento e transferência da 

matrícula). Observa-se, também, que os cursos de nível técnico possuem um maior 

índice de aprovação (70,54%) do que os cursos de nível superior (52,66%), bem como 

menores índices de reprovação e evasão. 

Os índices apresentados no Gráfico 44, referentes ao ensino introdutório de 

programação no IFPR, expressam que estão relativamente em consonância com a 

literatura, mais especificamente com os estudos de Bennedsen e Caspersen (2007), 

Watson e Li (2014), Bosse e Gerosa (2015) e Simon et al. (2019), os quais postulam 
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que as taxas de insucesso em disciplinas introdutórias de programação giram em 

torno de 30%, sendo que, no IFPR, essa taxa corresponde a 34,96%. 

A partir desse contexto, considerando que a formação pedagógica dos 

docentes pode ser um dos fatores relacionados a esses índices, tendo em vista que 

65,91% (n=29) desses docentes que ministraram as disciplinas não possuem essa 

formação (Gráfico 3), conforme apontado na seção de caracterização dessa amostra, 

apresentam-se, no Gráfico 45, os percentuais de atuação observando os docentes 

com e sem formação pedagógica. 

 

Gráfico 45 – Programação no IFPR – Atuação 

 

Fonte: autoria própria, com base na pesquisa documental. 

Como pode ser observado no Gráfico 45, refere à atuação dos docentes com 

e sem formação pedagógica, verifica-se que, de um modo geral, 66,67% (n=38) das 

disciplinas foram ministradas por docentes sem formação pedagógica, enquanto 

33,33% (n=19) das disciplinas por docentes que possuem essa formação.  

Além disso, observa-se que o percentual de disciplinas ministradas por 

docentes sem formação pedagógica é maior em ambos os níveis de ensino, sendo 

esse percentual maior no ensino superior (68,42%), quando em comparação aos 

cursos de nível técnico (65,79%). 

Com base nesse resultado, é possível notar que os percentuais dos docentes 

sem formação pedagógica que atuam em ambos os níveis de ensino, conforme 

exposto no Gráfico 45, corroboram com a indicação de que os cursos de licenciatura 
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em computação no Brasil possuem ainda um alcance restrito, como se verifica no 

relatório de estatísticas da educação superior em computação no Brasil, produzido 

pela SBC (2018), assim como no relatório de estatísticas de concluintes apontadas 

pelo INEP (2020). 

A fim de verificar se a formação pedagógica pode ser um dos fatores 

relacionados aos índices de aprovação, reprovação e evasão, a seguir, são 

apresentados esses índices, observando os docentes com formação pedagógica 

(Gráfico 46) e sem essa formação (Gráfico 47). 

 

Gráfico 46 – Programação no IFPR – Índices – 
Docentes com formação pedagógica 

 

Gráfico 47 – Programação no IFPR – Índices – 
Docentes sem formação pedagógica 

 

Fonte: autoria própria, com base na pesquisa documental. 

Como pode ser observado no Gráfico 46 e no Gráfico 47, de um modo geral, 

os docentes com formação pedagógica possuem um índice de aprovação um pouco 

maior (1,14%) do que os docentes sem essa formação.  

Todavia, salienta-se que esse índice de aprovação maior, em disciplinas 

ministradas por docentes com formação pedagógica, concentra-se em cursos de nível 

técnico, em que os docentes com formação pedagógica contam com um índice de 

aprovação de 73,41% e os sem formação contam com um índice de 69,17%, não 

sendo reproduzido esse cenário em cursos de nível superior, nos quais os docentes 

sem formação contam com um índice de 54,10% e os com essa formação contam 

com um índice de 50,00%. 

Nesse sentido, é prudente depreender que as diferenças observadas 

referentes aos índices de aprovação, em ambos os grupos, não são estatisticamente 

significantes, além de apresentarem uma variação, a depender do nível de ensino. 
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No que compete aos índices de reprovação, percebe-se que, em ambos os 

níveis de ensino, as disciplinas ministradas por docentes sem formação pedagógica 

apresentam um maior índice, sendo que corresponde a 38,32% em cursos de nível 

superior e 22,45% em cursos de nível técnico. De forma ecumênica, esse índice 

equivale a 27,19%, uma vez que os docentes com formação pedagógica apresentam 

como índice de reprovação os registros de 17,49% em cursos de nível técnico e 

34,85% em cursos de nível superior, o que equivale a 23,12%.  

Cumpre explanar que os docentes sem formação pedagógica apresentam um 

índice de reprovação 4,06% maior do que os docentes com essa formação, o que 

corresponde a 4,96% em disciplinas presentes em cursos de nível técnico, e a 3,47% 

em disciplinas em cursos de nível superior, não ocorrendo, nesse índice, uma variação 

por nível de ensino. 

Por outro lado, observa-se que, no caso dos índices de evasão, essa lógica 

se inverte, ainda que os percentuais referentes a esse índice sejam menos 

significativos do que os de reprovação. O que se verifica é que as disciplinas 

ministradas por docentes com formação pedagógica apresentam um índice de evasão 

2,93% maior do que as ministradas por docentes sem essa formação, já que a 

diferença corresponde a 0,72% no nível técnico e a 7,57% no nível superior, não 

ocorrendo, nesse índice, uma variação por nível de ensino. 

Em síntese, por meio da comparação dos índices de aprovação, reprovação 

e evasão, de docentes com e sem formação pedagógica, pode-se verificar que não 

há diferenças significativas no que tange aos índices de aprovação dos dois grupos. 

Contudo, observou-se que, em ambos os níveis de ensino, as disciplinas ministradas 

por docentes sem formação pedagógica apresentam um maior índice de reprovação, 

enquanto as disciplinas ministradas por docentes com formação pedagógica 

apresentam um maior índice de evasão. 

Compete destacar que, apesar de a formação pedagógica não ser um 

impedimento para o exercício do magistério, a formação estritamente técnica possui 

certos limites que necessitam ser observados, dentre eles, acentuam-se a ausência 

sobre a condução do processo de ensino/aprendizagem e a falta do conhecimento 

pedagógico.  

Embora essas limitações não estejam apoiadas por meio dos resultados desta 

pesquisa, carecendo de mais estudos para identificar os impactos da formação 

pedagógica ao ensino de programação, faz-se necessário considerar que a ausência 
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dessa formação pode limitar didaticamente a ação do docente, pois é evidente que 

professores devem possuir os conhecimentos pedagógicos e didáticos, a fim de 

colaborar com a aprendizagem de seus alunos, contando com uma gama desses 

recursos para atenuar as diversas dificuldades presentes no processo de 

ensino/aprendizagem de programação. 

Em suma, os resultados referentes aos diversos elementos apresentados 

nessa seção, obtidos pela amostra relativa ao ensino/aprendizagem de programação 

no IFPR, indicam, entre outras coisas, que: 

i. o ensino de programação de computadores, em seu contexto introdutório, 
possui uma forte presença e relevância dentro do IFPR; 

ii. a instituição por meio de seus cursos reconhece a relevância dos 
computadores para a sociedade atualmente, além da programação como uma 
importante competência para o século 21; 

iii. os índices de insucesso em disciplinas introdutórias de programação na 
instituição estão relativamente em consonância com a literatura; 

iv. uma parcela significativa dos docentes que ministraram disciplinas introdutórias 
de programação na instituição, no ano de 2018, não tem formação pedagógica; 

v. a formação pedagógica não é um impedimento para o exercício do magistério, 
considerando que os cursos de licenciatura em computação no Brasil possuem 
um alcance restrito; e 

vi. não se pode observar diferenças significativas no que tange aos índices de 
aprovação entre docentes com e sem formação pedagógica. 

Por fim, salienta-se que os resultados observados referentes ao 

ensino/aprendizagem de programação no IFPR, principalmente no que diz respeito à 

consonância dos índices de insucesso em disciplinas introdutórias de programação 

no contexto onde o pesquisador atua com a literatura, apoiam a justificativa do 

desenvolvimento da presente pesquisa, a qual visa, por meio de uma proposta de 

abordagem pedagógica, à redução dos insucessos nessas disciplinas. 

 

 

7.2 TESTE PILOTO 

Conforme exposto na seção de caracterização, a implementação do teste 

piloto visava a verificar a viabilidade e aplicabilidade do curso de qualificação docente 
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desenvolvido, bem como a resposta dos participantes acerca das temáticas, 

conteúdos e atividades presentes. Também havia como pretensão identificar as 

possíveis correções para que os objetivos do curso e os da pesquisa pudessem ser 

alcançados. 

Assim, para o atendimento dos objetivos destacados, foram disponibilizados 

ao longo do curso questionários para que os participantes pudessem avaliar os 

módulos e o curso de um modo geral. 

Esses questionários estavam dispostos nos módulos referentes às temáticas 

Programação de Computadores (Módulo III), Educação Hoje (Módulo IV), 

Metodologias Ativas de Aprendizagem (Módulo V) e Teoria da Carga Cognitiva 

(Módulo VI). Além desses, o módulo de encerramento do curso (Módulo VIII) contou 

com um questionário de avaliação geral do curso. 

Convém esclarecer que o acesso aos questionários só era disponibilizado aos 

participantes após a conclusão das atividades no respectivo módulo. Ademais, 

responder a esses questionários era um requisito obrigatório para que os participantes 

pudessem prosseguir no curso. 

Nesses questionários, com o intuito de obter os subsídios investigativos 

necessários para o atendimento dos objetivos especificados, os participantes 

deveriam avaliar uma série de elementos que serão expostos a seguir. 

Todavia, compete registrar que os resultados a serem apresentados 

correspondem aos quantitativos de participantes que concluíram cada um dos 

respectivos módulos, bem como o curso, sendo esses quantitativos e os percentuais 

relativos à amostra do teste piloto apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Teste Piloto – Participantes concluintes 

MÓDULOS CONCLUINTES % AMOSTRA 

Módulo III 33 39,29% 

Módulo IV 31 36,90% 

Módulo V 30 35,71% 

Módulo VI 27 32,14% 

Curso 21 25,00% 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

Como pode ser observado na Tabela 2, concluíram o módulo III – 

Programação de Computadores e responderam ao questionário de avaliação, 39,29% 

(n=33) dos participantes; o módulo IV – Educação Hoje, 36,90% (n=31); o módulo V 
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– Metodologias Ativas de Aprendizagem, 35,71% (n=30); o módulo VI – Teoria da 

Carga Cognitiva, 32,14% (n=27); e o curso, 25,00% (n=21). 

Na sequência, são apresentadas as avaliações dos módulos. É pertinente 

mencionar que, no Gráfico 48, as respostas dos participantes para cada um dos 

módulos correspondem aos seus conhecimentos prévios sobre as temáticas serem 

suficientes para a acompanhar o desenvolvimento da atividade. 

 

Gráfico 48 – Teste Piloto – Avaliação do curso – Conhecimentos prévios 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

Como pode ser observado no Gráfico 48, de um modo geral, as parcelas mais 

significativas dos participantes que concluíram os módulos afirmaram que seus 

conhecimentos prévios sobre os conteúdos trabalhados foram suficientes para 

acompanhar o desenvolvimento da atividade. 

Compete enfatizar que os participantes afirmaram possuir mais 

conhecimentos prévios sobre as temáticas abordadas nos módulos IV – Educação 

Hoje e III – Programação de Computadores, em que esses percentuais correspondem 

a 96,77% (n=30) e a 93,94% (n=31), respectivamente. Os resultados referentes aos 

conhecimentos prévios dos participantes podem indicar que a amostra observada está 

em consonância com o público-alvo definido para esta pesquisa, ou seja, docentes 

das áreas de computação, informática e afins que lecionam as diversas matérias 

relacionadas à programação de computadores. 
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Por outro lado, convém observar que as temáticas abordadas nos módulos VI 

– Teoria da Carga Cognitiva e V – Metodologias Ativas de Aprendizagem foram onde 

os participantes mais afirmaram não possuir os conhecimentos prévios relacionados 

a essas temáticas, sendo que os percentuais correspondem a 25,93% (n=7) e a 

13,33% (n=4), respectivamente.  

Quanto a esse resultado, é válido registrar que, conforme indicado no Gráfico 

17, exposto na seção de caracterização da amostra, 38,10% (n=32) dos participantes 

afirmaram não possuir formação pedagógica; nesse sentido, pode-se conjecturar que 

a ausência dos conhecimentos no que tange à formação tem alguma relação com os 

resultados. 

A seguir, são apresentados os resultados referentes às avaliações realizadas 

pelos participantes em cada um dos módulos, quanto à carga horária disponibilizada, 

à relevância dos conteúdos, aos materiais didáticos utilizados, aos recursos, 

ferramentas, conceitos ou referências utilizadas ou indicadas, à relevância dos temas, 

conteúdos, atividades e discussões e às expectativas concernentes aos objetivos 

almejados. 

 

Gráfico 49 – Teste Piloto – Avaliação do curso – Módulo III 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 
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Conforme pode ser observado no Gráfico 49, referente à avaliação realizada 

pelos participantes que concluíram o módulo III – Programação de Computadores, 

verifica-se que, de um modo geral, as parcelas mais significativas indicaram que: a 

carga horária disponibilizada para o módulo foi adequada; os conteúdos trabalhados 

foram relevantes; os materiais didáticos utilizados contribuíram para o aprendizado; 

os recursos, ferramentas, conceitos ou referências utilizadas ou indicadas foram 

relevantes; os temas, conteúdos, atividades e discussões foram relevantes para o seu 

desenvolvimento como docente; e os objetivos almejados nesta qualificação foram 

atendidos neste módulo. 

Cabe observar que 27,27% (n=9) dos participantes avaliaram que os objetivos 

almejados nesta qualificação foram atendidos no módulo em parte, bem como 21,21% 

(n=7) avaliaram que os materiais didáticos utilizados contribuíram para o seu 

aprendizado parcialmente. 

Ainda no que se refere à avaliação do módulo III, compete registrar que 6,06% 

(n=2) dos participantes avaliaram que a carga horária disponibilizada para o módulo 

não foi adequada e seus objetivos almejados nesta qualificação não foram atendidos 

neste módulo. 

 

Gráfico 50 – Teste Piloto – Avaliação do curso – Módulo IV 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 
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No que tange à avaliação realizada pelos participantes que concluíram o 

módulo IV – Educação Hoje (Gráfico 50), observa-se que, de um modo geral, os 

resultados da avaliação deste módulo se assemelham aos do módulo anterior (módulo 

III), em que as parcelas mais significativas indicaram que: a carga horária 

disponibilizada para o módulo foi adequada; os conteúdos trabalhados foram 

relevantes; os materiais didáticos utilizados contribuíram para o aprendizado; os 

recursos, ferramentas, conceitos ou referências utilizadas ou indicadas foram 

relevantes; os temas, conteúdos, atividades e discussões foram relevantes para o seu 

desenvolvimento como docente; e os objetivos almejados nesta qualificação foram 

atendidos neste módulo. 

Além disso, 25,81% (n=8) dos participantes avaliaram que os objetivos 

almejados nesta qualificação foram atendidos no módulo em parte, 16,13% (n=5) 

avaliaram que a carga horária disponibilizada para o módulo foi adequada 

parcialmente, bem como 9,68% (n=3) avaliaram que a carga horária disponibilizada 

não foi adequada. 

 

Gráfico 51 – Teste Piloto – Avaliação do curso – Módulo V 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 
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referentes ao atendimento de forma positiva dessa série de elementos, são 

semelhantes aos apresentados anteriormente para os módulos III e IV. 

Entretanto, compete registrar que 16,67% (n=5) dos participantes avaliaram 

que a carga horária disponibilizada para o módulo foi adequada em parte, bem como 

13,33% (n=4) avaliaram que os temas, conteúdos, atividades e discussões presentes 

no módulo foram relevantes para o seu desenvolvimento como docente e seus 

objetivos almejados nesta qualificação foram atendidos neste módulo parcialmente. 

 

Gráfico 52 – Teste Piloto – Avaliação do curso – Módulo VI 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

Em relação aos resultados da avaliação realizada pelos participantes que 

concluíram o módulo VI – Teoria da Carga Cognitiva (Gráfico 52), observa-se que 

seguem como tendência os resultados dispostos dos módulos anteriores, quanto ao 

atendimento de forma positiva da série de elementos avaliados. 

Vale observar que 29,63% (n=8) dos participantes avaliaram que a carga 

horária disponibilizada para o módulo foi adequada em parte, 14,81% (n=4) avaliaram 

como em parte também os seguintes elementos: objetivos almejados nesta 

qualificação foram atendidos neste módulo; os recursos, ferramentas, conceitos ou 

referências utilizadas ou indicadas neste módulo foram relevantes; e os materiais 

didáticos utilizados contribuíram para o seu aprendizado. 
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No que diz respeito à avaliação, esta foi realizada pelos 21 participantes que 

concluíram o curso, correspondendo-se a 25,00% da amostra. Esses participantes 

avaliaram o curso de um modo geral, a satisfação, a relevância das temáticas 

abordadas, conteúdos, atividades e discussões para o desenvolvimento como 

docente, o atendimento aos objetivos almejados, o ambiente virtual de aprendizagem 

utilizado, as atividades propostas, a carga horária disponibilizada, o desempenho do 

professor formador, o formato como foi estruturado o curso e os vídeos e seus 

respectivos conteúdos. Os resultados são apresentados a seguir. 

 

Gráfico 53 – Teste Piloto – Avaliação do curso – Geral 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

No que tange à avaliação do curso de um modo geral (Gráfico 53), este foi 

avaliado como excelente ou bom por 47,62% (n=10) dos participantes que concluíram. 

Um participante (4,76%) avaliou como satisfatório. 

 

Gráfico 54 – Teste Piloto – Avaliação do curso – Satisfação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 
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Referente à satisfação dos participantes com o curso (Gráfico 54), 85,71% 

(n=18) dos participantes que concluíram se consideraram muito satisfeito e 14,29% 

(n=3) se consideraram mais ou menos satisfeito. 

 

Gráfico 55 – Teste Piloto – Avaliação do curso – Desenvolvimento docente e objetivos 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

Como pode ser observado no Gráfico 55, no que diz respeito à avaliação dos 

participantes que concluíram o curso, em relação à relevância das temáticas 

abordadas, conteúdos, atividades e discussões presentes na atividade para o seu 

desenvolvimento como docente, 85,71% (n=14) responderam que sim e 14,29% (n=3) 

responderam que em parte. Referente ao atendimento dos objetivos, 80,95% (n=17) 

responderam que o curso atendeu aos seus objetivos e 19,05% (n=4) responderam 

que o curso atendeu em parte aos seus objetivos. 

No Gráfico 56, são apresentadas as avaliações dos participantes que 

concluíram o curso quanto: ao ambiente virtual de aprendizagem utilizado; às 

atividades propostas; à carga horária disponibilizada; ao desempenho do professor 

formador; aos e-books e seus respectivos conteúdos; ao formato como foi estruturado 

o curso (módulos, recursos e atividades); e aos vídeos e seus respectivos conteúdos. 
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Gráfico 56 – Teste Piloto – Avaliação do curso – Elementos 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

No que se refere à avaliação dos participantes que concluíram, sobre a série 

de elementos referentes ao curso, expostos no Gráfico 56, observa-se que, com a 

exceção da carga horária disponibilizada, que foi avaliada como adequada por 52,38% 

(n=11), como muito adequada por 38,10% (n=8) e como pouco adequada por 9,52% 

(n=2), as parcelas mais significativas dos participantes avaliaram os demais 

elementos, de um modo geral, como muito adequado. 

Ainda no que compete à avaliação do curso realizada pelos participantes, ao 

término deste, são recuperados, no Quadro 10, alguns dos registros externalizados 

por eles como um meio de ampliar a compreensão sobre a avaliação. 
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Quadro 10 – Teste Piloto – Avaliação do curso – Registros dos participantes sobre o curso  

P06: “Entendo que esse curso me ajudou a abrir a cabeça para novas maneiras de 
ensinar e, principalmente, de entender que cada aluno tem sua maneira de 
aprender. Aprendi vários conceitos, que utilizarei para um melhor resultado no 
aprendizado dos alunos”. 

P09: “Foi muito produtivo refletir sobre o ensino de programação. Geralmente, os 
professores creditam o alto insucesso desta tarefa exclusivamente aos alunos (sua 
falta de vontade, falta de aptidão, base escolar fraca etc.). Neste curso, pudemos 
refletir de forma mais profunda sobre nosso papel no cenário educacional atual. 
Todas as profissões precisam evoluir e a nossa não é diferente. Repensar nossas 
práticas é por vezes doloroso, nos obriga a sair da zona de conforto e encarar o fato 
de que simplesmente ainda não sabemos a forma certa de ensinar, ou uma receita 
universal que funcione para todos os alunos. Ensinar é uma construção 
permanente, um grande laboratório onde novas experiências podem e devem ser 
testadas e avaliadas. O sentimento que fica é este, de que há várias alternativas e 
formas diferentes de abordar o conteúdo, não precisamos estar sempre presos às 
mesmas abordagens. Particularmente para mim, que sou bastante conteudista e 
linear, fica o desafio de implementar novos formatos de aulas usando as teorias 
aprendidas. O professor Berssa está de parabéns por investigar e produzir 
conhecimento sobre o assunto”.  

P12: “Gostei muito do curso, me fez refletir o sistema educacional frequentemente 
e já tenho aplicado alguns conceitos em minhas aulas (como a Teoria da Carga 
Cognitiva)”. 

P15: “O curso foi muito rico e proporcionou uma visão de águia em um terreiro de 
galinhas. Isso proporciona que vejamos a educação lá na frente, que na verdade 
está muito perto, e que não é futuro; é presente. Parabéns.”.  

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

Os registros externalizados pelos participantes, recuperados no Quadro 10, 

coadunam-se aos diversos resultados expostos até o presente momento sobre a 

avaliação do curso de qualificação implementado no teste piloto. Com base em todos 

os resultados observados, pode-se inferir que o curso de qualificação desenvolvido é 

viável e aplicável, bem como os conteúdos trabalhados nele são adequados. 

Além disso, no que tange aos resultados da avaliação do curso, outro aspecto 

a ser mencionado consiste nas reflexões desenvolvidas a partir das temáticas 

trabalhadas e do próprio curso, tendo em vista que se objetivava a qualificar os 

docentes participantes para o ensino de programação de computadores por meio do 

uso de metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva. Tudo isso, 

notoriamente, a partir do desenvolvimento de reflexões sobre as variadas 

possibilidades de uma abordagem pedagógica respaldada nessas premissas. 
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Com o intuito de verificar se o curso possibilitava aos participantes o 

desenvolvimento de reflexões a partir das temáticas trabalhadas, contemplaram-se, 

nas avaliações dos módulos, bem como na avaliação do curso, questionamentos que 

pudessem indicar tal potencial. 

Nessa direção, os participantes avaliaram se os módulos possibilitaram a 

refletir sobre o processo de ensino/aprendizagem de programação (Gráfico 57). 

 

Gráfico 57 – Teste Piloto – Avaliação do curso – Reflexão sobre o processo de 
ensino/aprendizagem de programação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

Como pode ser observado no Gráfico 57, as parcelas mais significativas dos 

participantes que concluíram os módulos avaliaram que, de um modo geral, 

possibilitaram a refletir sobre o processo de ensino/aprendizagem de programação, 

frequentemente ou quase sempre. 

Ao seguir essa mesma linha, os participantes avaliaram se os módulos 

possibilitaram a refletir criticamente sobre a prática no ensino de programação 

(Gráfico 58). 
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Gráfico 58 – Teste Piloto – Avaliação do curso – Reflexão sobre a prática no ensino de 
programação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

No que tange à possibilidade de refletir criticamente sobre a prática no ensino 

de programação (Gráfico 58), por meio dos módulos e do curso, observa-se que, de 

um modo geral, as parcelas mais significativas dos participantes que concluíram esses 

módulos avaliaram como frequentemente ou quase sempre. 

Nesse âmago, exemplificando as reflexões desenvolvidas a partir das 

temáticas trabalhadas, além de ampliar a compreensão sobre esse aspecto, a seguir, 

são recuperados alguns dos registros de fóruns de discussão ou avaliações dos 

módulos externalizados pelos participantes. 
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Quadro 11 – Teste Piloto – Avaliação do curso – Registros dos participantes sobre o módulo III 

P01: “Muito interessante a maneira lúdica com que os assuntos foram abordados, 
permitindo uma reflexão que possibilita desconstruir barreiras levantadas no 
processo ensino-aprendizagem e construir pontes para alcançar um patamar cada 
vez maior neste processo contínuo do ensinar e aprender, aprender e ensinar”. 

P09: “Excelente módulo de ensino, foi rico em teoria e questões práticas. Nos 
remeteu há uma análise do que estamos praticando em sala de aula e o que, de 
fato, tenho contribuído para a vida acadêmica dos meus alunos”. 

P11: “Este módulo fez eu refletir sobre as ferramentas que uso (ou melhor, que não 
uso) em minhas aulas. As possibilidades são infinitas, por exemplo, criar uma HQ, 
gravar vídeos etc.”. 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

 

Quadro 12 – Teste Piloto – Avaliação do curso – Registros dos participantes sobre o módulo IV 

P01: “O curso é excelente e está permitindo uma reflexão que desconstrói 
paradigmas e possibilita um realinhamento da perspectiva do ensinar”.  

P06: “Ler o módulo me levou a refletir sobre minhas ações e como estas colaboram 
com a formação de meus alunos, de modo a prepará-los para a vida, inseri-los no 
mercado de trabalho etc. Não tenho críticas. O curso tem me proporcionado 
momentos de muitos aprendizados e importantes reflexões”.  

P13: “Esse módulo é um “soco no estômago” – no bom sentido. Faz-nos pensar 
sobre a prática docente perante o aluno atual. Na verdade, creio que seria 
interessante haver alguns artigos sobre o perfil do alunado de hoje: compreendendo 
o aluno, podemos entender melhor seu comportamento e tentar melhorar nossas 
estratégias docentes”.  

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 
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Quadro 13 – Teste Piloto – Avaliação do curso – Registros dos participantes sobre o módulo V 

P05: “Refleti bastante, ao longo do módulo, sobre como incorporar as práticas 
pedagógicas apresentadas em minhas aulas. Irei começar com práticas menos 
“diferentes” e, aos poucos, posso ir incorporando as práticas menos convencionais 
(como é o caso da Flipped Classroom). Por trabalhar com crianças menores, 
acredito que haverá uma resistência dos responsáveis se esse processo acontecer 
muito rapidamente”.  

P13: “Nesse módulo, pude refletir sobre a importância da participação efetiva dos 
alunos em sala de aula, bem como aprofundar meu conhecimento das metodologias 
que promovem essa ação. No dia a dia, pela praticidade, acabamos por seguir o 
modelo tradicional de aula, mas não cabe mais e o fracasso tem sido uma certeza”. 

P25: “O módulo me fez perceber que, muitas vezes, agimos e pensamos como 
professores, mas esquecemos que já fomos alunos; assim, se, na minha geração, 
as aulas tradicionais já não atraiam a curiosidade dos alunos, alguns anos depois, 
tais aulas não serão interessantes para os estudantes”.  

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

 

Quadro 14 – Teste Piloto – Avaliação do curso – Registros dos participantes sobre o módulo VI 

P07: “O módulo VI me fez perceber a necessidade de se adaptar e buscar cada vez 
mais o conhecimento sobre os estilos de aprendizagens e a teoria da carga 
cognitiva. Os alunos estão gritando por esta nova roupagem na educação, não se 
aprende mais como antigamente, preparamos pessoas para um mundo em que 
ainda não existe, mas já é de conhecimento que a tecnologia não para e o mundo 
que está sendo construído necessita de educadores qualificados para a incerteza. 
Obrigada, Professor Bessa, por nos orientar e mostrar um caminho a ser seguido, 
seus ensinamentos acrescentaram em minha trajetória educacional”.  

P09: “Levar o professor a pensar como se aprende é uma boa estratégia para que 
ele possa optar por atividades e metodologias diferenciadas”.  

P11: “Esse módulo me fez refletir sobre as práticas que exerço em sala de aula, 
sobretudo observar que determinados conteúdos necessitam ser trabalhados em 
partes, mas que a real significação se dará quando o entendimento for mais amplo, 
ou seja, da resolução de todo o problema proposto”.  

P12: “Esse módulo trouxe a formalidade de algo que já pensava, mas não sabia 
como formalizar. Por exemplo, os estudos sobre a memória e a importância dos 
esquemas! Me trouxe aquela sensação de que os esquemas são outra linguagem, 
oculta e ao mesmo tempo presente, em todas as aulas e no campo cognitivo de 
todos os envolvidos. Muito interessante! Obrigado”.  

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 
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Os registros das diversas reflexões desenvolvidas pelos participantes, a partir 

das temáticas trabalhadas no curso, corroboram com os resultados evidenciados da 

avaliação dos educadores, os quais indicam que os módulos possibilitaram a eles 

refletir frequentemente ou quase sempre sobre o processo de ensino/aprendizagem 

de programação (Gráfico 57), bem como criticamente sobre a prática no ensino de 

programação (Gráfico 58). 

Com base na análise desses resultados, pode-se depreender que o curso de 

qualificação para o ensino de programação de computadores, por meio do uso de 

metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva, atende ao objetivo 

de qualificar os docentes participantes a partir da reflexão sobre as variadas 

possibilidades de uma abordagem pedagógica baseada na associação de 

metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva, bem como tem 

potencial para o desenvolvimento dessas reflexões. 

Outro aspecto fundamental para o desenvolvimento desta pesquisa, em 

relação à implementação do curso, remete-se à avaliação da abordagem proposta. 

Foi possível averiguar que os dados fornecidos pelos participantes, por meio das 

diversas atividades e questionários durante o curso, possibilitaram assegurar que há 

subsídios necessários quanto ao objeto de investigação do presente trabalho. 

Afirma-se que, por intermédio da implementação do teste piloto, foi possível 

identificar correções e adequações a serem realizadas no curso desenvolvido para a 

realização do experimento final; entre elas, as mais significativas foram a adequação 

na carga horária, os procedimentos de encerramento dos módulos, os critérios para a 

seleção dos participantes e o desenvolvimento de mais um capítulo para o e-book, 

referente ao módulo VII – Construindo “Novos” Caminhos. 

No que se refere à carga horária, apesar da parcela mais significativa dos 

participantes avaliar como adequada, ela foi um dos elementos apontados como 

pouco adequado, por isso o curso passou de uma carga horária total de 70 horas para 

80. 

Em relação aos procedimentos de encerramento dos módulos, observou-se 

que, no teste piloto, o encerramento dos módulos, conforme as datas previstas em 

cronograma, inviabilizou a continuidade dos participantes no curso. Para o 

experimento, as datas de encerramento dos módulos serviram apenas como um 

indicativo aos participantes, pois os módulos foram todos fechados na data de 

encerramento. 
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Referente aos critérios de seleção, verificou-se, a partir do teste piloto, a 

necessidade de selecionar com mais eficácia os participantes, tendo em vista que uma 

parcela (48,81%) indicou não ter lecionado alguma disciplina relacionada à 

programação nos últimos cinco anos (Gráfico 25). Adotou-se, para o experimento final, 

os seguintes critérios à seleção dos participantes: ser maior de idade; atuar como 

docente; e ter lecionado algum componente curricular que versa sobre programação 

de computadores. 

No que tange ao desenvolvimento de mais um capítulo para o e-book, 

referente ao módulo VII – Construindo “Novos” Caminhos, alguns participantes 

registraram no fórum desse módulo a ausência de exemplos e direcionamentos para 

a implementação da abordagem proposta. Por essa razão, elaborou-se o capítulo 5 

do e-book, intitulado “Apontamentos e Direcionamentos para a Construção de “Novos” 

Caminhos no Ensino de Programação”, contextualizando a origem da abordagem 

proposta, bem como compartilhando apontamentos e direcionamentos alicerçados na 

prática do professor pesquisador para que viessem a servir como subsídio ou apoio 

aos participantes. 

Além dessas adequações mais significativas, foram realizadas alterações e 

correções de menor impacto, entre elas: a reorganização de atividades dentro do 

curso, com vistas a não sobrecarregar os participantes com muitas atividades em um 

determinado módulo; correções pontuais de redação, a fim de que alguns 

questionários e atividades pudessem ser mais entendíveis aos participantes; e a 

disponibilização de questionários pós-atividades, visando a dinamizar o processo de 

análise dos dados. 

Compete registrar que a implementação do teste piloto teve como ponto 

negativo o baixo número de participantes que concluíram o curso nessa oportunidade. 

Os concluintes representam 25,00% (n=21) da amostra. Todavia, ressalta-se que 

esse número de participantes foi superior ao definido inicialmente como adequado 

para o teste piloto. 

Nessa direção, com o objetivo de identificar os motivos que levaram os 

participantes a desistir, abandonar ou não concluir o curso, foi realizada uma 

pesquisa, entre os dias 3 e 23 de fevereiro de 2020, por meio de um convite realizado 

por e-mail aos participantes que não concluíram o curso, utilizando o recurso de 

formulários do Google Drive.  
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A pesquisa foi respondida por 19 dos 63 participantes que não concluíram o 

curso; representam, assim, uma amostra de 30,16%. São apresentados, no Gráfico 

59, os motivos elencados por esses participantes para a não conclusão do curso. 

 

Gráfico 59 – Teste Piloto – Avaliação do curso – Motivos para não conclusão do curso 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do teste piloto. 

Como pode ser observado no Gráfico 59, os motivos elencados pelos 

participantes para a não conclusão do curso foram: falta de tempo, por 94,74% (n=18); 

período em que o curso foi ofertado, por 52,63% (n=10); problemas pessoais, por 

15,79% (n=3); e não me adaptei ao formato ou modelo do curso, não gostei da forma 

como as temáticas foram abordadas, não estava alinhado ou não entendi direito os 

objetivos do curso, por 5,26% cada. 

Por fim, enfatiza-se que a implementação do curso desenvolvido por meio do 

teste piloto foi muito importante para o desenvolvimento da pesquisa. Em síntese, o 

curso é viável e aplicável, os conteúdos trabalhados são adequados. Trata-se de uma 

atividade que atendeu ao objetivo proposto e tem potencial para o desenvolvimento 

de reflexões aos participantes, fornecendo os subsídios necessários quanto ao objeto 

de investigação da presente pesquisa. 

 

 

5,26%

15,79%
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5,26%

5,26%
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Outro(s)
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7.3 EXPERIMENTO 

Nesta seção, com base nos dados coletados da amostra relativa ao 

experimento, são apresentados os resultados referentes ao estudo exploratório 

desenvolvido, a fim de caracterizar a formação, as práticas desenvolvidas no ensino 

de programação e as concepções em relação ao processo de ensino/aprendizagem 

de programação, teorias de aprendizagem e metodologias de ensino dos docentes 

participantes do curso de qualificação, bem como a avaliação deles sobre o curso. 

 

 

7.3.1 Formação dos Participantes 

Os resultados a serem apresentados nesta subseção correspondem à 

caracterização e percepção dos participantes quanto aos seguintes elementos 

relacionados à sua formação: 

− Ensino superior: participação em atividades voltadas para a docência; cursou 
disciplinas voltadas para o processo de ensino/aprendizagem; considera que 
esse nível de ensino lhe preparou para atuar como docente; 

− Pós-graduação: participação em atividades voltadas para a docência; cursou 
disciplinas voltadas para o processo de ensino/aprendizagem; considera que 
esse nível de ensino lhe preparou para atuar como docente; e 

− Ensino/Aprendizagem de programação: sentiu ou teve dificuldades em 
aprender a programar; reprovou em alguma disciplina relacionada à 
programação; considera que sua formação de um modo geral lhe preparou 
para ensinar programação. 

Os dados relativos a esses elementos foram obtidos por meio de 

questionários dispostos no início do curso de qualificação, especificamente no módulo 

I. Esses questionários foram respondidos por 100% (n=94) da amostra relativa ao 

experimento. 

Assim, tomando como base o elemento ensino superior, são apresentadas as 

respostas dos participantes para os seguintes questionamentos: participou de alguma 

atividade voltada para a docência (Gráfico 60); cursou alguma disciplina voltada para 

o processo de ensino/aprendizagem (Gráfico 61); e considera que esse nível de 

ensino lhe preparou para atuar como docente (Gráfico 62). 
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Gráfico 60 – Experimento – Ensino superior 
– Participação em atividades voltadas para a 

docência 

 

Gráfico 61 – Experimento – Ensino superior 
– Cursou disciplinas voltadas para o 
processo de ensino/aprendizagem 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que se refere a ter participado de alguma atividade voltada para a docência 

durante o ensino superior (Gráfico 60), 60,64% (n=57) dos participantes afirmaram ter 

participado de alguma atividade, enquanto 39,36% (n=37) afirmaram não ter 

participado.  

Ainda no que diz respeito a esse questionamento, convém observar que 

30,85% (n=29) desses participantes têm como origem cursos do tipo licenciatura 

(Gráfico 30), conforme exposto na seção de caracterização da amostra. 

Assim, nota-se que o número de participantes que afirmaram ter participado 

de atividades voltadas para a docência durante o ensino superior (n=57) é superior ao 

número que tem como origem cursos de licenciatura (n=29). Desse modo, com base 

nos resultados, pode-se presumir que, apesar de cursos superiores de bacharelado e 

tecnologia não terem em seu enfoque a formação de docentes, estes possibilitam aos 

estudantes um contato com as atividades voltadas para a docência. 

No que tange a ter cursado alguma disciplina voltada para o processo de 

ensino/aprendizagem durante o ensino superior (Gráfico 61), 56,38% (n=53) dos 

participantes afirmaram não ter cursado, enquanto 43,62% (n=41) afirmaram ter 

cursado alguma disciplina. 

Em relação a esses resultados, observa-se a reprodução do contexto exposto 

anteriormente, em que o número de participantes que afirmaram ter cursado alguma 

disciplina voltada para o processo de ensino/aprendizagem durante o ensino superior 

(n=41) é superior ao número de participantes que têm como origem os cursos de 

licenciatura (n=29). 

60,64%

39,36%

Sim Não

43,62%

56,38%
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Diante do exposto, os resultados corroboram com a observação pontuada de 

que, apesar de cursos superiores de bacharelado e tecnologia não terem como 

enfoque a formação de docentes, estes permitem aos estudantes um contato com a 

docência. 

 

Gráfico 62 – Experimento – Ensino superior – Considera que esse nível de ensino lhe preparou 
para atuar como docente 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Em relação à percepção dos participantes sobre a preparação para atuar 

como docente fornecida pelo ensino superior (Gráfico 62), 45,74% (n=43) dos 

participantes consideraram que esse nível de ensino preparou em parte para atuar 

como docente, 44,68% (n=42) considerou que não preparou, enquanto 9,57% (n=9) 

considerou que sim. 

Referente a esses resultados, destaca-se a percepção negativa dos 

participantes acerca da preparação fornecida pelo ensino superior para exercer a 

docência. Contudo, convém salientar que tal percepção, apesar de ser representativa 

na amostra, não pode ser universalizada externamente, sendo necessária a 

realização de mais estudos nessa direção, com vistas a confirmar a percepção. 

Além dos resultados observados referentes ao ensino superior, cabe assinalar 

que 60,64% (n=67) dos participantes afirmaram possuir formação pedagógica (Gráfico 

35), sendo esse percentual superior aos 30,85% (n=29) de participantes que têm 

como origem cursos de licenciatura (Gráfico 30). A partir dessas informações, pode-

se depreender que 29,79% dos participantes obtiveram a formação pedagógica 

posteriormente à formação inicial. 

Ademais, compete registrar a elevada representatividade de participantes que 

têm como origem cursos de licenciatura no experimento (30,85%), tendo em vista o 

alcance restrito dos cursos de licenciatura em computação, que, conforme o relatório 

45,74%

44,68%

9,57%

Em parte

Não

Sim
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de estatísticas da educação superior em computação no Brasil, produzido pela SBC 

(SBC, 2018), correspondem a apenas 3,47% dos cursos da área de computação no 

país. 

A seguir, tomando como base o elemento pós-graduação, foram reproduzidos 

os mesmos questionamentos apresentados aos 84,04% (n=79) da amostra que 

assentiram possuir curso em nível de pós-graduação (lato ou stricto senso). 

 

Gráfico 63 – Experimento – Pós-Graduação – 
Participação em atividades voltadas para a 

docência 

 

Gráfico 64 – Experimento – Pós-Graduação – 
Cursou disciplinas voltadas para o processo 

de ensino/aprendizagem  

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que se refere a ter participado de alguma atividade voltada para a docência 

durante a pós-graduação (Gráfico 63), 55,70% (n=44) dos participantes afirmaram ter 

participado de alguma atividade, enquanto 44,30% (n=35) afirmaram não ter 

participado. 

Referente aos resultados, observa-se que o percentual de participantes que 

afirmaram ter participado de alguma atividade voltada para a docência durante a pós-

graduação (55,70%) é inferior em comparação ao percentual indicado para esse 

mesmo questionamento em nível de ensino superior (60,64%) (Gráfico 60). 

No que tange a ter cursado alguma disciplina voltada para o processo de 

ensino/aprendizagem durante a pós-graduação (Gráfico 64), 65,82% (n=52) dos 

participantes afirmaram ter cursado alguma disciplina, enquanto 34,18% (n=27) 

afirmaram ter cursado. 

Em relação a esses resultados, percebe-se que, de forma oposta ao 

questionamento anterior, o percentual de participantes que afirmaram ter cursado 

alguma disciplina voltada para o processo de ensino/aprendizagem durante a pós-
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65,82%
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graduação (65,82%) é superior em comparação ao percentual indicado para esse 

mesmo questionamento em nível de ensino superior (43,62%) (Gráfico 61). 

 

Gráfico 65 – Experimento – Pós-Graduação – Considera que este nível de ensino lhe preparou 
para atuar como docente 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Quanto à percepção dos participantes sobre a preparação para atuar como 

docente fornecida pela pós-graduação (Gráfico 65), 44,30% (n=35) dos participantes 

consideraram que esse nível de ensino preparou em parte para atuar como docente, 

29,11% (n=23) consideraram que preparou, enquanto 26,58% (n=21) consideraram 

que não. 

Nota-se, com respaldo nos resultados, que somente 9,57% (n=9) dos 

participantes têm como área da sua maior titulação as Ciências Humanas (Gráfico 

33), que contemplam principalmente, mas não exclusivamente, a educação e o 

ensino/aprendizagem. 

Desse modo, observa-se que, mesmo os participantes que têm sua maior 

titulação em outras áreas do conhecimento, eles possuem uma percepção positiva 

sobre a preparação fornecida pela pós-graduação para exercer a docência. 

Em relação à percepção positiva quanto à preparação fornecida pela pós-

graduação, ressalta-se que é significativamente maior (29,11%) em comparação à 

percepção exposta quanto ao ensino superior (Gráfico 62), em que apenas 9,57% dos 

participantes consideraram que o ensino superior contribuía no preparo para atuar 

como docente. 

Além disso, compete registrar que essa percepção, de certo modo, está em 

consonância com a LDB, no que se refere ao exercício do magistério em nível 

superior, que aponta, em seu art. 66º, como exigência, um curso em nível de pós-
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graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado, para atuação no 

magistério em nível superior (BRASIL, 1996). 

Na sequência, em relação à formação dos participantes com o 

ensino/aprendizagem de programação, são apresentadas as respostas deles para os 

seguintes questionamentos: sentiu ou teve dificuldades em aprender a programar 

(Gráfico 66); reprovou em alguma disciplina relacionada à programação (Gráfico 67); 

e considera que sua formação, de um modo geral, preparou para ensinar 

programação (Gráfico 68). 

 

Gráfico 66 – Experimento – 
Ensino/Aprendizagem de programação – 

Sentiu ou teve dificuldades em aprender a 
programar 

 

Gráfico 67 – Experimento – 
Ensino/Aprendizagem de programação – 

Reprovou em alguma disciplina relacionada 
à programação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Como pode ser observado no Gráfico 66, 70,21% (n=66) dos participantes 

afirmaram sentir ou ter dificuldades em aprender a programar durante sua formação, 

enquanto 29,79% (n=28) afirmaram não sentir ou ter dificuldades. 

Esse resultado chama a atenção pelo elevado percentual (70,21%) de 

participantes que afirmaram sentir ou ter dificuldades em aprender a programar. Cabe 

destacar que o resultado está em consonância com a literatura da área, a qual 

evidencia que, ao longo dos anos, o processo de ensino/aprendizagem de 

programação tem se constituído um desafio para professores e estudantes, em virtude 

das diversas dificuldades inerentes ao processo de ensino/aprendizagem da matéria, 

bem como da natureza complexa da programação (BENNEDSEN, Jens; 

CASPERSEN, 2007; GOMES; MENDES, 2007; LUXTON-REILLY et al., 2018b; 

PEARS et al., 2007; SOUZA, D. M.; BATISTA; BARBOSA, 2016). 

Em relação aos resultados referentes à percepção dos participantes em sentir 

ou ter dificuldades em aprender a programar, cabe esclarecer que se referem a uma 
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percepção de modo geral, não levando em consideração variáveis, como os tópicos 

específicos relacionados à programação ou, ainda, as competências técnicas e 

didáticas dos participantes. Essas variáveis não contempladas podem interferir 

diretamente nos resultados observados. 

No que se refere aos índices de reprovação (Gráfico 67), 79,79% (n=75) dos 

participantes afirmaram não ter reprovado em nenhuma disciplina relacionada à 

programação durante sua formação, enquanto 20,21% (n=19) afirmaram ter 

reprovado. 

No que tange ao exposto, observa-se que o resultado desse questionamento 

é aproximadamente 10% inferior aos índices de insucesso em disciplinas introdutórias 

de programação, relatadas pela literatura e que indicam que giram em torno de 30% 

(BENNEDSEN, Jens; CASPERSEN, 2007; SIMON et al., 2019; VIHAVAINEN; 

AIRAKSINEN; WATSON, 2014). 

No entanto, vale sublinhar que os índices apresentados pela amostra se 

referem apenas a estudantes que vieram a concluir o ensino superior, não 

contemplando os estudantes que vieram a abandonar e/ou desistir do curso. Pode-se 

conjecturar que os índices de insucesso observados podem ser iguais ou, até mesmo, 

superiores aos relatados pela literatura. 

 

Gráfico 68 – Experimento – Ensino/Aprendizagem de programação – Considera que sua 
formação de um modo geral lhe preparou para ensinar programação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que diz respeito à percepção dos participantes, quanto à sua formação, de 

um modo geral, para ensinar programação (Gráfico 68), 46,81% (n=44) consideraram 

que sua formação não preparou para ensinar programação, 37,23% (n=35) 

consideraram em parte, enquanto 15,96% (n=15) consideraram que sim. 
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Em relação a esses resultados, salienta-se a percepção negativa dos 

participantes quanto à sua formação para o ensino de programação. Além disso, 

assevera-se que a percepção negativa apontada por 46,81% dos participantes é 

comparativamente superior às percepções apresentadas anteriormente no que 

concerne à preparação fornecida em nível superior (44,68%) e pós-graduação 

(26,56%) para o exercício da docência. 

Ainda no que tange à percepção dos participantes, quanto à sua formação 

para ensinar programação, considerando que a formação pedagógica pode ter alguma 

relação com essa percepção, no Gráfico 69, são segmentadas as respostas dos 

participantes com formação pedagógica versus os que não possuem essa formação. 

 

Gráfico 69 – Experimento – Ensino/Aprendizagem de programação – Formação para ensinar 
programação – Com formação pedagógica versus sem formação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

 

Referente à percepção desses docentes sobre a sua formação, conforme 

pode ser notado no Gráfico 69, os professores que possuem formação pedagógica, 

42,11% (n=24), responderam em parte e não cada; 15,79% (n=9) responderam sim; 

já os docentes que não possuem formação pedagógica, 54,05% (n=20), responderam 

não, 29,73% (n=11) responderam em parte e 16,22% (n=6) responderam sim. 

Enfatiza-se, com isso, que a percepção de que a sua formação não preparou 

para ensinar programação é superior ao grupo de docentes sem formação 

pedagógica. Nesse sentido, Oliveira e Cambraia (2020) evidenciam que a integração 

dos conhecimentos pedagógicos e computacionais se constitui em um dos principais 

desafios relacionados ao ensino de computação no Brasil. 
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Nessa seara, Lima (2018) salienta que a ausência de formação pedagógica 

se configura como uma lacuna para o bacharel docente, de modo que os professores 

vivenciam uma situação de insegurança, na qual, para além da competência técnica 

inerente à área, faz-se necessário atuar pedagogicamente. 

Além disso, compete ponderar que, conforme a caracterização da amostra, 

uma parcela significativa dos docentes (30,85%) afirmou ter realizado outro curso 

superior que não corresponde aos cursos tradicionais da área da computação (Gráfico 

29). 

Nessa direção, Kretzer et al. (2020) apresentam um movimento para 

implementar o ensino de computação em maior escala e, dessa forma, recrutam-se 

docentes, mesmo que formados em outras áreas, para ensinar computação e, 

consequentemente, programação. Por isso, pondera-se que essa percepção negativa 

pode, de algum modo, estar relacionada à formação em outras áreas dos 

participantes. 

Com base nos resultados expostos relativos aos elementos nesta subseção, 

em síntese, observa-se que: 

− os cursos superiores de bacharelado e tecnologia, apesar de não terem como 
seu enfoque a formação de docentes, têm possibilitado aos estudantes um 
contato com a docência; 

− os cursos de nível superior têm possibilitado uma maior participação em 
atividades voltadas para a docência em comparação aos cursos de nível de 
pós-graduação. Por outro lado, os cursos em nível de pós-graduação têm 
possibilitado aos estudantes cursarem mais disciplinas voltadas para o 
processo de ensino/aprendizagem em comparação aos cursos de nível 
superior;  

− os cursos em nível de pós-graduação possuem percepção mais positiva sobre 
a preparação fornecida para exercer a docência em comparação aos cursos de 
nível superior; 

− é elevado o percentual de aprendizes que sentem ou têm dificuldades em 
aprender a programar; 

− os índices de insucessos em disciplinas introdutórias de programação, 
referentes à amostra, estão próximos aos relatados pela literatura; e 

− os docentes que lecionam programação têm uma percepção negativa quanto 
à sua formação para exercer a docência, bem como para ensinar programação, 
sendo uma percepção negativa observada em um maior grau em docentes sem 
formação pedagógica. 
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Pondera-se que a consonância dos resultados referentes às dificuldades e 

aos índices de insucesso em disciplinas introdutórias de programação com a literatura 

evidenciam a proximidade e a relação da amostra com o objeto de pesquisa. 

Além disso, são especialmente relevantes para esta pesquisa os indícios 

relacionados à percepção negativa exposta pela amostra, quanto à preparação de um 

modo geral para o ensino de programação, bem como para o exercício da docência. 

Nesse contexto, Aureliano, Tedesco e Giraffa (2016, p. 2) evidenciam que “o 

desafio de ensinar programação é proporcional ao de aprender”; por essa razão, 

muitas instituições de ensino escolhem como docentes para disciplinas introdutórias 

de programação professores mais experientes e com mais vivência em questões 

relacionadas ao ensino de programação. 

Com base nas acepções dos autores, depreende-se que professores mais 

experientes podem, de algum modo e ao longo da jornada, apropriarem-se de 

competências e habilidades relativas ao processo de ensino/aprendizagem de 

programação que não são fornecidas durante a formação, conforme é observável 

entre os resultados evidenciando a necessidade de se prover uma melhor formação 

ou uma qualificação dos docentes para reverter o cenário atual do 

ensino/aprendizagem de programação. 

 

 

7.3.2 Práticas Desenvolvidas pelos Participantes no Ensino de Programação 

Nesta subseção, são apresentados os resultados referentes à caracterização 

e percepção dos participantes quanto às práticas desenvolvidas no ensino de 

programação, com base nos seguintes elementos que costumam utilizar em um curso 

introdutório de programação: 

− metodologias e/ou estratégias de ensino/aprendizagem; 

− recursos: didáticos; digitais; e/ou ferramentas direcionados ao 
ensino/aprendizagem de programação; 

− linguagens de programação; e 

− instrumentos e técnicas de avaliação. 
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Além desses resultados, apresenta-se uma comparação de elementos 

quando expostos (enquanto estudantes) e que agora expõem (como professores). 

Os dados relativos aos elementos foram obtidos por meio de questionários 

dispostos no início do curso de qualificação, especificamente no módulo I. Esses 

questionários foram respondidos por 100% (n=94) da amostra relativa ao 

experimento. 

No Gráfico 70, são apresentadas as respostas dos participantes para as 

metodologias e/ou estratégias de ensino/aprendizagem que costumam utilizar em um 

curso introdutório de programação. 
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Gráfico 70 – Experimento – Práticas – Metodologias e/ou estratégias de ensino/aprendizagem 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 
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Como pode ser observado no Gráfico 70, as metodologias e/ou estratégias de 

ensino/aprendizagem que os participantes mais costumam utilizar em um curso 

introdutório de programação são: aula prática, por 88,30% (n=83); aula expositiva, por 

70,21% (n=66); trabalhos em grupo, por 59,57% (n=56); resolução de exercícios, por 

55,32% (n=52); aula dialogada, por 54,26% (n=51); e listas de exercícios, por 51,06% 

(n=48). 

Com base nesses resultados, observa-se que as metodologias e/ou 

estratégias de ensino/aprendizagem mais utilizadas em um curso introdutório de 

programação se baseiam em uma abordagem tradicional de ensino. 

Nessa direção, Fotaris et al. (2016) salientam que a abordagem tradicional de 

ensino de programação ministrada em sala de aula e os recursos e materiais didáticos 

utilizados não favorecem o engajamento dos estudantes, tampouco fomentam a 

motivação e interesse em continuar estudando programação. 

Segundo Zhang et al. (2013), a abordagem tradicional do ensino de 

programação é orientada e centrada no instrutor; geralmente, os conteúdos são 

ministrados com palestras (aulas expositivas) ou com palestras combinadas com 

atividades em laboratórios. Para compreender conceitos de programação, os 

estudantes se utilizam de estratégias de aprendizagem de baixo nível para memorizar 

informações (conceitos e definições) relacionadas à programação, bem como a 

sintaxe e semântica da linguagem de programação utilizada. 

Contudo, deve-se ressaltar que, conforme exposto por Vihavainen, Airaksinen 

e Watson (2014), simples intervenções realizadas por docentes podem melhorar as 

taxas de aprovação de programação em quase um terço quando comparadas a uma 

abordagem tradicional baseada em palestras e laboratórios. 

Além desse resultado, merece destaque que uma parcela significativa dos 

participantes indicou fazer uso de metodologias ativas de aprendizagem para o ensino 

introdutório de programação, salientando-se, entre essas metodologias, a 

gamificação, por 43,62% (n=41), a aprendizagem baseada em problemas e mão na 

massa, por 30,85% (n=29) cada. 

Ainda no que concerne às metodologias ativas destacadas, Ibanez, Di-Serio 

e Delgado-Kloos (2014) evidenciam que o ensino de programação pode ser apoiado 

pelo uso da técnica de gamificação. O sucesso da técnica está atrelado ao seu 

potencial de engajar os alunos nas atividades de aprendizagem. 
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No que se refere à aprendizagem baseada em problemas, realça-se que a 

resolução de problemas é uma habilidade essencial à programação (ROBINS, 2019). 

Dessa forma, aprender a programar por meio dessa metodologia pode estimular o 

interesse, o envolvimento ou o engajamento dos estudantes, a partir da experiência e 

com a finalidade de melhorar os resultados de aprendizagem ou o desempenho dos 

estudantes (CHEN; FAICHNEY, 2019; LOVE et al., 2015; MARTINS; CONCILIO; 

GUIMARÃES, 2018; YAĞCI, 2018b).  

Em relação à educação ou aprendizagem mão na massa, convém salientar 

que essa metodologia, geralmente, está associada a outras metodologias, estratégias 

e recursos, como aprendizado por projetos e robótica, por intermédio do 

desenvolvimento de atividades práticas, contextualizadas e significativas aos 

aprendizes, estando em consonância com a visão de Wirth (1986), que evidencia a 

programação como uma atividade construtiva.  

Nesse contexto, HAM et al. (2018) ressaltam que a educação mão na massa 

(Hand’s-ON) pode ter uma maior aceitação ou feedback positivo dos estudantes, 

aumentando a satisfação ou motivação, o que possibilita uma melhora na experiência 

de aprendizagem, bem como fomenta o desenvolvimento de soft skills, além de 

aumentar a autoconfiança.  

A seguir, são apresentados os recursos didáticos (Gráfico 71), recursos 

digitais (Gráfico 72) e recursos e/ou ferramentas direcionados ao 

ensino/aprendizagem de programação (Gráfico 73) que os participantes indicaram 

utilizar em um curso introdutório de programação. 
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Gráfico 71 – Experimento – Práticas – Recursos didáticos 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que se refere aos recursos didáticos que os participantes costumam utilizar 

em um curso introdutório de programação (Gráfico 71), os mais indicados foram: 

internet, assinalado por 90,43% (n=85) dos participantes; laboratório de informática, 

por 88,30% (n=83); e projetor multimídia (Datashow), por 85,11% (n=80). 

Além desses, fazem-se presentes na amostra os seguintes: softwares, por 

75,53% (n=71); quadro/lousa, por 67,02% (n=63); jogos, por 61,70% (n=58); vídeos, 

por 52,13% (n=49); dispositivos móveis (tablets e smartphones), por 51,06% (n=48); 

e livros, por 50,00% (n=47). 

Em relação a esses resultados, cabe pontuar a notabilidade do uso da 

internet. Nessa direção, Valente (2018, p. 26) destaca que: 

Os estudantes deste início de século XXI, especialmente os do ensino 
superior, têm tido um comportamento diferente em sala de aula, em parte, 
graças ao uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC). Nesse sentido, as instituições de ensino superior têm se mobilizado, 
incrementando os recursos tecnológicos e, até mesmo, a formação de 
docentes para se adequarem a essa nova realidade. 
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No entanto, conforme Machado e Mattar (2019, p. 44) evidenciam, “só a 

utilização da internet nas aulas ou a incorporação de aparatos tecnológicos não é 

suficiente para provocar mudança na cultura escolar”. 

Esses autores apontam, ainda, que: 

Utilizar a tecnologia envolve planejamento e alcance dos objetivos 
pedagógicos, a partir do uso de uma metodologia que incorpore e integre as 
tecnologias no cotidiano escolar como meio de otimização do processo de 
ensino e aprendizagem. É a partir dos objetivos que as tecnologias devem 
ser selecionadas (MACHADO; MATTAR, 2019, p. 44). 

Além da internet, que é apontada como um recurso pedagógico mais utilizado 

pelos participantes, outro recurso evidenciado que merece destaque é o laboratório 

de informática. A indicação do uso desses recursos, de certa forma, corrobora com o 

apontamento da aula prática como a metodologia e/ou estratégia de 

ensino/aprendizagem mais utilizada por esses participantes (Gráfico 70). 

 

Gráfico 72 – Experimento – Práticas – Recursos digitais 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 
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Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA (moodle ou similar) e Google Sala de 

Aula, apontados por 59,57% (n=56) dos participantes; Kahoot!, por 41,49% (n=39); e 

redes sociais, por 27,66% (n=26). 

Cabe registrar que, além dos recursos observados no Gráfico 72, foram 

apontados os seguintes os recursos: ClassDojo e Storybird, por 3,19% (n=3); 

Mindomo e Trello, por 2,13% (n=2); e Classmarker, GoConqr, Microsoft Teams, 

Nearpod, Seneca e Slack, por um participante cada, correspondendo a 1,06% da 

amostra. 

No que se refere aos recursos digitais mais indicados, convém salientar que 

o recurso Google Sala de Aula se caracteriza como um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. Além disso, deve-se destacar que o apontamento desses recursos, de 

certo modo, apoia a indicação da internet como recurso pedagógico mais utilizado por 

esses participantes (Gráfico 71). 
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Gráfico 73 – Experimento – Práticas – Recursos e/ou ferramentas direcionados ao 
ensino/aprendizagem de programação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que diz respeito aos recursos direcionados ao ensino/aprendizagem de 

programação que os participantes costumam utilizar em um curso introdutório de 

programação (Gráfico 73), merecem destaque os seguintes: Scratch, apontado por 

67,02% (n=63) dos participantes; VisuAlg, por 41,49% (n=39); e Portugol IDE, por 

31,91% (n=30).  

Cumpre registrar que, além dos recursos observados no Gráfico 73, foram 

apontados os seguintes os recursos: Alice e Google CS First, por 3,19% (n=3); Code 

Avengers, CodeWars, Encode, GreenFoot e SoloLearn, por 2,13% (n=2); e Code 

Monster, CodeHS, Free Code Camp, Grasshopper, iVprog, Mimo, Programming Hub, 

SICAS, Tynker, Game Maker Studio 2.0, Portugol Studio, PyCharm CE, Robocode, 

run.codes, CodeSpark, RunMarco, SilentTeacher, Compute.it, OnlineGDB, BlueJ e 

Kodable, por um participante cada, correspondendo a 1,06% da amostra. 
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Em relação ao Scratch, recurso mais apontado pelos participantes, destaca-

se que a ferramenta se refere a um ambiente de programação visual baseado em 

blocos, desenvolvido pelo Lifelong Kindergarten Group no MIT Media Lab (RESNICK 

et al., 2009). 

Além desse, os recursos VisuAlg e Portugol IDE se referem a ambientes de 

aprendizagem de algoritmos, baseados em pseudocódigo (Portugol), ou seja, uma 

forma genérica de escrever um algoritmo sem necessidade de conhecer e especificar 

as regras de sintaxe e semântica de uma linguagem de programação. 

Ainda no que se refere aos recursos direcionados ao ensino/aprendizagem de 

programação mais indicados pelos participantes, é pertinente observar que esses 

recursos não contemplam o uso de uma linguagem de programação real como 

Python, JavaScript, C, Java e outras. 

Nessa direção, Hui e Umar (2011) evidenciam que é comum que alguns 

professores trabalharem incialmente com pseudocódigo ou fluxograma para 

representar pequenos programas.  

De Souza (2009) salienta que alguns docentes preferem codificar os 

algoritmos estudados em uma forma de pseudocódigo que fica entre o formalismo das 

linguagens de programação e a liberdade da descrição em linguagem corrente. 

Contudo, no que se refere à utilização de linguagens de programação, 

linguagem natural (pseudocódigo e fluxogramas) e linguagens visuais (blocos) para o 

processo de ensino/aprendizagem de programação, a literatura da área não apresenta 

resultados conclusivos referentes a ganhos de aprendizagem de umas sobre as outras 

(GOMES et al., 2019; GOOD; HOWLAND, 2017; LUXTON-REILLY et al., 2018b; 

WEINTROP; WILENSKY, 2017,  2018). 

O que se observa a respeito da utilização de linguagens de programação, 

linguagem natural (pseudocódigo e fluxogramas) e linguagens visuais (blocos) para o 

processo de ensino/aprendizagem de programação é que a escolha de uma delas se 

orienta por fatores altamente subjetivos ou, até mesmo, pela reprodução 

inconscientemente do docente das práticas utilizadas por seus mestres quando eram 

aprendizes. 
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Gráfico 74 – Experimento – Práticas – Linguagens de programação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Em relação às linguagens de programação que os participantes costumam 

utilizar em um curso introdutório de programação (Gráfico 74), merecem destaque as 

seguintes: C, por 54,26% (n=51) dos participantes; Python, por 34,04% (n=32); C++, 

por 25,53% (n=24); e Java, por 23,40% (n=22). 

Cabe registrar que, além das linguagens de programação observadas no 

Gráfico 74, foram apontadas as seguintes: Object Pascal, por 3,19% (n=3); R, por 

2,13% (n=2); e Assembly e Objective-C, por um participante cada, correspondendo a 

1,06% da amostra. 

No que tange às linguagens de programação, Stefik e Hanenberg (2014) 

evidenciam que a guerra das linguagens de programação tem desempenhado um 

papel importante nas publicações de educação informática durante décadas. 

Luxton-Reilly et al. (2018b) evidenciam que, dada a questão perene de qual 

seria a linguagem mais adequada para o ensino de programação introdutória, muitos 

artigos descrevem comparações empíricas entre o uso de diferentes linguagens, não 

encontrando, muitas vezes, diferenças significativas nos resultados de aprendizagem 

observados, mas sinalizando, algumas vezes, diferenças relacionadas à satisfação 

dos estudantes. 
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Entretanto, Bosse e Gerosa (2017), Koulouri, Lauria e Macredie (2015), Stefik 

e Siebert (2013) e, até mesmo Luxton-Reilly et al. (2018a), argumentam que as 

especificidades da sintaxe de linguagens de programação podem ser particularmente 

problemáticas para os principiantes, de forma que a utilização de linguagens de 

programação de sintaxe mais simples, como Python, pode favorecer o processo de 

ensino/aprendizagem. 

Nessa direção, Luxton-Reilly et al. (2018a) pontuam, ainda, que a escolha da 

linguagem de programação é conhecida por contribuir para uma carga cognitiva 

intrínseca ou estranha para os principiantes no processo de ensino/aprendizagem de 

programação.  

Essa contribuição para a carga cognitiva, a partir das especificidades da 

sintaxe de uma linguagem de programação, pode ser observada por meio das Figura 

17 e Figura 18, em que são expostos os códigos necessários em Java e Python, a fim 

de produzir um programa que solicita a entrada de um nome, apresentar a mensagem 

“Olá,” e o valor de entrada informado. 

 

Figura 17 – Exemplo de entrada e saída em 
Java 

 

Figura 18 – Exemplo de entrada e saída em 
Python 

 

Fonte: autoria própria. 

No Gráfico 75, são apresentados os instrumentos e técnicas de avaliação que 

os participantes indicaram que costumam utilizar em um curso introdutório de 

programação. 
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Gráfico 75 – Experimento – Práticas – Instrumentos e técnicas de avaliação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Como pode ser observado no Gráfico 75, entre os instrumentos e técnicas de 

avaliação que os participantes costumam utilizar em um curso introdutório de 

programação, destacam-se os seguintes: trabalho em grupo, por 65,96% (n=62) dos 

participantes; lista de exercício, por 64,89% (n=61); prova prática, por 61,70% (n=58); 

desenvolvimento de projetos, por 58,51% (n=55); participação, por 55,32% (n=52); e 

trabalhos individuais, por 53,19% (n=50). 
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No Gráfico 76, apresentam-se as respostas dos participantes quanto à 
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instrumentos e técnicas avaliativas, além das atitudes de aprendizagem e perfil dos 

estudantes e turmas a que esses docentes foram expostos (enquanto estudantes) e 

que expõem (como professores). 

 

Gráfico 76 – Experimento – Práticas – Comparação de elementos quando expostos (enquanto 
estudantes) e que expõem (como professores) 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Inicialmente, realça-se que, conforme pode ser observado no Gráfico 76, que 

trata da comparação da série de elementos pelos docentes participantes do 

experimento, de uma maneira abrangente, todos os elementos tratados foram 

apontados em maior proporção como sendo semelhantes em muitos aspectos, porém 

com algumas diferenças. 

Logo, observa-se que os participantes consideram que as práticas 

pedagógicas, conteúdos, recursos e tecnologias, instrumentos e técnicas avaliativas, 

além das atitudes de aprendizagem e perfil dos estudantes e turmas a que foram 

expostos enquanto eram estudantes, são similares em variadas circunstâncias, mas 

com determinadas distinções, quando, como docentes, expõem seus alunos. 

Por conseguinte, se essa série de elementos pode ser considerada 

semelhante, verifica-se que, dentro da amostra, conforme pode ser observado em sua 

caracterização (Gráfico 31), conta-se com 34,04% (n=32) que concluíram sua 
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formação inicial há mais de 15 anos e outros 19,15% (n=18) que concluíram entre 11 

e 15 anos. Assim, pode-se conjecturar que os índices de insucesso em disciplinas 

introdutórias de programação podem estar diretamente relacionados à maneira com 

que continuamos a replicar no processo de ensino/aprendizagem de programação. 

Isso faz com que pouco se avance para reverter o cenário. 

Além disso, faz-se necessário considerar que mais de 70% desses docentes 

apontaram sentir ou ter dificuldades para aprender a programar (Gráfico 66), bem 

como mais de 20% afirmaram ter reprovado em alguma disciplina relacionada à 

programação (Gráfico 67), ao considerarem, especificamente, que são semelhantes 

as práticas pedagógicas, os conteúdos, os recursos e as tecnologias, instrumentos e 

técnicas avaliativas, sobretudo as atitudes de aprendizagem e perfil dos estudantes e 

turmas. De certa forma, mais de 70% de seus estudantes irão sentir ou ter dificuldades 

em aprender a programar, bem como mais de 20% irão reprovar em alguma disciplina 

relacionada à programação. 

Todavia, convém destacar que as práticas pedagógicas e atitudes de 

aprendizagem e perfil dos estudantes e turmas, embora haja a consideração em maior 

parte como semelhante, são também os elementos mais apontados como 

extremamente diferentes, sendo 39,36% (n=37) e 38,30% (n=36), respectivamente.  

Ademais, por mais que as atitudes de aprendizagem e perfil dos estudantes e 

turmas possam ser consideradas semelhantes, é perceptível que os educandos 

presentes no sistema formal de educação tenham expectativas em relação ao 

processo de ensino/aprendizagem, assim como de sua própria formação e 

desenvolvimento, diferentemente de gerações anteriores. Dessa maneira, as práticas 

pedagógicas tradicionais são reelaboradas para atender a esses estudantes. 

No que tange à caracterização das práticas desenvolvidas no ensino de 

programação pelos participantes, além dos resultados expostos até o momento 

referentes aos questionários prévios, é oportuno apresentar os resultados de duas 

atividades que podem contribuir com as metodologias e/ou estratégias de 

ensino/aprendizagem que esses participantes utilizam para ensinar programação. 

A seguir, são apresentados os resultados relativos às metodologias e/ou 

estratégias de ensino/aprendizagem presentes nas atividades 01 – Plano de Ensino 

(Gráfico 77) e 02 – Plano de Aula (Gráfico 78). Nessas atividades, os participantes 

deveriam encaminhar um plano de ensino e um plano de aula de uma disciplina 

relacionada à programação, preferencialmente introdutória, que leciona ou já lecionou. 
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Compete registrar que ambas as atividades estavam presentes no módulo I 

do curso. A atividade 01 – Plano de Ensino foi realizada por 78 participantes e a 

atividade 02 – Plano de Aula por 74; dessa forma, as atividades correspondem a 

82,98% e a 78,72% da amostra, respectivamente. 

 

Gráfico 77 – Experimento – Práticas – Plano de ensino – Metodologias e/ou estratégias de 
ensino/aprendizagem 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Conforme pode ser observado no Gráfico 77, as metodologias e/ou 

estratégias de ensino/aprendizagem mais mencionadas nos planos de ensino, 
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aula dialogada, em 50,00% (n=39); listas de exercícios, em 44,87% (n=35); e 

trabalhos em grupo, em 43,59% (n=34). 

Além das metodologias e/ou estratégias de ensino/aprendizagem observadas 

no Gráfico 77, foram mencionadas, nos planos de ensino encaminhados, as 

seguintes: instrução individualizada, em 8,97% (n=7); flipped classroom (sala de aula 

invertida), em 7,69% (n=6); blended learning (ensino híbrido) e robótica, em 6,41% 

(n=5); peer instruction (ensino por pares), em 5,13% (n=4); e sistema personalizado 

de ensino e team-based learning (aprendizagem baseada em times) são mencionadas 

em um plano de ensino cada (1,28%). 

 

Gráfico 78 – Experimento – Práticas – Plano de aula – Metodologias e/ou estratégias de 
ensino/aprendizagem 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Em relação às metodologias e/ou estratégias de ensino/aprendizagem mais 
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67,57% (n=50); aula teórica, em 37,84% (n=28); aula dialogada, em 36,49% (n=27); 

e resolução de exercícios, em 32,43% (n=24). 

Além das metodologias e/ou estratégias de ensino/aprendizagem observadas 

no Gráfico 78, foram mencionadas, nos planos de aula encaminhados, as seguintes: 

flipped classroom (sala de aula invertida) e gamification (gamificação), em 9,46% 

(n=7); project based learning (aprendizagem baseada em projetos) e seminários, em 

6,76% (n=5); blended learning (ensino híbrido), peer instruction (ensino por pares) e 

robótica, em 5,41% (n=4); estudo dirigido, em 4,05% (n=3); instrução individualizada, 

em 2,70% (n=2); e team-based learning (aprendizagem baseada em times), em um 

plano de aula (1,35%). 

Quanto aos resultados expostos concernentes à atividade 01 – plano de 

ensino (Gráfico 77) e 02 – plano de trabalho (Gráfico 78), destaca-se que corroboram 

com os resultados expostos anteriormente no Gráfico 70, referentes às metodologias 

e/ou estratégias de ensino/aprendizagem que esses participantes costumam utilizar 

em um curso introdutório de programação, principalmente no que compete às 

metodologias e/ou estratégias de ensino/aprendizagem, aula prática e aula expositiva, 

sendo elas as mais mencionadas em ambas as atividades. 

Por fim, no que tange aos resultados relativos às práticas desenvolvidas pelos 

participantes no ensino de programação, expostos nesta subseção, em síntese, 

observa-se que: 

− as metodologias e/ou estratégias de ensino/aprendizagem que os participantes 
mais costumam utilizar em um curso introdutório de programação são: aula 
prática; aula expositiva; trabalhos em grupo; resolução de exercícios; aula 
dialogada; e listas de exercícios. Além disso, percebe-se que as metodologias 
e/ou estratégias de ensino/aprendizagem apontadas se respaldam em uma 
abordagem tradicional de ensino; 

− os recursos didáticos que os participantes mais costumam utilizar em um curso 
introdutório de programação são: internet; laboratório de informática; e projetor 
multimídia (Datashow); 

− os recursos digitais que os participantes mais costumam utilizar em um curso 
introdutório de programação são: Ambientes Virtuais de Aprendizagem; Google 
Sala de Aula; Kahoot! e redes sociais; 

− os recursos direcionados ao ensino/aprendizagem de programação que os 
participantes mais costumam utilizar em um curso introdutório de programação 
são: Scratch; VisuAlg; e Portugol IDE. Esses recursos não contemplam o uso 
de uma linguagem de programação real; 
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− as linguagens de programação que os participantes mais costumam utilizar em 
um curso introdutório de programação são: C; Python; C++; e Java; 

− os instrumentos e técnicas de avaliação que os participantes mais costumam 
utilizar em um curso introdutório de programação são: trabalho em grupo; lista 
de exercício; prova prática; desenvolvimento de projetos; participação; e 
trabalhos individuais; 

− os participantes consideram que as práticas pedagógicas, conteúdos, recursos 
e tecnologias, instrumentos e técnicas avaliativas, além das atitudes de 
aprendizagem e perfil dos estudantes e turmas a que foram expostos enquanto 
eram estudantes, são semelhantes em muitos aspectos, porém com algumas 
diferenças, quando, como docentes, expõem seus alunos. 

No que concerne a esses resultados, considera-se, especialmente relevante 

para esta pesquisa, a percepção demarcada pelos participantes referente à 

semelhança em muitos aspectos, porém com algumas diferenças, da série de 

elementos que visa à comparação aos que foram expostos enquanto eram estudantes 

e agora, como docentes, expõem seus alunos. 

Essa percepção aponta para indícios que possibilitam conjecturar que os 

índices de insucesso em disciplinas introdutórias de programação podem estar 

diretamente relacionados à maneira com que continuamos a replicar o processo de 

ensino/aprendizagem de programação. 

Além disso, merece destaque a confirmação de que as metodologias e/ou 

estratégias de ensino/aprendizagem utilizadas por esses participantes se alicerçam 

em uma abordagem tradicional de ensino. 

Por outro lado, deve-se sublinhar que uma parcela significativa dos 

participantes indicou fazer uso de metodologias ativas de aprendizagem para o ensino 

introdutório de programação, o que, de certo modo, expressa que essa parcela já 

possui conhecimentos prévios, sobretudo da aplicação de uma das premissas da 

abordagem pedagógica proposta neste trabalho, exatamente no contexto do 

ensino/aprendizagem de programação. Sugere-se que a parcela seja ainda mais 

qualificada para avaliar a proposta. 
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7.3.3 Concepções sobre o Processo de Ensino/Aprendizagem de Programação 

Nesta subseção, são apresentados os resultados referentes à caracterização 

e percepção dos participantes quanto ao processo de ensino/aprendizagem de 

programação, com base nos seguintes elementos: 

− habilidades e/ou competências para o aprendizado de programação; 

− dificuldades observadas e/ou vivenciadas relacionadas: às instituições de 
ensino; aos conteúdos; aos docentes; aos estudantes; e 

− itens e/ou aspectos considerados essenciais de serem trabalhados em um 
curso introdutório de programação. 

Os dados relativos a esses elementos foram obtidos por meio de 

questionários dispostos no início do curso de qualificação, especificamente no módulo 

I. Esses questionários foram respondidos por 100% (n=94) da amostra relativa ao 

experimento. 

No Gráfico 70, são apresentadas as respostas dos participantes para quais 

seriam as habilidades e/ou competências que consideravam desejáveis aos 

aprendizes e que podem influenciar o aprendizado de programação (Gráfico 79). 
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Gráfico 79 – Experimento – Processo de ensino/aprendizagem de programação – Habilidades 
e/ou competências para o aprendizado de programação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Em relação às habilidades e/ou competências que foram indicadas pelos 

participantes como desejáveis aos aprendizes e que podem influenciar o aprendizado 

de programação (Gráfico 79), destacam-se as seguintes: raciocínio lógico, por 92,55% 

(n=87) dos participantes; resolução de problemas, por 84,04% (n=79); leitura e 

compreensão, por 82,98% (n=78); criatividade e curiosidade intelectual, por 79,79% 

(n=75); capacidade de abstração, por 79,79% (n=75); habilidade matemática, por 

64,89% (n=61). 

Referente às habilidades e/ou competências para o aprendizado de 

programação destacadas, que foram indicadas pelas parcelas mais significativas dos 

participantes, ressalta-se que elas encontram respaldo na ampla literatura da área em 

estudos como Ambrósio et al. (2011), Bennedssen e Caspersen (2008), Gomes e 

Mendes (2007), Kurland et al. (1995), Medeiros, Ramalho e Falcao (2019), Robins et 

al. (2016), Robins, Rountree e Rountree (2003) e Robins (2019). 
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No que se refere a essas habilidades e/ou competências para o aprendizado 

de programação, Jenkins (2002) pontua que, no caso de habilidades fortemente 

mencionadas pela literatura, como a resolução de problemas e a capacidade 

matemática, apesar de ser possível encontrar estudos que indiquem alguma relação 

entre essas habilidades e a programação, também é possível encontrar estudos que 

concluem que não há conexão ou correlação entre elas. 

O mesmo autor aponta que não há um forte preditor de sucesso para o 

aprendizado de programação, de forma que essas habilidades e/ou competências 

possam ser compreendidas como uma aptidão para o aprendizado de programação, 

sendo uma indicação, na melhor das hipóteses, inconclusiva (JENKINS, 2002). 

Nessa seara, Guzdial (2015) esclarece que não se deve, de maneira alguma, 

fortalecer a crença ou mito de que alguns nascem programadores e outros não, pois 

a programação não é uma habilidade inata; dessa forma, essa habilidade pode ser 

adquirida/aprendida e aprimorada com a prática. 

A seguir, são apresentados os resultados referentes às dificuldades 

observadas e/ou vivenciadas pelos participantes no processo de ensino/aprendizado 

de programação relacionadas às instituições de ensino (Gráfico 80), conteúdos 

(Gráfico 81), professores (Gráfico 82) e estudantes (Gráfico 83). 

 

Gráfico 80 – Experimento – Processo de ensino/aprendizagem de programação – Dificuldades 
observadas e/ou vivenciadas relacionadas às instituições de ensino: 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 
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de programação relacionadas às instituições de ensino, o modelo pedagógico foi 

apontado por 59,57% (n=56) dos participantes; turmas demasiadamente grandes, por 

53,19% (n=50); suporte institucional, ausência de ambientes adequados (laboratórios 

de informática) e ferramentas, por 43,62% (n=41); concepção errada da grade 

curricular, por 40,43% (n=38); e 11,70% (n=11) apontaram não observar e/ou 

vivenciar nenhuma dificuldade relacionada à instituição. 

No que tange ao exposto, enfatiza-se que as dificuldades observadas e/ou 

vivenciadas no processo de ensino/aprendizado de programação relacionadas às 

instituições de ensino apontadas pelos participantes encontram respaldo na literatura 

da área em estudos como Bosse e Gerosa (2016), Gomes e Mendes (2014), Gomes 

e Mendes (2007), Jenkins (2001), Koliver, Dorneles e Casa (2004), Latih et al. (2018), 

Pears et al. (2007), Qian e Lehman (2017), Raabe e Silva (2005), Robins (2019) e 

Yeomans, Zschaler e Coate (2019), entre outros. 

Dessa forma, é prudente depreender que as dificuldades observadas, como o 

modelo pedagógico, as turmas demasiadamente grandes e o suporte institucional, 

podem ter uma forte influência no processo e nos resultados do ensino/aprendizagem 

de programação. 

 

Gráfico 81 – Experimento – Processo de ensino/aprendizagem de programação – Dificuldades 
observadas e/ou vivenciadas relacionadas aos conteúdos 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Referente às dificuldades observadas e/ou vivenciadas relacionadas aos 

conteúdos (Gráfico 81), 57,45% (n=54) dos participantes apontaram as características 

próprias das linguagens de programação, 53,19% (n=50) a forte carga de conceitos 
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abstratos, 46,81% (n=44) a restrição de tempo e 9,57% (n=9) apontaram não observar 

e/ou vivenciar nenhuma dificuldade relacionada aos conteúdos. 

No que compete à dificuldade mais apontada pelos participantes, as 

características próprias das linguagens de programação, Qian e Lehman (2017) 

esclarecem que os principiantes que estão aprendendo a programar não estão 

familiarizados com todos os novos termos e sintaxe de uma linguagem de 

programação, por isso podem esquecer partes sintáticas básicas, como parênteses, 

ponto e vírgula ou, até mesmo, confundir operadores básicos quando escrevem 

programas. Embora os estudantes cometam o maior número de erros na mecânica 

básica das linguagens de programação, esses erros são menores, superficiais e 

facilmente corrigidos. 

Em relação à forte carga de conceitos abstratos, Lahtinen, Ala-Mutka e 

Järvinen (2005) evidenciam que a programação não é difícil apenas por causa dos 

conceitos abstratos. 

Nessa direção, Bennedsen e Caspersen (2006) relatam não terem encontrado 

qualquer correlação entre a fase de desenvolvimento (particularmente a capacidade 

de abstração) e a nota final em um curso de programação introdutória orientada para 

objetos. 

Além disso, esses autores, em outro estudo longitudinal de três anos, para 

confirmar a hipótese de que a capacidade geral de abstração tem um impacto positivo 

sobre o desempenho na ciência da computação, relatam não ter encontrado uma 

correlação entre a capacidade de abstração e o desempenho global na aprendizagem 

da ciência da computação (BENNEDSSEN; CASPERSEN, 2008). 

Desse modo, à capacidade de abstração como uma habilidade e/ou 

competência que pode influenciar o aprendizado de programação é, no mínimo, 

questionável. Contudo, a indicação dos participantes quanto à capacidade de 

abstração merece destaque, sendo necessários maiores estudos com vistas a 

verificar em que medida essa habilidade e/ou competência pode efetivamente 

impactar o aprendizado de programação. 
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Gráfico 82 – Experimento – Processo de ensino/aprendizagem de programação – Dificuldades 
observadas e/ou vivenciadas relacionadas aos docentes 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que diz respeito às dificuldades observadas e/ou vivenciadas no processo 

de ensino/aprendizado de programação relacionadas aos docentes (Gráfico 82), 

destacam-se as seguintes: abordagem pouco motivadora e ausência de metodologias 

e/ou práticas de ensino inadequadas, por 60,64% (n=57); impossibilidade de 

acompanhamento individual da aprendizagem dos estudantes, por 55,32% (n=52); 

ensino sem enfoque na resolução de problemas, por 50,00% (n=47); e métodos de 

avaliação inadequados, por 44,68% (n=42). 

No que tange à abordagem pouco motivadora, Jenkins (2001b) assinala que 

um professor de programação deve, acima de tudo, certificar-se de que os estudantes 

estão motivados, pois o ensino de programação é apenas uma pequena parte da 

história. Motivar os estudantes, à medida que aprendem a programação, é uma parte 

maior e muito mais importante. 

O mesmo autor esclarece que os alunos devem ser motivados para se 

envolverem em tarefas que os façam aprender; é ao professor que compete assegurar 

isso (JENKINS, 2001a). 

Marcolino e Barbosa (2017), ao analisarem os problemas relacionados ao 
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9,57%

32,98%

35,11%

44,68%

50,00%

55,32%

60,64%

60,64%

Não observei e/ou vivencie nenhuma dificuldade

Heterogeneidade dos estudantes

Restrição de tempo

Métodos de avaliação inadequados

Ensino sem enfoque na resolução de problemas

Impossibilidade de acompanhamento individual da
aprendizagem dos estudantes

Ausência de metodologias e/ou práticas de ensino
inadequadas

Abordagem pouco motivadora



211 

 

de mais motivação e formação para adotarem efetivamente novas tecnologias em 

suas aulas de programação. 

Nessa seara, Gomes e Mendes (2014) pontuam que há um consenso sobre 

alguns fatores que promovem bons resultados no processo de ensino/aprendizagem 

de programação; entre eles, destacam-se como cruciais para atrair estudantes e 

encorajá-los a continuar a trabalhar até atingir um bom nível de programação: a 

relação aluno-professor; estratégias motivacionais; métodos de avaliação; e materiais 

apresentados. 

Em relação à ausência de metodologias e/ou práticas de ensino inadequadas, 

Robins (2019) pontua que as estratégias de ensino podem ser consideradas o fator 

mais importante para determinar o sucesso ou o fracasso da aprendizagem da 

programação. 

Gomes e Mendes (2007) evidenciam que os métodos tradicionais de ensino 

de programação podem ser inadequados para muitos estudantes, pois o ensino não 

é personalizado e os conceitos dinâmicos são, comumente, apresentados com 

materiais estáticos. 

Nessa direção, Arimoto e Oliveira (2019), em um survey com estudantes de 

cursos da área de computação, destacam, dentre as sugestões dos participantes para 

a melhoria do ensino/aprendizagem de programação, a necessidade de mudanças na 

metodologia de ensino adotada em sala de aula. 

Giraffa e Mora (2016) salientam que a organização da aula pelos docentes e 

os aspectos didáticos deles na condução das aulas influenciam a permanência do 

estudante em disciplinas de programação. 

Nesse sentido, Vihavainen, Airaksinen e Watson (2014), ao analisarem 

abordagens para o ensino de programação no contexto introdutório, presentes na 

literatura, concluíram que simples intervenções realizadas por docentes aumentam as 

taxas de aprovação dos estudantes em um terço em média. 
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Gráfico 83 – Experimento – Processo de ensino/aprendizagem de programação – Dificuldades 
observadas e/ou vivenciadas relacionadas aos estudantes 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Em relação às dificuldades observadas e/ou vivenciadas no processo de 

ensino/aprendizado de programação relacionadas aos estudantes (Gráfico 83), 

destacam-se as seguintes: dificuldade em leitura e interpretação, por 75,53% (n=71) 

dos participantes; dificuldade no desenvolvimento do raciocínio lógico, por 74,47% 

(n=70); baixa capacidade de abstração, por 62,77% (n=59); falta de persistência ou 

pouco empenho, por 55,32% (n=52); poucas habilidades na resolução de problemas, 

por 53,19% (n=50); pouca motivação, por 51,06% (n=48); falta de afinidade com o 

curso, por 50,00% (n=47). 

No que concerne ao exposto, depreende-se que as dificuldades relacionadas 

aos estudantes relativas ao processo de ensino/aprendizado de programação 

apontadas pelos participantes estão em consonância com a literatura em estudos 

como Ambrósio et al. (2011), Bosse e Gerosa (2017), Gomes e Mendes (2014), 
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Lahtinen, Ala-Mutka e Järvinen (2005), Luxton-Reilly et al. (2018b), Marcolino e 

Barbosa (2017), Medeiros, Ramalho e Falcao (2019) e Raabe e Silva (2005), entre 

outros. 

Além disso, conforme pode ser observado no Gráfico 83, as dificuldades 

concernentes aos estudantes no que tange ao processo de ensino/aprendizado de 

programação compreendem mais elementos, quando comparadas as dificuldades 

relacionadas às instituições de ensino, conteúdos e aos docentes. 

Nesse sentido, conforme evidenciado no capítulo de apresentação da 

pesquisa, convém observar que parece ser uma tendência a visão de que as 

dificuldades relacionadas aos estudantes são as principais barreiras existentes no 

processo de ensino/aprendizagem de programação. 

Quanto a essa observação, deve-se destacar que é corroborada pelos 

resultados de Souza, Batista e Barbosa (2016), que, ao sistematizarem os problemas 

e dificuldades no ensino de programação, concluem que os principais problemas 

investigados atualmente são: i) as dificuldades dos alunos em aprender os conceitos 

de programação; ii) a dificuldade dos alunos na aplicação desses conceitos durante a 

construção de programas; e iii) a falta de motivação entre os alunos na realização da 

atividade de programação. 

Contudo, deve-se, ao menos, considerar que as dificuldades inerentes aos 

docentes, como ausência de metodologias e/ou práticas de ensino adequadas, 

abordagem pouco motivadora, métodos de avaliação inadequados e restrição de 

tempo, implicam direta ou indiretamente dificuldades concernentes aos estudantes. A 

título de exemplo, destacam-se: a pouca motivação, a falta de persistência ou 

empenho e a baixa capacidade de abstração. Também são suscitadas dificuldades 

inerentes aos conteúdos, como a forte carga de conceitos abstratos. 
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Gráfico 84 – Experimento – Processo de ensino/aprendizagem de programação – Itens e/ou 
aspectos essenciais de serem trabalhados em um curso introdutório de programação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Conforme pode ser observado no Gráfico 84, referente aos itens e/ou 

aspectos que os participantes consideram essenciais de serem trabalhados em um 

curso introdutório de programação, 88,30% (n=83) dos participantes apontaram 

conhecer os conceitos envolvidos na programação; resolver problemas, por 82,98% 

(n=78); descrever uma solução algorítmica, por 76,60% (n=72); conhecer estruturas 

de sintaxe e semântica de linguagens de programação, por 74,47% (n=70); conhecer 

os paradigmas de programação, por 71,28% (n=67); verificar se um algoritmo está 

correto, por 69,15% (n=65); e prover experiências de programação, implementar uma 

solução algorítmica em um ambiente computacional e conhecer ambientes de 

desenvolvimento – IDE, por 67,02% (n=63). 

Em relação aos itens e/ou aspectos que os participantes consideram 

essenciais de serem trabalhados em um curso introdutório de programação, observa-

se que os itens resolver problemas, descrever uma solução algorítmica e verificar se 

um algoritmo está correto estão em consonância com os aspectos gerais apontados 

por David Gries (1974), isto é, que um curso introdutório de programação deve 

fundamentalmente compreender. 
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No que diz respeito a conhecer os conceitos envolvidos na programação, 

conhecer estruturas de sintaxe e semântica de linguagens de programação, prover 

experiências de programação e implementar uma solução algorítmica em um 

ambiente computacional, esses elementos, de certo modo, encontram respaldo em 

Bennedssen e Caspersen (2008). 

No que tange aos resultados relativos à caracterização e percepção dos 

participantes quanto ao processo de ensino/aprendizagem de programação, expostos 

nesta subseção, em síntese, observa-se que: 

− as habilidades e/ou competências indicadas pelos participantes como 
desejáveis aos aprendizes e que podem influenciar o aprendizado de 
programação estão em consonância com a literatura; 

− as dificuldades observadas e/ou vivenciadas pelos participantes no processo 
de ensino/aprendizado de programação relacionadas às instituições de ensino, 
conteúdos, professores e estudantes estão em consonância com a literatura: 

o entre as dificuldades relacionadas às instituições, destacam-se as 
seguintes: modelo pedagógico, turmas demasiadamente grandes e 
suporte institucional, ausência de ambientes adequados (laboratórios de 
informática) e ferramentas; 

o entre as dificuldades relacionadas aos conteúdos: características 
próprias das linguagens de programação e a forte carga de conceitos 
abstratos; 

o entre as dificuldades relacionadas aos docentes: ausência de 
metodologias e/ou práticas de ensino inadequadas e abordagem pouco 
motivadora apontadas; 

o entre as dificuldades relacionadas aos estudantes: dificuldade em leitura 
e interpretação, no desenvolvimento do raciocínio lógico, baixa 
capacidade de abstração, falta de persistência ou pouco empenho, 
poucas habilidades na resolução de problemas, pouca motivação e falta 
de afinidade com o curso; 

− os itens e/ou aspectos que os participantes consideram essenciais de serem 
trabalhados em um curso introdutório de programação estão em consonância 
com a literatura da área. Entre eles, destacam-se os seguintes: conhecer os 
conceitos envolvidos na programação, resolver problemas, descrever uma 
solução algorítmica, conhecer estruturas de sintaxe e semântica de linguagens, 
conhecer os paradigmas de programação, verificar se um algoritmo está 
correto, prover experiências de programação, implementar uma solução 
algorítmica em um ambiente computacional e conhecer ambientes de 
desenvolvimento. 
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No que concerne aos resultados observados, convém salientar que muitos já 

eram esperados, pois, ao longo dos anos, as pesquisas relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagem de programação e os resultados provenientes delas se mantêm 

estáveis na busca por uma melhor compreensão dos problemas e dificuldades e nas 

habilidades que podem influenciar o processo de ensino/aprendizagem. 

Contudo, compete destacar o resultado referente às dificuldades 

concernentes aos docentes, observadas e/ou vivenciadas por esses participantes no 

processo de ensino/aprendizado de programação. 

Nesse sentido, as dificuldades mais apontadas pelos participantes (isto é, a 

ausência de metodologias e/ou práticas de ensino inadequadas e a abordagem pouco 

motivadora) indicam a relevância do estudo em questão para a área, sobretudo ao 

considerar as indicações de Robins (2019), Gomes e Mendes (2007), Giraffa e Mora 

(2016), principalmente, os resultados evidenciados por Arimoto e Oliveira (2019). 

Dentre as sugestões dos participantes para a melhoria do ensino/aprendizagem de 

programação, destaca-se a necessidade de mudanças na metodologia de ensino 

adotada em sala de aula. 

No mais, vale registrar que os resultados expostos, de um modo geral, 

corroboram com a proximidade e relação da amostra com o objeto de pesquisa. 

 

 

7.3.4 Concepções sobre Teorias de Aprendizagem e Metodologias de Ensino 

Nesta subseção, são apresentados os resultados referentes às concepções 

dos participantes sobre teorias de aprendizagem e metodologias de ensino, com base 

nos elementos evidenciados na sequência.  

− Teorias de aprendizagem: importância de ter uma prática embasada; como 
avalia seus conhecimentos; teóricos que conhece/utiliza; possui uma prática 
embasada.  

− Metodologias de ensino/aprendizagem: importância de ter uma prática 
embasada; como avalia seus conhecimentos; possui uma prática embasada.  

− Metodologias ativas de aprendizagem: relação; como avalia seus 
conhecimentos; metodologias ativas que conhece/utiliza.  

− Alinhamento da prática: com a educação contemporânea; com as 
necessidades e perspectivas dos estudantes atuais.  
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Os dados relativos a esses elementos foram obtidos por meio de 

questionários dispostos no início do curso de qualificação, especificamente no módulo 

I. Esses questionários foram respondidos por 100% (n=94) da amostra relativa ao 

experimento. Cabe enfatizar que os resultados a serem expostos remetem a uma 

percepção pessoal desses participantes quanto aos referidos elementos. 

A seguir, são apresentadas as respostas dos participantes para a importância 

de ter uma prática docente embasada por alguma teoria de aprendizagem (Gráfico 

85); como avalia seu conhecimento sobre teorias de aprendizagem (Gráfico 86); 

teóricos de aprendizagem que conhece ou utiliza (Gráfico 87); possui uma prática 

docente embasada por alguma teoria de aprendizagem (Gráfico 88). 

 

Gráfico 85 – Experimento – Teorias e metodologias – Importância de ter uma prática docente 
embasada por alguma teoria de aprendizagem 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que diz respeito à importância de ter uma prática docente embasada por 

alguma teoria de aprendizagem (Gráfico 85), 54,26% (n=51) dos participantes 

consideram como importante, 38,30% (n=36) como muito importante, 5,32% (n=5) 

como pouco importante e 2,13% (n=2) como sem importância. 

Desse modo, observa-se que as parcelas mais significativas dos participantes 

consideram como importante (54,26%) ou muito importante (38,30%) ter uma prática 

docente embasada por alguma teoria de aprendizagem. 

No entanto, acentua-se que, apesar dessa percepção dos participantes 

relativa à importância ter uma prática docente embasada por alguma teoria de 

aprendizagem, Luxton-Reilly et al. (2018b) salientam que, no contexto do 

ensino/aprendizagem de programação, o número de artigos centrados em teorias de 

ensino e aprendizagem é muito pequeno. 
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Gráfico 86 – Experimento – Teorias e metodologias – Como avalia seu conhecimento sobre 
teorias de aprendizagem 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Em relação a como os participantes avaliam seus conhecimentos sobre 

teorias de aprendizagem (Gráfico 86), avaliaram como satisfatório 37,23% (n=35) dos 

participantes, como ruim 28,72% (n=27), como bom 25,53% (n=24) e como excelente 

8,51% (n=8). 

Dessa forma, observa-se que as parcelas mais significativas dos participantes 

avaliam seus conhecimentos sobre teorias de aprendizagem como satisfatório 

(37,23%) ou ruim (28,72%). 

No que diz respeito a esses resultados, convém verificar que essa percepção 

exposta pode estar relacionada à ausência de formação pedagógica dos participantes 

(39,36% - Gráfico 35).  
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Gráfico 87 – Experimento – Teorias e metodologias – Teóricos de aprendizagem que conhece 
ou utiliza 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que diz respeito aos teóricos de aprendizagem que os participantes 

conhecem ou utilizam (Gráfico 87), destacam-se os seguintes: Vygotsky, apontado 

por 59,57% (n=56) dos participantes; Piaget, por 58,51% (n=55); Freire, por 55,32% 

(n=52); Papert, por 31,91% (n=30); Skinner, por 28,72% (n=27); e Ausubel, por 

25,53% (n=24). 
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Compete registrar que, além dos teóricos observados no Gráfico 87, fazem-

se presentes na amostra os seguintes: Tolman, Kelly e Hebb, apontados por um 

participante cada (1,06%).  

Ainda no que concerne aos teóricos de aprendizagem que os participantes 

conhecem ou utilizam, enfatiza-se que 11,70% (n=11) indicaram não conhecer 

nenhum teórico de aprendizagem. 

Além disso, merece destaque o fato de que o teórico da aprendizagem e 

psicólogo educacional John Sweller, conhecido pela formulação da teoria da carga 

cognitiva, sendo essa teoria uma das premissas da pesquisa, bem como do curso, era 

conhecido por apenas 3,19% (n=3) dos participantes, corroborando com a indicação 

de que a teoria da carga ainda é incipiente no Brasil. 

 

Gráfico 88 – Experimento – Teorias e metodologias – Prática docente embasada por alguma 
teoria de aprendizagem 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que tange a ter uma prática docente embasada por alguma teoria de 

aprendizagem (Gráfico 88), 36,17% (n=34) dos participantes afirmaram não embasar 

sua prática docente em teorias de aprendizagem, 35,11% (n=33) afirmaram embasar 

em parte e 28,72% (n=27) afirmaram ter uma pratica docente embasada por teorias 

de aprendizagem. 

Desse modo, assevera-se, com base nos resultados relativos às teorias de 

aprendizagem apresentados até o momento, que as parcelas mais significativas dos 

participantes consideram importante ou muito importante ter uma prática docente 

embasada por alguma teoria de aprendizagem. 

No entanto, esses participantes avaliam seus conhecimentos sobre essas 

teorias como satisfatório ou ruim, fazendo com que as parcelas mais significativas não 
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embasem suas práticas docentes ou embasem em parte por alguma teoria de 

aprendizagem. 

Na mesma direção da caracterização das concepções e percepções dos 

participantes quanto às teorias de aprendizagem, a seguir, são expostos os resultados 

referentes às respostas dos participantes para a importância de ter uma prática 

docente embasada por alguma metodologia de ensino/aprendizagem (Gráfico 89) e 

como avaliam seus conhecimentos quanto às metodologias de ensino/aprendizagem 

(Gráfico 90). 

 

Gráfico 89 – Experimento – Teorias e metodologias – Considera ter uma prática docente 
embasada por alguma metodologia de ensino/aprendizagem 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que diz respeito à importância de ter uma prática docente embasada por 

alguma metodologia de ensino/aprendizagem (Gráfico 89), 50,00% (n=47) dos 

participantes consideram como muito importante, 45,74% (n=43) como importante e 

avaliaram como pouco importante e como sem importância 5,32% (n=5) dos 

participantes cada. 

Em relação a esses resultados, observa-se que as parcelas mais significativas 

dos participantes consideram como muito importante (50,00%) ou importante 

(45,74%) ter uma prática docente embasada por alguma metodologia de 

ensino/aprendizagem, sendo um resultado, de certa forma, semelhante ao exposto 

em relação às teorias de aprendizagem (Gráfico 85). 
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Gráfico 90 – Experimento – Teorias e metodologias – Como avalia seu conhecimento sobre 
metodologias de ensino/aprendizagem 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Em relação a como os participantes avaliam seus conhecimentos quanto às 

metodologias de ensino/aprendizagem (Gráfico 90), avaliaram como bom 36,17% 

(n=34) dos participantes, como satisfatório 34,04% (n=32), como excelente ou ruim 

14,89% (n=14) dos participantes cada. 

De um modo geral, é pertinente verificar as parcelas mais significativas dos 

participantes, que avaliam seus conhecimentos sobre metodologia de 

ensino/aprendizagem como bom (36,17%) ou satisfatório (34,04%). 

No que diz respeito a esses resultados, convém observar que as percepções 

quanto aos conhecimentos sobre metodologias de ensino/aprendizagem são mais 

positivas em comparação aos conhecimentos referentes às teorias de aprendizagem, 

em que as parcelas mais significativas avaliaram como satisfatório (37,23%) ou ruim 

(28,72%) seus conhecimentos (Gráfico 86). 

A seguir, são apresentadas as respostas dos participantes para: qual é a sua 

relação com as metodologias ativas de aprendizagem (Gráfico 91); como avalia seus 

conhecimentos sobre essas metodologias (Gráfico 92); quais metodologias ativas que 

conhece/utiliza (Gráfico 93). 
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Gráfico 91 – Experimento – Teorias e metodologias – Relação com as metodologias ativas de 
aprendizagem 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que diz respeito à relação dos participantes com as metodologias ativas 

de aprendizagem (Gráfico 91), 41,49% (n=39) dos participantes indicaram já ter 

utilizado algumas vezes em suas aulas, 32,98% (n=31) indicaram que, sempre quando 

possível, utilizam em suas aulas, 23,40% (n=22) indicaram já ter ouvido falar, mas 

nunca utilizaram e 2,13% (n=2) indicaram não conhecer essas metodologias. 

Em relação a esses resultados, realça-se que as parcelas mais significativas 

dos participantes indicaram já ter utilizado algumas vezes e, sempre quando possível, 

empregam em suas aulas as metodologias ativas de aprendizagem. 

 

Gráfico 92 – Experimento – Teorias e metodologias – Como avalia seu conhecimento sobre 
metodologias ativas de aprendizagem 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Em relação a como os participantes avaliam seus conhecimentos sobre as 

metodologias ativas de aprendizagem (Gráfico 92), avaliaram como satisfatório 
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30,85% (n=29) dos participantes, como bom 29,79% (n=28), como ruim 25,53% 

(n=24) e como excelente 13,83% (n=13). 

Assim, percebe-se que, de um modo geral, as parcelas mais significativas dos 

participantes avaliam seus conhecimentos sobre as metodologias de 

ensino/aprendizagem como satisfatório (30,85%) ou bom (29,79%). 

Com base na relação e nos conhecimentos desses participantes sobre as 

metodologias ativas de aprendizagem, pode-se depreender que, para uma parcela 

significativa, as metodologias ativas de aprendizagem não constituem algo 

completamente novo, corroborando com a observação realizada anteriormente na 

subseção que trata das práticas desenvolvidas por esses participantes no ensino de 

programação: os conhecimentos relativos à premissa qualificam e contribuem para 

que os participantes possam avaliar a abordagem pedagógica proposta nesta 

pesquisa. 
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Gráfico 93 – Experimento – Teorias e metodologias – Metodologias ativas de aprendizagem 
que conhece ou utiliza 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que tange às metodologias ativas de aprendizagem que os participantes 

conhecem ou utilizam (Gráfico 93), destacam-se as seguintes: gamificação, apontada 

por 63,83% (n=60) dos participantes; aprendizagem baseada em projetos, por 53,19% 

(n=50); e aprendizagem baseada em problemas, sala de aula invertida e ensino 

híbrido, apontados por 50,00% (n=47) dos participantes cada. 

Em relação a esses resultados, convém observar que as indicações das 

metodologias ativas gamificação e aprendizagem baseada em problemas, como 

aquelas que os participantes mais conhecem ou utilizam, apoiam os resultados 

expostos anteriormente na subseção que trata das práticas desenvolvidas (Gráfico 

70), em que uma parcela significativa indicou fazer uso das metodologias ativas de 

aprendizagem para o ensino introdutório de programação. 

4,26%

15,96%

23,40%

29,79%

40,43%

43,62%

50,00%

50,00%

50,00%
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63,83%

Outra(s)

Team-based Learning
Aprendizagem baseada em times

Peer Instruction
Ensino por pares

Design Thinking

Case Study
Estudo de Caso

Hand's-ON
Mão na massa

Problem Based Learning
Aprendizagem Baseada em Problemas

Flipped Classroom
Sala de aula invertida

Blended Learning
Ensino Híbrido

Project Based Learning
Aprendizagem Baseada em Projetos

Gamification
Gamificação
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A seguir, são apresentadas as respostas dos participantes para: como 

avaliam o alinhamento de sua prática docente com a educação contemporânea 

(Gráfico 94) e com as necessidades e perspectivas dos estudantes atuais (Gráfico 

95). 

 

Gráfico 94 – Experimento – Teorias e metodologias – Considera que sua prática como docente 
está alinhada com a educação contemporânea 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Referente a como os participantes avaliam o alinhamento de sua prática como 

docente com a educação contemporânea (Gráfico 94), 59,57% (n=56) dos 

participantes consideraram que sua prática está alinhada em parte, 31,91% (n=30) 

consideraram que sim (está alinhada) e 8,51% (n=8) consideraram que não (não está 

alinhada). 

Com isso, observa-se que as parcelas mais significativas dos participantes 

consideram que sua prática como docente está alinhada em parte ou alinhada com a 

educação contemporânea, indicando uma percepção positiva quanto a esse 

alinhamento. 

 

31,91%

8,51%

59,57%

Sim Não Em parte
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Gráfico 95 – Experimento – Teorias e metodologias – Considera que sua prática como docente 
está alinhada com as necessidades e perspectivas dos estudantes atuais 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Em relação a como os participantes avaliam o alinhamento de sua prática 

como docente com as necessidades e perspectivas dos estudantes atuais (Gráfico 

95), 63,83% (n=60) dos participantes consideraram que sua prática está alinhada em 

parte, 26,60% (n=25) consideraram que sim (está alinhada) e 9,57% (n=9) 

consideraram que não (não está alinhada). 

Como pode ser verificado no Gráfico 95, apesar da variação dos percentuais, 

as respostas dos participantes referentes ao alinhamento de sua prática com as 

necessidades e perspectivas dos estudantes atuais são similares às apresentadas 

anteriormente para o alinhamento com a educação contemporânea, ou seja, as 

parcelas mais significativas consideram que sua prática como docente está alinhada 

em parte ou alinhada com as necessidades e perspectivas dos estudantes atuais, 

indicando uma percepção positiva quanto a esse alinhamento. 

No que tange às concepções dos participantes sobre teorias de aprendizagem 

e metodologias de ensino, além dos resultados expostos até o momento referentes 

aos questionários prévios, é oportuno apresentar os resultados de atividades 

realizadas que podem contribuir para ampliar a compreensão sobre essas 

concepções. 

A seguir, no plano de ensino encaminhado na atividade 01 – Plano de Ensino, 

há menções quanto à teoria de aprendizagem (Gráfico 96) ou alguma metodologia 

ativa de aprendizagem (Gráfico 97). 

Compete registrar que a referida atividade estava presente no módulo I do 

curso. Nessa atividade, os participantes deveriam encaminhar um plano de ensino de 

uma disciplina relacionada à programação, preferencialmente introdutória, que leciona 

26,60%

9,57%63,83%

Sim Não Em parte
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ou já lecionou, sendo realizada por 78 participantes, o equivalente a 82,98% da 

amostra. 

 

Gráfico 96 – Experimento – Teorias e 
metodologias – Plano de ensino 

menciona teoria de aprendizagem 

 

Gráfico 97 – Experimento – Teorias e 
metodologias – Plano de ensino 

menciona metodologia ativa 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Conforme pode ser observado no Gráfico 96, em 87,18% (n=68) dos planos 

de ensino enviados, não são mencionadas teorias de aprendizagem, enquanto, em 

12,82% (n=10), são mencionadas. 

Em relação à menção de metodologias ativas de aprendizagem nos planos 

de ensino (Gráfico 97), em 70,51% (n=55), não são mencionadas, enquanto, em 

29,49% (n=23), são feitas menções a essas metodologias. 

Nessa mesma direção, verificamos que, no plano de aula encaminhado na 

atividade 02 – Plano de Aula, é feita a menção de alguma teoria de aprendizagem 

(Gráfico 98) ou alguma metodologia ativa de aprendizagem (Gráfico 99). 

Compete registrar que a referida atividade estava presente no módulo I do 

curso. Nela, os participantes deveriam encaminhar um plano de aula de uma disciplina 

relacionada à programação, preferencialmente introdutória, que leciona ou já lecionou, 

sendo realizada por 74 participantes, o equivalente a 78,72% da amostra. 

 

12,82%

87,18%

Sim Não

29,49%

70,51%
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Gráfico 98 – Experimento – Teorias e 
metodologias – Plano de aula menciona 

teoria de aprendizagem 

 

Gráfico 99 – Experimento – Teorias e 
metodologias – Plano de aula menciona 

metodologia ativa 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Conforme pode ser observado no Gráfico 98, em 89,19% (n=66) dos planos 

de aula enviados, não há menção a teorias de aprendizagem, enquanto, em 10,81% 

(n=8), há menção a essas teorias. 

Em relação à menção de metodologias ativas de aprendizagem nos planos 

de aula (Gráfico 99), em 71,62% (n=53), não há menção a essas metodologias, 

enquanto, em 28,38% (n=21), são feitas menções. 

No que tange aos resultados relativos aos planos de ensino e aula, 

encaminhados nas atividades 01 e 02 do curso, verifica-se que, apesar da variação 

dos percentuais, as maiores parcelas desses documentos não fazem menções às 

teorias de aprendizagem ou às metodologias ativas de aprendizagem. 

Além disso, convém observar que as metodologias ativas de aprendizagem 

são mais mencionadas em ambos os documentos, em comparação às teorias de 

aprendizagem. 

Nesse sentido, os resultados referentes a essas atividades apoiam os 

expostos anteriormente relativos aos conhecimentos dos participantes sobre as 

teorias de aprendizagem (Gráfico 86) e sobre as metodologias ativas de 

aprendizagem (Gráfico 92). 

Além dos resultados referentes às atividades 01 e 02, a seguir, são 

apresentados os resultados relativos à atividade 06 – Percepções sobre a Educação 

Hoje. Nessa atividade, os participantes deveriam avaliar se consideravam que a 

escola (Gráfico 100) e os docentes (Gráfico 101) estão preparados para atender às 

demandas e perspectivas da sociedade atual, assim como dos estudantes presentes 

atualmente no sistema formal de educação. 

10,81%

89,19%

Sim Não

28,38%

71,62%
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Cumpre postular que a referida atividade estava presente no módulo IV do 

curso, sendo realizada por 55 participantes, o que corresponde a 58,51% da amostra. 

 

Gráfico 100 – Experimento – Teorias e 
metodologias – Considera que a escola está 

preparada 

 

Gráfico 101 – Experimento – Teorias e 
metodologias – Considera que os docentes 

estão preparados 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Conforme pode ser observado no Gráfico 100, 54,55% (n=30) dos 

participantes consideram que a escola não está preparada para atender às demandas 

e perspectivas da sociedade atual, assim como dos estudantes presentes atualmente 

no sistema formal de educação, 45,45% (n=25) consideram que está preparada em 

parte e nenhum dos participantes considerou que sim (está preparada). 

Em relação aos docentes (Gráfico 101), 60,00% (n=33) dos participantes 

consideram que os docentes estão preparados em parte para atender às demandas 

e perspectivas da sociedade atual, assim como dos estudantes presentes atualmente 

no sistema formal de educação, 36,36% (n=20) consideram que não estão preparados 

e 3,64% (n=2) consideram que sim (estão preparados). 

No que tange aos resultados expostos, verifica-se que as parcelas mais 

significativas dos participantes consideram o seguinte: a escola não está preparada 

ou está preparada em parte para atender às demandas e perspectivas da sociedade 

contemporânea, além dos estudantes presentes atualmente no sistema formal de 

educação; os docentes estão preparados em parte ou não preparados. 

Embora as percepções referentes à preparação dos docentes sejam, de certo 

modo, negativas, elas são menos negativas em comparação às percepções referentes 

à escola. 

Como meio de ampliar a compreensão sobre a avaliação/percepção dos 

participantes quanto à preparação das escolas e dos docentes para atender às 

54,55%

45,45%

Sim Não Em parte

3,64%

36,36%

60,00%

Sim Não Em parte
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demandas e perspectivas da sociedade atual, assim como dos estudantes presentes 

atualmente no sistema formal de educação, são recuperados, no Quadro 15, alguns 

dos registros das respostas dos participantes. 

 

Quadro 15 – Experimento – Teorias e metodologias – Atividade 06 – Respostas  

P04: A maioria das escolas e professores ainda não conseguem visualizar as 
demandas da atual sociedade. A sociedade cobra uma mudança radical, em todo 
processo de preparação de mão de obra… 

P13: Não. Na prática, apesar de grande parte dos professores conhecer as novas 
abordagens, eles estão amarrados em burocracias de gestão. A aplicação de novas 
abordagens é uma iniciativa individual, é difícil conseguir uma nova abordagem 
conjunta de todos os professores amparados pela gestão escolar.  

P29: Penso que, ainda hoje, a maioria das escolas e professores não estão 
preparados para atender às demandas e perspectivas da sociedade atual. [...] Em 
relação aos professores, entendo que a geração a qual pertencem é, por vezes, um 
impeditivo para utilizar novas técnicas, visto que em outra época se fazia diferente, 
mas o principal fator é a acomodação em buscar atualizações e propor inovações 
em suas atividades e práticas docentes, saindo da mesmice, observando que a 
proposição hoje deve ser diferente. No que tange às escolas, entendo que muitas 
gestões são conservadoras, que inibem alguns (poucos) professores de tentar 
trabalhar fora da caixa. [...]. 

P40: A percepção que tenho do cenário educacional atual é a de uma replicação 
dos modelos nos quais os professores estudaram. Porém, hoje há uma liberdade 
de escolhas e oportunidades. Infelizmente, quando alguns professores propõem 
atividades "muito" inovadoras, geralmente são vistos pelos pares como ameaça ao 
certo comodismo de dar a aula da forma como sempre foi feita (e sempre deu 
resultado! Ou não...) e com desconfiança pelos alunos e mais ainda pelos pais [...]. 

P46: A escola está desatualizada e seguindo um modelo/padrão de ensino do 
século passado. [...] Nossos atuais estudantes são nativos digitais, diferentemente 
de uma geração inteira de professores, o que causa um abismo nesse contexto. A 
educação encontra um desafio e a pandemia acelerou o processo de inserção das 
tecnologias no cotidiano escolar – literalmente do dia para a noite. Os professores, 
que estavam, lentamente, tentando se adequar e aprender novas tecnologias, foram 
‘jogados’ para trás da tela do computador e ‘obrigados’ a dominar ferramentas que 
nunca haviam usado. Não tivemos um tempo de preparo prévio para as aulas 
remotas. Mas, considerando pontos positivos desses últimos meses, podemos citar 
que nunca antes alunos e professores tiveram que encontrar respostas tão originais 
para problemas tão inéditos. Se o que buscamos é uma escola inovadora que 
prepara o aluno para adquirir capacidades de resolução de problemas e criatividade, 
podemos dizer que o ano atípico de 2020 foi impactante e rico nesse sentido. 

P55: As escolas avançam lentamente para um novo modelo, e nós, como 
professores, devemos buscar nos aperfeiçoar constantemente para contribuir para 
um avanço mais expressivo. Entretanto, a resposta é não; ainda não estamos 
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preparados. A escola, mesmo com a visão de mudança que se faz necessária, 
insiste nos modelos tradicionais aplicados e valorizados, considerando sua eficácia 
em uma época diferente da vivenciada hoje. 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Conforme pode ser observado no Quadro 15, o participante P04 menciona 

que uma grande parte das escolas e docentes ainda não consegue visualizar as 

demandas cobradas pela sociedade atual. Os participantes P29, P46, P55 apontam 

para a necessidade de uma melhor formação, qualificação ou aperfeiçoamento dos 

docentes. 

Além disso, a resistência a mudanças pelos docentes é elencada pelos 

participantes P29, P40, sendo que o participante P40 vai além, destacando a 

resistência de estudantes e responsáveis. 

Nessa direção, os participantes P13, P29 e P55 ressaltam a resistência a 

mudanças das escolas, mencionando as amarras burocráticas e o conservadorismo 

de gestão, bem como a valorização dos modelos tradicionais aplicados como 

impeditivos para ir de encontro ao atendimento das demandas e perspectivas da 

sociedade contemporânea, assim como dos estudantes presentes atualmente no 

sistema formal de educação. 

Outro elemento a ser destacado nas respostas recuperadas dos participantes 

remete à percepção pontuada pelo participante P40, que evidencia a replicação dos 

modelos nos quais os professores estudaram no cenário educacional atual. Essa 

percepção vai de encontro à observação pontuada anteriormente na subseção que 

trata das práticas desenvolvidas pelos participantes no ensino de programação, de 

que os índices de insucesso em disciplinas introdutórias de programação podem estar 

diretamente relacionados à maneira com que continuamos a replicar no processo de 

ensino/aprendizagem de programação. 

No que se refere aos resultados da avaliação/percepção dos participantes 

sobre a preparação dos docentes para atender às demandas e perspectivas da 

sociedade contemporânea, assim como dos estudantes presentes atualmente no 

sistema formal de educação, cabe destacar que esses resultados são, no mínimo, 

conflitantes com a percepção exposta anteriormente por esses participantes do 

alinhamento de sua prática docente com a educação contemporânea (Gráfico 94) e 

com as necessidades e perspectivas dos estudantes atuais (Gráfico 95). 
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Nesse sentido, compete esclarecer que, enquanto os resultados referentes ao 

alinhamento de sua prática docente com a educação contemporânea e com as 

necessidades e perspectivas dos estudantes atuais têm como origem os questionários 

prévios dispostos logo no início do curso no módulo I, os resultados relativos à 

avaliação dos participantes sobre a preparação dos docentes para atender às 

demandas e perspectivas da sociedade contemporânea, assim como dos estudantes 

presentes atualmente no sistema formal de educação, provêm da atividade 06 

presente no módulo IV. 

Pode-se depreender que pelo menos uma parte das divergências 

apresentadas nos referidos resultados tem como origem as reflexões desencadeadas 

a partir das temáticas trabalhadas principalmente no módulo IV, que trata da educação 

hoje. 

No que tange aos resultados relativos às concepções dos participantes sobre 

teorias de aprendizagem e metodologias de ensino, expostos nesta subseção, em 

síntese, observa-se que: 

− os participantes consideram importante ou muito importante ter uma prática 
docente embasada por alguma teoria de aprendizagem, entretanto avaliam 
seus conhecimentos sobre essas teorias como satisfatório ou ruim, de forma 
que as parcelas mais significativas desses participantes afirmaram não 
embasar ou embasar em parte sua prática docente por alguma teoria de 
aprendizagem. Além disso, merece destaque o fato que Sweller, conhecido 
pela formulação da teoria da carga cognitiva, uma das premissas da 
abordagem pedagógica proposta, era conhecido por apenas 3 participante;  

− os participantes consideram muito importante ou importante ter uma prática 
docente embasada por alguma metodologia de ensino/aprendizagem e avaliam 
seus conhecimentos sobre essas metodologias como bom ou satisfatório; 

− as parcelas mais significativas dos participantes indicaram já ter utilizado 
algumas vezes e, sempre quando possível, empregam em suas aulas 
metodologias ativas de aprendizagem, avaliando seus conhecimentos sobre 
essas metodologias como satisfatório ou bom. Além disso, entre as 
metodologias ativas que mais conhecem ou utilizam, destacam-se a 
gamificação, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em 
problemas, sala de aula invertida e ensino híbrido; 

− os participantes inicialmente consideram que sua prática como docente está 
alinhada em parte ou alinhada com a educação contemporânea, bem como 
com as necessidades e perspectivas dos estudantes atuais. Contudo, cabe 
registrar que, ao longo do curso, essa percepção foi alterada, de certo modo.  
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No que concerne aos resultados observados, salienta-se a importância 

evidenciada pelos participantes de se ter uma prática docente embasada por teorias 

de aprendizagem, bem como por metodologias de ensino. 

Além disso, é especialmente relevante para esta pesquisa a confirmação de 

que uma parcela significativa dos participantes já possuía conhecimentos prévios 

relativos às metodologias ativas de aprendizagem, uma das premissas da abordagem 

pedagógica proposta, sobretudo da aplicação delas no contexto do 

ensino/aprendizagem de programação. 

Por outro lado, no que se refere à premissa da abordagem pedagógica 

proposta, a teoria da carga cognitiva, confirmou-se que essa teoria ainda não é muito 

popular entre os docentes, de forma que apenas 3,19% (n=3) dos participantes 

indicaram conhecer o teórico da aprendizagem e psicólogo educacional John Sweller, 

conhecido pela formulação do estudo. 

 

 

7.3.5 Avaliação do Curso de Qualificação 

Nesta subseção, são apresentados os resultados referentes à avaliação do 

curso de qualificação desenvolvido pelos participantes do experimento, similarmente 

à avaliação realizada pela amostra relativa ao teste piloto. 

Assim, a avaliação do curso de qualificação pelos participantes do 

experimento se efetiva com base nos seguintes elementos: 

− conhecimentos prévios sobre as temáticas trabalhadas; 

− avaliação dos módulos III, IV, V, VI e do curso; e 

− reflexões sobre o processo de ensino/aprendizagem e sobre a prática no 
ensino de programação. 

Os dados relativos a esses elementos foram obtidos por meio de 

questionários dispostos ao longo do curso de qualificação. Esses questionários foram 

respondidos pelos quantitativos de participantes que concluíram os módulos, bem 

como o curso, sendo esses quantitativos e os respectivos percentuais relativos à 

amostra do experimento, apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Experimento – Participantes concluintes 

MÓDULOS CONCLUINTES % AMOSTRA 

Módulo III 59 62,77% 

Módulo IV 55 58,51% 

Módulo V 51 54,26% 

Módulo VI 48 51,06% 

Curso 41 43,62% 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Como pode ser observado na Tabela 3, concluíram o módulo III – 

Programação de Computadores, bem como responderam ao questionário de 

avaliação, 62,77% (n=59) dos participantes; o módulo IV – Educação Hoje, 58,51% 

(n=55); o módulo V – Metodologias Ativas de Aprendizagem, 52,26% (n=51); o módulo 

VI – Teoria da Carga Cognitiva, 51,06% (n=48); e o curso, 43,62% (n=41). 

Convém esclarecer que o acesso aos questionários só era disponibilizado aos 

participantes após a conclusão das atividades no respectivo módulo. Além disso, 

responder a esses questionários era um requisito obrigatório para que os participantes 

pudessem prosseguir no curso. 

No Gráfico 102, são apresentadas as respostas dos participantes quando 

indagados se consideravam que seus conhecimentos prévios sobre as temáticas 

trabalhadas foram suficientes para a acompanhar o desenvolvimento dos referidos 

módulos listados na Tabela 3. 

 

Gráfico 102 – Experimento – Avaliação do curso – Conhecimentos prévios 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 
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Como pode ser observado no Gráfico 102, de um modo geral, as parcelas 

mais significativas dos participantes que concluíram os referidos módulos afirmaram 

que seus conhecimentos prévios foram suficientes para acompanhar o 

desenvolvimento dos conteúdos trabalhados. 

Além disso, vale averiguar que os participantes afirmaram possuir mais 

conhecimentos prévios sobre as temáticas abordadas nos módulos V – Metodologias 

Ativas de Aprendizagem e III – Programação de Computadores; nesses módulos, os 

percentuais correspondem a 91,53% (n=54) e a 94,12% (n=48), respectivamente.  

Em relação ao módulo no qual os participantes afirmaram possuir mais 

conhecimentos prévios (V – Metodologias Ativas de Aprendizagem), acentua-se que 

esse resultado se coaduna à série de resultados apresentados ao longo desta seção, 

no que tange aos conhecimentos da amostra em relação a uma das premissas da 

abordagem pedagógica proposta para o ensino de programação. 

Ademais, a indicação do módulo III – Programação de Computadores 

evidencia que a amostra observada está em consonância com o público-alvo definido 

para esta pesquisa, ou seja, docentes das áreas de computação, informática e afins 

que lecionam as diversas matérias relacionadas à programação de computadores. 

Por outro lado, convém observar que as temáticas abordadas nos módulos VI 

– Teoria da Carga Cognitiva e IV – Educação Hoje foram onde os participantes mais 

afirmaram não possuir os conhecimentos prévios relacionados a essas temáticas, 

sendo que os percentuais correspondem a 27,08% (n=13) e a 14,55% (n=8), 

respectivamente.  

Quanto a esse resultado, cabe pontuar que corrobora com outros resultados 

expostos ao longo desta seção em relação à indicação de que a teoria da carga 

cognitiva ainda não é amplamente conhecida por grande parte dos docentes. 

A seguir, são apresentados os resultados referentes às avaliações realizadas 

pelos participantes em cada um dos módulos quanto à carga horária disponibilizada, 

à relevância dos conteúdos, aos materiais didáticos utilizados, aos recursos, 

ferramentas, conceitos ou referências utilizadas ou indicadas, à relevância dos temas, 

conteúdos, atividades e discussões e às expectativas no que compete aos objetivos 

almejados. 
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Gráfico 103 – Experimento – Avaliação do curso – Módulo III 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Conforme pode ser observado no Gráfico 103, referente à avaliação realizada 

pelos participantes que concluíram o módulo III – Programação de Computadores, 

observa-se que, de um modo geral, as parcelas mais significativas indicaram que: a 

carga horária disponibilizada para o módulo foi adequada; os conteúdos trabalhados 

foram relevantes; os materiais didáticos utilizados contribuíram para o aprendizado; 

os recursos, ferramentas, conceitos ou referências utilizadas ou indicadas foram 

relevantes; os temas, conteúdos, atividades e discussões foram relevantes para o seu 

desenvolvimento como docente; e os objetivos almejados nesta qualificação foram 

atendidos nesse módulo. 

Cabe observar que 23,73% (n=14) dos participantes avaliaram que os 

objetivos almejados nesta qualificação foram atendidos neste módulo em parte, bem 

como 13,56% (n=8) avaliaram que a carga horária disponibilizada para este módulo 

foi adequada em parte. 

Ainda no que se refere à avaliação do módulo III, compete registrar que um 

participante (1,69%) avaliou que a carga horária disponibilizada para o módulo não foi 

adequada e que os recursos, ferramentas, conceitos ou referências utilizadas ou 

indicadas neste módulo não foram relevantes. 
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Gráfico 104 – Experimento – Avaliação do curso – Módulo IV 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que tange à avaliação realizada pelos participantes que concluíram o 

módulo IV – Educação Hoje (Gráfico 104), observa-se que, de um modo geral, os 

resultados da avaliação desse módulo se assemelham aos apresentados 

anteriormente referentes ao módulo III, em que as parcelas mais significativas 

indicaram que: a carga horária disponibilizada para o módulo foi adequada; os 

conteúdos trabalhados foram relevantes; os materiais didáticos utilizados contribuíram 

para o aprendizado; os recursos, ferramentas, conceitos ou referências utilizadas ou 

indicadas foram relevantes; os temas, conteúdos, atividades e discussões foram 

relevantes para o seu desenvolvimento como docente; e os objetivos almejados nesta 

qualificação foram atendidos nesse módulo. 

Além disso, 23,64% (n=13) dos participantes avaliaram que os objetivos 

almejados nesta qualificação foram atendidos no módulo em parte e 3,64% (n=2) 

avaliaram que os objetivos não foram atendidos; 16,36% (n=9) avaliaram que os 

temas, conteúdos, atividades e discussões presentes no módulo foram relevantes 

para o seu desenvolvimento como docente em parte e um participante (1,82%) avaliou 

como não relevante; 14,55% (n=8) avaliaram que os conteúdos trabalhados no 

módulo foram relevantes em parte, bem como 12,73% (n=7) avaliaram que a carga 
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horária disponibilizada foi adequada em parte; e um participante (1,82%) avaliou que 

os materiais didáticos utilizados não contribuíram para o seu aprendizado. 

 

Gráfico 105 – Experimento – Avaliação do curso – Módulo V 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

De um modo geral, os resultados da avaliação realizada pelos participantes 

que concluíram o módulo V – Metodologias Ativas de Aprendizagem (Gráfico 105), 

referentes ao atendimento de forma positiva da série de elementos, são semelhantes 

aos apresentados anteriormente para os módulos III e IV. 

Entretanto, compete registrar que 29,41% (n=15) dos participantes avaliaram 

que seus objetivos almejados nesta qualificação foram atendidos no módulo em parte, 

17,65% (n=9) avaliaram que a carga horária disponibilizada para o módulo foi 

adequada em parte e 5,88% (n=3) avaliaram como não adequada, bem como 

avaliaram que os temas, conteúdos, atividades e discussões presentes no módulo não 

foram relevantes para o seu desenvolvimento como docente, os materiais didáticos 

utilizados não contribuíram para o seu aprendizado e os conteúdos trabalhados no 

módulo não foram relevantes por um participante (1,96%) cada. 
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Gráfico 106 – Experimento – Avaliação do curso – Módulo VI 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Em relação aos resultados da avaliação realizada pelos participantes que 

concluíram o módulo VI – Teoria da Carga Cognitiva (Gráfico 106), observa-se que 

seguem como tendência os resultados dispostos dos módulos anteriores, quanto ao 

atendimento de forma positiva da série de elementos avaliados. 

Cumpre demarcar que 25,00% (n=12) dos participantes avaliaram que seus 

objetivos almejados nesta qualificação foram atendidos no módulo em parte e 4,17% 

(n=2) avaliaram que os objetivos não foram atendidos; 16,67% (n=8) avaliaram que 

os materiais didáticos utilizados contribuíram em parte para o seu aprendizado; 

14,58% (n=7) avaliaram como em parte, também, os seguintes elementos: os 

recursos, ferramentas, conceitos ou referências utilizadas ou indicadas neste módulo 

foram relevantes, além da carga horária disponibilizada para o módulo. 

Ademais, um participante (2,08%) avaliou que os recursos, ferramentas, 

conceitos ou referências utilizadas ou indicadas neste módulo não foram relevantes e 

a carga horária disponibilizada para o módulo não foi adequada. 

No que diz respeito à avaliação do curso, esta foi realizada pelos 41 

participantes que concluíram, o que corresponde a 43,62% da amostra. Esses 

participantes avaliaram o curso de um modo geral (Gráfico 107), a satisfação (Gráfico 

108), a relevância das temáticas abordadas, conteúdos, atividades e discussões para 
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seu desenvolvimento como docente e o atendimento aos objetivos almejados (Gráfico 

109), o ambiente virtual de aprendizagem utilizado, as atividades propostas, a carga 

horária disponibilizada, o desempenho do professor formador, o formato como foi 

estruturado o curso, os vídeos e seus respectivos conteúdos (Gráfico 110), sendo 

esses resultados apresentados a seguir. 

 

Gráfico 107 – Experimento – Avaliação do curso – Geral 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que tange à avaliação do curso de um modo geral (Gráfico 107), 68,29% 

(n=28) dos participantes que concluíram avaliaram como excelente, 29,27% (n=12) 

como bom, um participante (2,44%) como satisfatório e nenhum dos participantes 

avaliou o curso como ruim. 

 

Gráfico 108 – Experimento – Avaliação do curso – Satisfação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Referente à satisfação dos participantes com o curso (Gráfico 108), 80,49% 

(n=33) dos participantes que concluíram se consideraram muito satisfeito, 14,63% 
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(n=6) se consideraram como mais ou menos satisfeito e se consideraram nem 

satisfeito, nem insatisfeito e muito insatisfeito um participante (2,44%) cada. 

Ao ter em vista os resultados referentes à avaliação do curso de um modo 

geral (Gráfico 107), bem como da satisfação (Gráfico 108), o curso de qualificação 

desenvolvido foi bem avaliado pelos participantes que concluíram. As parcelas mais 

significativas dos participantes avaliaram o curso como excelente ou bom, 

expressando um sentimento de entusiasmo. Esses resultados corroboram com os 

expostos anteriormente no que tange às avaliações dos módulos. 

 

Gráfico 109 – Experimento – Avaliação do curso – Desenvolvimento docente e objetivos 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Como pode ser observado no Gráfico 109, no que diz respeito à avaliação dos 

participantes que concluíram o curso, em relação ao atendimento dos objetivos dos 

participantes, 75,61%% (n=31) responderam que o curso atendeu, sim, aos seus 

objetivos, 21,95% (n=9) responderam que o curso atendeu em parte aos seus 

objetivos e um participante (2,44%) respondeu que não atendeu. 

Sobre a relevância das temáticas abordadas, conteúdos, atividades e 

discussões presentes no curso para seu desenvolvimento como docente, 90,24% 

(n=37) dos participantes responderam que sim e 9,76% (n=4) responderam que em 

parte. 
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Gráfico 110 – Experimento – Avaliação do curso – Elementos 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que se refere à avaliação dos participantes que concluíram o curso, sobre 

a série de elementos referentes, expostos no Gráfico 112, observa-se que as parcelas 

mais significativas dos participantes avaliaram esses elementos como muito 

adequado ou adequado. 

Ainda no que concerne à avaliação do curso realizada pelos participantes, ao 

término deste, no Quadro 16, são recuperados alguns dos registros externalizados 

como meio de ampliar a compreensão sobre a avaliação. 
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Quadro 16 – Experimento – Avaliação do curso – Registros dos participantes sobre o curso  

P01: Agradeço por todo o conhecimento disponibilizado nessas aulas, que foram 
de grande aprendizado. Foram aulas muito enriquecedoras que, com certeza, vão 
fazer toda a diferença nas próximas turmas. 

P04: Gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado desta trilha formativa 
incrível, onde trouxe novidades e muita reflexão. 

P06: Foi ótimo, aprendi muito como docente e só achei que os exercícios eram 
muito longos, tinha de ter muito tempo para pensar, estudar e responder. Acredito 
que seria melhor se o curso fosse distribuído em mais horas. 

P15: Senti falta de um curso mais prático no que diz respeito ao ensino de 
programação usando a carga cognitiva, por exemplo, poderíamos estudar alguns 
tópicos de programação com a carga cognitiva, mostrando como trabalhar o tópico 
abordado. 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Conforme pode ser observado no Quadro 16, os participantes P01 e P04 

destacam, em seus registros, os conhecimentos disponibilizados pelo curso, bem com 

a oportunidade de reflexão proporcionada por ele. Nesse sentido, observa-se que os 

registros expostos por esses participantes estão em consonância com os observados 

referentes à avaliação do curso. 

O participante P06 também tece elogios sobre o curso, no entanto pondera 

que os exercícios propostos eram muito longos e demandavam, em seu 

entendimento, uma carga horária maior que a disponibilizada. A ponderação do 

participante P06 quanto à carga horária também encontra apoio nos resultados 

apresentados sobre a avaliação dos módulos e do curso. 

Já o participante P15 evidencia que sentiu falta de um curso mais prático, 

principalmente no que diz respeito à implementação da teoria da carga cognitiva em 

tópicos de programação. No que tange à percepção exposta pelo participante P15, 

cabe esclarecer que a ausência de uma indicação notória com exemplos de como 

trabalhar os conteúdos de programação com base na teoria da carga cognitiva foi 

proposital, tendo em vista que o objetivo do curso era que os participantes refletissem 

sobre suas práticas e, a partir dos conhecimentos trabalhados, construíssem novos 

caminhos para o ensino de programação, com o intuito de avaliar a abordagem 

pedagógica proposta. 

Dessa forma, considerou-se que a utilização de exemplos prontos e acabados 

poderia, de certa maneira, influenciar nos resultados da pesquisa, bem como 
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prejudicar o desenvolvimento de reflexões pelos participantes, além do levantamento 

de visões divergentes quanto às premissas da abordagem proposta ou novas 

percepções sobre a aplicação delas. 

Pode-se concluir que os registros externalizados pelos participantes, 

recuperados no Quadro 16, coadunam-se aos diversos resultados expostos até o 

presente momento, em especial sobre a avaliação dos módulos e do curso de 

qualificação implementado. 

Ainda no que se refere à avaliação do curso, a seguir, são apresentadas as 

avaliações dos participantes quanto à possibilidade de reflexão sobre o processo de 

ensino/aprendizagem de programação por meio dos módulos e do curso (Gráfico 

111). 

 

Gráfico 111 – Experimento – Avaliação do curso – Reflexão sobre o processo de 
ensino/aprendizagem de programação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que tange à possibilidade de reflexão sobre o processo de 

ensino/aprendizagem de programação por meio dos módulos e do curso (Gráfico 

111), observa-se que, de um modo geral, as parcelas mais significativas dos 

participantes avaliaram que os módulos possibilitaram a reflexão frequente ou quase 

sempre em relação ao processo de ensino/aprendizagem de programação. 
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Ao seguir essa mesma linha, apresentam-se as avaliações dos participantes 

quanto à possibilidade de refletir criticamente sobre a prática no ensino de 

programação por meio dos módulos e do curso (Gráfico 112). 

 

Gráfico 112 – Experimento – Avaliação do curso – Reflexão sobre a prática no ensino de 
programação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Referente à possibilidade de refletir criticamente sobre a prática no ensino de 

programação por meio dos módulos e do curso (Gráfico 112), nota-se que, apesar da 

variação dos percentuais, as avaliações dos participantes são similares às 

apresentadas anteriormente para a possibilidade de reflexão sobre o processo de 

ensino/aprendizagem de programação por meio dos módulos e do curso, ou seja, as 

parcelas mais significativas dos participantes avaliaram que os módulos permitiram 

refletir criticamente (de maneira frequente ou quase sempre) no que compete à prática 

no ensino de programação. 

Nesse âmago, ponderamos que as reflexões desenvolvidas, por intermédio 

das temáticas trabalhadas e com a finalidade de ampliar a compreensão sobre esse 

aspecto, no Quadro 17, são recuperados fragmentos de algumas reflexões 

externalizadas pelos participantes na Atividade 13 – Reflexões desenvolvidas a partir 

desta Qualificação. 
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Quadro 17 – Experimento – Avaliação do curso – Reflexões desenvolvidas a partir desta 
Qualificação 

P01: Pude refletir em vários pontos da prática docente, mas também acerca da 
minha própria aprendizagem, já que não paramos de aprender nunca. Conhecendo 
a forma com que aprendo, posso explorar melhor as minhas habilidades e evitar 
metodologias com as quais sei que não serão efetivas. A qualificação abriu minha 
mente e possibilitou uma imersão na temática permitindo refletir e me apropriar de 
novos conceitos e expertises. 

P03: Este curso de qualificação em práticas docentes me possibilitou refletir sobre 
minha prática pedagógica e sobre as possiblidades no horizonte para tornar minhas 
aulas mais diversificadas e significativas. Os principais legados desta formação são 
os direcionamentos fundamentados em concepções científicas a respeito do 
processo de ensino e aprendizagem, bem como o conhecimento a respeito do 
funcionamento das estruturas cognitivas. Além disso, adquiri maior segurança para 
mudar o estilo tradicional de ensino que eu adotava até então no ensino de 
programação. As primeiras mudanças que certamente farei serão planejar 
atividades que contemplem as metodologias ativas e revisar todos os materiais que 
já produzi para as minhas aulas, com o objetivo de reduzir a carga irrelevante. 

P05: No início, estava meio receoso sobre o curso. Não tinha certeza do que viria 
pela frente. No entanto, fiquei super impressionado com o grau de 
comprometimento e a quantidade de informações que nos foi passada. Além do 
mais, a aplicabilidade deste conhecimento de forma prática. Isso é mais importante. 
Já havia participado de outras capacitações, mas o que é repassado fica tão aquém 
da nossa realidade, do nosso dia a dia como professor, que é quase impossível 
aplicar em nossas salas de aula. A qualificação aqui presente mostrou tudo de uma 
forma simplificada e de fácil entendimento. Com certeza, conseguirei aplicar os 
conteúdos aqui aprendidos em sala de aula com meus alunos. Uma coisa que gostei 
e que me chamou a atenção foi a integração de MAA e TCC nos planos de aula.  

P07: Nas minhas práticas, eu propunha sala de aula invertida, mas precisava de 
variações, pois a rotina torna a atividade desinteressante e a qualificação permitiu 
um olhar mais amplo sobre as metodologias ativas de aprendizagem. No que tange 
à teoria da carga cognitiva, sobretudo uma revisão no volume (quantidade) e tipos 
de mídias (texto, vídeos) confeccionados, tem-se o propósito de evitar que muitas 
atividades desestimulem os estudantes. 

P19: O impacto desta qualificação foi enorme, pois venho de uma formação técnica 
que passamos longe do mundo da pedagogia e ter este primeiro contato com tudo 
isso só aguçou a vontade de continuar aprendendo cada vez mais sobre a própria 
pedagogia e suas ramificações. A partir deste momento, já estou colocando em 
prática os conhecimentos de cargas cognitivas, utilizando de alguns métodos ativos 
de dar aula, e já começo a ter bons resultados. Vejo que mudar o modo tradicional 
de dar aulas foi a principal mudança. Inovar nos métodos de metodologia ativa e 
trabalhar de forma consciente a carga cognitiva das aulas. Além disso, os alunos 
começam a “ver” as aulas com mais entusiasmo; dadas as mudanças, ninguém que 
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ficar de fora e tentam ajudar no que for preciso com os outros alunos que demoram 
a pegar o ritmo. 

P22: Essa qualificação surgiu em um momento muito oportuno, primeiro por causa 
do isolamento social e, depois, por causa das minhas necessidades pessoais. Por 
ter pouco tempo de prática docente, estava com bastante dificuldade na ministração 
de aulas, e agora, entendendo melhor a carga cognitiva, posso procurar diminuir a 
carga estranha e aumentar a carga relevante e tornar o aprendizado dessa 
disciplina tão temida. Para professor bacharel que não possui formação pedagógica, 
sentia que não estava alcançando os alunos, agora vou poder mudar minhas 
atitudes, apresentar o conteúdo por meio de metodologias que tornem o aluno autor 
do próprio conhecimento. Acredito que, assim, posso alcançar os alunos com mais 
dificuldade de aprendizado. 

P27: A qualificação possibilitou refletir minhas práticas, apontando novos caminhos 
de trabalho com as turmas que venho lecionando e na pesquisa de novas (e 
inovadoras) metodologias de ensino, especialmente na disciplina de programação. 
Foi possível rever as práticas que venho adotando, permitindo revisar as ações 
implementadas e as metodologias empregadas. Com a análise da carga cognitiva, 
é possível analisar a forma com a qual o conteúdo é apresentado e os exercícios 
são trabalhados, ponderando as informações repassadas para permitir uma melhor 
compreensão do conteúdo. É imprescindível que não sejam apresentadas 
informações desnecessárias e que, de certa forma, venham a sobrecarregar o 
aprendizado. As mudanças implementadas permitirão alunos com maior 
entusiasmo, participação e, consequentemente, melhor aproveitamento. Pretendo 
ajustar a prática na disciplina, adicionando mais atividades ao utilizar metodologias 
ativas de ensino e aprendizagem e considerar a carga cognitiva do aluno a cada 
novo assunto abordado, por meio da disponibilização de exercícios resolvidos 
(alguns parcialmente), para que o estudante possa observar exemplos e contribuir 
na construção da solução. A qualificação permitiu que eu pudesse avaliar a forma 
como o conteúdo é trabalhado, analisando, de forma crítica, o plano de aula 
elaborado. Antes da qualificação, na programação de computadores, as disciplinas 
são elaboradas intercalando listas de exercícios, provas, trabalhos, o que gera 
alunos desmotivados. 

P31: A Qualificação veio trazer um embasamento teórico para ideias que eu já tinha 
de melhorias no ensino... via que, da forma como é feita, não estava legal. Consegui 
ver que, mesmo sem saber os nomes de algumas metodologias, eu já fazia uso de 
alguns tópicos, assim como alguns conceitos da teoria da carga cognitiva.  

P32: Com as explicações sobre carga cognitiva, carga estranha e diversos outros 
conceitos, ficou mais claro o porquê de alguns alunos irem tão bem e de outros já 
desistirem no começo. Como conversamos, desde o começo do curso, a grande 
maioria de nós apenas estava replicando o que havia aprendido com os professores 
e disciplinas de nossas graduações.  

P35: Esta não é a primeira formação continuada que realizo, nem é o primeiro curso 
com o tema sobre metodologias ativas. O que diferencia é que a organização das 
aulas e riqueza dos conteúdos, aliado ao conhecimento do professor, fizeram este 
ser o curso mais proveitoso dos últimos que realizei. Entendo com mais clareza os 
conteúdos e tenho apoio de materiais e ferramentas para utilizar em sala de aula. 
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Mesmo que eu use formas tradicionais de ensino, estarei ciente de que poderia ter 
feito melhor. E, ao realizar a aula com as metodologias apresentadas, terei certeza 
de que posso melhorar mais ainda. Percebo que sei um pouco, mas falta muito para 
dominar, a ponto de ficar fácil elaborar uma aula com as abordagens vistas. Vou me 
cobrar mais, vou estudar mais, e ficarei decepcionada cada vez que fizer uma aula 
tradicional. Esta qualificação acrescentou o incômodo nas minhas práticas. A partir 
dela, sei que não poderei mais fazer da mesma forma. 

P36: Posso afirmar que esta qualificação gerou um grande impacto em minha 
prática docente, fazendo com que eu desenvolva uma reflexão melhor sobre meus 
métodos de ensino, visando a uma melhor qualidade de aprendizagem dos 
estudantes por meio de uma visão diferenciada no tratamento ao aluno e à forma 
de ensinar, com estímulos de que eu possa buscar alternativas diferenciadas entre 
as Metodologias Ativas, adequando a mais viável ao aprendizado. Dessa forma, é 
possível minimizar o uso expositivo de conteúdo e aprimorar e aplicar efetivamente 
as Metodologias Ativas, passando a ser de grande valia, pois, com o uso de 
Metodologias Ativas e aplicação da Teoria da Carga Cognitiva, podemos ter alunos 
mais capacitados efetivamente com aprendizado duradouro, formando uma boa 
base para sua vida profissional. 

P39: O principal impacto desta qualificação em minha prática docente foi a 
possibilidade de conhecer um pouco mais sobre cada uma das metodologias ativas 
de aprendizagem. Foi possível notar os benefícios que podem trazer tanto para os 
alunos quanto para o professor ao serem empregadas, de forma correta, no ensino 
de programação. Percebo que a qualificação possibilitou rever alguns conceitos nos 
métodos de ensino utilizados e, mesmo que não seja possível uma mudança 
imediata, que, de certo modo, pode não ser tão proveitosa se realizada com muita 
pressa, alertou para repensar em incrementar os métodos já utilizados com outras 
formas de ensino e avaliação. 

P40: Após um tempo, a atividade de ensinar acaba se tornando mecânica. Nesse 
sentido, as formações continuadas são fundamentais para o aprimoramento da 
prática. Esta qualificação em especial, além de fornecer teoria, técnicas e 
instrumentos, permitiu refletir sobre a própria prática docente. É impossível não se 
repensar a prática docente, assim como é impossível continuar aplicando as 
mesmas estratégias após o curso. 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Conforme pode ser observado no Quadro 17, foram muitas as reflexões 

externalizadas pelos participantes. Dentre elas, convém destacar a indicação do 

participante P40, o qual pontua que a qualificação, além de fornecer aspectos teóricos 

e técnicos, possibilitou refletir sobre a prática docente. 

Nesse sentido, compete registrar que a indicação realizada pelo participante 

P40 encontra apoio nos registros dos participantes: P01, ao apontar que a qualificação 

lhe possibilitou refletir em vários pontos de sua prática e acerca de seu próprio 

aprendizado; P03, o qual evidencia que o curso lhe possibilitou refletir sobre suas 
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práticas e as possibilidades para tornar as aulas mais significativas; P32, ao salientar 

que a qualificação acrescentou o incômodo em suas práticas; P36, o qual destaca que 

a qualificação gerou uma necessidade de reflexão em seus métodos de ensino, 

visando a uma melhor qualidade de aprendizagem de seus estudantes. 

Por intermédio da interpretação dos registros dos referidos participantes, 

pode-se depreender que, para uma formação continuada, tão importante quanto 

fornecer os aspectos técnicos e teóricos é possibilitar a reflexão para que os 

participantes se apropriem e, assim, possam repensar e reelaborar suas práticas. 

Outro aspecto a ser mencionado remete à ausência da formação pedagógica, 

demarcado pelos participantes P19, ao relatar que vem de uma formação técnica e, 

por isso, passa longe do mundo da pedagogia, e P22, ao expor que, como professor 

bacharel, sentia não estar alcançando os alunos. 

Além desses, o participante P32 evidencia que a qualificação lhe trouxe um 

embasamento teórico de ideias que ele já possuía para melhorias no ensino, bem 

como de práticas que já realizava, mesmo sem saber os nomes delas. 

Observa-se, ainda nos registros dos participantes P27, P32, P35 e P40, a 

questão da replicação das práticas de seus mestres no processo de 

ensino/aprendizagem de programação, corroborando com os resultados observados 

no Gráfico 76, quanto a esse quesito. 

Enfatiza-se, ademais, os registros dos participantes P03, P07, P27 e, 

principalmente, P05, no que diz respeito à associação das metodologias ativas de 

aprendizagem e a teoria da carga cognitiva. 

Nessa direção, realça-se o relato do participante P19, que informa estar 

colocando em prática a abordagem pedagógica proposta e começa a perceber, como 

resultados, os entusiasmos de seus alunos. 

Assim, os registros das diversas reflexões desenvolvidas pelos participantes, 

a partir das temáticas trabalhadas no curso, corroboram com os resultados 

evidenciados na avaliação dos participantes, os quais indicam que os módulos 

permitiram refletir frequentemente ou quase sempre sobre o processo de 

ensino/aprendizagem de programação (Gráfico 111), bem como criticamente sobre a 

prática no ensino de programação (Gráfico 112). 

Portanto, considerando os resultados observados, pode-se depreender que o 

curso de qualificação desenvolvido atende ao objetivo de qualificar os docentes 

participantes por meio da reflexão sobre as variadas possibilidades de uma 
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abordagem pedagógica baseada na associação de metodologias ativas de 

aprendizagem e a teoria da carga cognitiva, ratificando a informação de que tem 

potencial para o desenvolvimento assíduo de reflexões. 

Além disso, é pertinente frisar a boa avaliação que o curso recebeu dos 

participantes, sendo corroborada por meio dos registros de todos os estudantes, 

observados no Quadro 17, mas, em especial, dos participantes P05, P35 e P40. 

Por fim, cumpre assinalar que as alterações realizadas no curso desenvolvido, 

a partir das observações da implementação do teste piloto, podem ter surtido efeito 

principalmente no que diz respeito aos procedimentos de encerramento dos módulos, 

tendo em vista o percentual superior de concluintes no experimento (43,62%), quando 

comparados ao teste piloto (25,00%). Todavia, não se pode mensurar os impactos 

dessas alterações, de forma que o registro se baseia, particularmente, na percepção 

do pesquisador. 

 

 

7.4 AVALIAÇÃO DAS PREMISSAS E ABORDAGEM PEDAGÓGICA PROPOSTA 
PARA O ENSINO DE PROGRAMAÇÃO 

Esta seção se destina a apresentar os resultados relativos à avaliação da 

abordagem pedagógica proposta, com base nos dados coletados da amostra relativa 

ao experimento por meio do curso de qualificação desenvolvido, com o intuito de 

responder à questão norteadora delineada para esta pesquisa: qual é a contribuição 

de uma abordagem pedagógica baseada na associação de Metodologias Ativas de 

Aprendizagem e a Teoria da Carga Cognitiva para o ensino de programação de 

computadores? 

Contudo, compete destacar que, previamente a tratar da avaliação da 

abordagem pedagógica proposta para o ensino de programação, são expostas as 

avaliações de cada uma das premissas que compõem essa abordagem. 

Assim, a abordagem utilizada nesta pesquisa, a qual consiste em avaliar cada 

uma dessas premissas (metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga 

cognitiva) que compõem a abordagem pedagógica proposta de forma isolada, 

justifica-se pelo fato de as premissas constarem na literatura exatamente com as 

características analisadas neste trabalho. 
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Além disso, tal procedimento se fez necessário para que os participantes 

pudessem compreender, inicialmente, esses elementos de forma isolada, seguindo 

os preceitos e princípios da teoria da carga cognitiva, principalmente no que diz 

respeito ao efeito de isolamento de elementos interativos, tendo em vista a alta 

interação dessas premissas. 

Destarte, esperava-se que, à medida que os participantes fossem se 

apropriando dessas premissas e se desenvolvendo por meio dos estudos e 

discussões propostas pelo curso, isso possibilitaria aos alunos, em sequência, 

reconstruir os esquemas e entendimentos adquiridos sobre cada uma dessas 

premissas, para que, então, pudessem avaliar a abordagem pedagógica proposta que 

contempla a associação das metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga 

cognitiva para o ensino de programação. 

Desse modo, é apresentada, a seguir, a avaliação dos participantes para o 

uso de metodologias ativas de aprendizagem para o ensino de programação, bem 

como o uso da teoria da carga cognitiva e, por fim, a abordagem pedagógica proposta 

que contempla a associação dessas premissas. 

 

 

7.4.1 Metodologias Ativas de Aprendizagem para o Ensino de Programação 

Nesta subseção, é apresentada a avaliação dos participantes quanto ao uso 

de metodologias ativas de aprendizagem para o ensino de programação. Essa 

avaliação foi realizada a partir dos questionamentos evidenciados na sequência.  

− O uso de metodologias ativas de aprendizagem pode contribuir com o ensino 
de programação? 

− Quais metodologias ativas de aprendizagem podem contribuir com o ensino de 
programação (Gráfico 113)? 

− Quais seriam as contribuições para o ensino de programação com o uso dessas 
metodologias (Gráfico 114)?  

− Quais seriam as dificuldades para implementar essas metodologias (Gráfico 
115)? 

Os dados relativos a esses questionamentos foram obtidos por meio da 

Atividade 08 – Contribuições das Metodologias Ativas para o Ensino de Programação 
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e de questionário dispostos no módulo V – Metodologias Ativas. Essa atividade e o 

questionário foram realizados por 53,19% (n=50) da amostra relativa ao experimento. 

Compete registrar que, conforme exposto ao longo do capítulo acerca dos 

resultados, principalmente na subseção que trata das concepções sobre teorias de 

aprendizagem e metodologias de ensino, as parcelas mais significativas dos 

participantes avaliam seus conhecimentos quanto às metodologias de 

ensino/aprendizagem como satisfatório (30,85%) ou bom (29,79%) (Gráfico 92). 

Além disso, essas parcelas indicaram a utilização algumas vezes e, sempre 

quando possível, empregam em suas aulas as metodologias ativas de aprendizagem 

(Gráfico 91). 

Com isso, observa-se que esses participantes já possuem conhecimentos 

prévios relativos às metodologias ativas de aprendizagem, sobretudo concernente à 

aplicação dessas metodologias no contexto do ensino/aprendizagem de 

programação, o que, de certa forma, torna-os ainda mais qualificados para realizar a 

avaliação que será exposta nesta subseção. 

Assim, a seguir, passa-se a apresentar as respostas dos participantes para 

os questionamentos destacados anteriormente. 

No que concerne ao uso de metodologias ativas de aprendizagem para o 

ensino de programação, os participantes (n=50) foram unânimes em considerar que 

o uso dessas metodologias pode contribuir com o ensino de programação. 

Nessa direção, como forma de ampliar a compreensão sobre a avaliação 

realizada pelos participantes, no Quadro 18, são apresentados trechos das respostas 

de alguns participantes. 

 

Quadro 18 – Experimento – Avaliação – Metodologias ativas – Registros dos participantes 

P01: Sim. Uma vez que se coloca ao estudante um desafio concreto, na forma de 
um problema a ser resolvido, uma tarefa a ser realizada ou um projeto, permite que 
o estudante mobilize os conhecimentos que possui e vá em busca de outros para 
poder dar conta da tarefa, impulsionando sua aprendizagem. Certamente que, além 
da tarefa em si, é necessário instrumentalizar o estudante com um conjunto básico 
de conceitos que permita a ele verificar o que ele sabe e o que falta a buscar. Para 
isso, um desenvolvimento que vá do simples ao complexo, e do geral ao específico, 
pode ajudar na tarefa de não assustá-lo, de verificar a concretude do que foi 
demandado e de poder situar o problema dentro de um escopo que ele considere 
possível de ser resolvido. 

P05: Com certeza, considero que podem contribuir não somente para o ensino de 
programação, mas como para qualquer outra disciplina. As metodologias ativas 
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apresentam métodos diferenciados que tendem a estimular e despertar o interesse 
do aluno. Muitas vezes, utilizamos algumas técnicas diferenciadas ao método 
tradicional em nossas aulas, que apresentam resultados excelentes, e que sem 
saber se assemelham ao que é proposto em alguma metodologia ativa. 

P11: Sim, na verdade, vejo como uma saída muito mais eficiente do que o ensino 
tradicional. O ensino de programação, por meio de uma metodologia ativa, permite 
ao estudante ser protagonista do seu aprendizado, a buscar soluções para os 
problemas que ele pode propor, torna o estudante mais independente e proativo, 
pois ele perceberá sentido em tudo que fizer. Não estou dizendo que o ensino 
tradicional seja sem sentido, apenas que ele não é capaz de provocar no estudante 
a percepção da importância do que está aprendendo. 

P27: Posso garantir que a utilização das técnicas de Metodologias Ativas foi a 
responsável por diminuir a evasão dos alunos de Engenharia de Software na 
instituição de ensino onde leciono. Antigamente, aplicava-se o velho estilo quadro-
explicação-caderno. Essa prática, totalmente ultrapassada, fazia apenas com que o 
aluno se sentisse desmotivado e propenso ao abandono do curso. Atualmente, com 
as técnicas de aprendizado ativo, o professor tem condições de trazer o aluno para 
perto de si, apresentando a ele que o assunto é realmente difícil, mas que, com o 
devido esforço de ambos (professor e aluno), é possível, sim, a aquisição do 
conhecimento. Recentemente, utilizei a técnica de gamificação em minhas turmas 
de Programação em Linguagem C++ e o resultado foi fantástico. Conseguimos 
desmistificar assuntos que, até então, eram difíceis em aprendizado suficiente! 
Idealizei uma “Olimpíada de Programação”, em que cada equipe deveria apresentar 
alternativas de solução para problemas possivelmente encontrados no dia a dia de 
empresas no menor tempo possível. Conseguimos fazer com que os alunos 
encontrassem soluções inteligentes e descobrissem que, muitas vezes, aquilo que 
está apenas escrito em livros pode muito bem ser aplicado na sua forma prática. O 
entendimento e aplicabilidade da técnica fez com que outras técnicas fossem vistas, 
apresentadas e discutidas entre os demais professores do curso. Atualmente, o 
índice de evasão diminuiu cerca de 90%. 

P30: Sim, as metodologias ativas de aprendizagem podem contribuir muito para o 
Ensino de Programação. Esse modelo provê uma mudança de foco do ensino 
conteudista centrado no professor para o ensino centrado no aluno. Devido à 
aprendizagem de programação ser vista, em grande parte, como uma árdua tarefa, 
os alunos logo perdem a motivação no início da parte de programação dos cursos. 
Com as metodologias ativas, os professores têm um maior espectro de 
possibilidades para inibir e transformar a desmotivação dos alunos, por meio de 
práticas que chamem a atenção para as reais necessidades desses alunos, 
enquanto torna a rotina de aprendizagem mais atrativa e dinâmica. Assim, é 
possível que os alunos aprendem a sintaxe de uma linguagem e entendam sobre 
algoritmo realizando atividades mais engajadoras e contextualizadas. 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Conforme pode ser observado no Quadro 18, os participantes P01, P11, P27 

e P30 evidenciam a contextualização para aprendizagem decorrente da utilização das 

metodologias ativas de aprendizagem. 
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Os participantes P05, P27 e 30 pontuam que o uso de metodologias ativas de 

aprendizagem estimula o interesse e a motivação dos estudantes. P11 e P30 

ressaltam o protagonismo do estudante em seu aprendizado e foco do ensino para o 

aprendizado por meio dessas metodologias. 

Merece destaque o registro do participante P27, o qual relata que o uso 

dessas metodologias na instituição onde atua apresentou diversas contribuições, 

entre elas, a diminuição dos índices de evasão em 90%. Dessa forma, ao se 

considerar o relato empírico do participante P27, pode-se depreender que as 

metodologias ativas de aprendizagem, por meio de suas características, têm potencial 

para reverter o cenário atual de índices de reprovação em disciplinas que versam 

sobre programação de computadores. 

Além desses registros, o participante P05 salienta que, muitas vezes, utiliza-

se de técnicas para além das tradicionais em sala de aula, obtendo resultados 

excelentes, e que, mesmo sem saber, essas técnicas se assemelham com as 

metodologias ativas. 

A esse respeito, Valente (2014) argumenta que muitos professores podem 

estar usando estratégias de ensino que têm alguma semelhança com a sala de aula 

invertida, sem estar conscientes sobre essa terminologia ou concepções. 
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Gráfico 113 – Experimento – Avaliação – Metodologias ativas – Quais podem contribuir com o 
ensino de programação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Em relação a quais metodologias ativas de aprendizagem podem contribuir 

com o ensino de programação (Gráfico 113), nas respostas dos participantes, 

destacam-se as seguintes: aprendizagem baseada em projetos e sala de aula 

invertida apontadas por 50,00% (n=25) dos participantes; aprendizagem baseada em 

problemas por 42,00% (n=21); gamificação por 38,00% (n=19); e mão na massa e 

ensino híbrido apontados por 32,00% (n=16). 

No que tange à aprendizagem baseada em projetos, esse método envolve os 

estudantes na obtenção de informações e competências, a partir da procura pela 

resolução de problemas complexos, autênticos, os quais são planejados em busca de 

uma aprendizagem eficiente e dinâmica, com o intuito de inferir novos sentidos, 

significados e referências às informações apresentadas, bem como promover uma 

aprendizagem ancorada na explicação relacional para além da descrição da 

informação (PENG; WANG; SAMPSON, 2017a).  
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Em relação à sala de aula invertida, essa metodologia se refere ao conceito 

de inverter papéis na sala de aula, inicialmente proposta por Lage, Platt e Treglia 

(2000), sendo concebida como Inverted Classroom e popularizada em 2007 por 

Jonathan Bergmann e Aaron Sams. 

De acordo com Jonathan Bergmann e Aaron Sams, o conceito de sala de aula 

invertida é, basicamente, o seguinte: “o que é tradicionalmente feito na sala de aula, 

é agora executado em casa, e o que é tradicionalmente feito como trabalho de casa, 

é agora executado na sala de aula” (BERGMANN; SAMS, 2018, p. 11). 

No que diz respeito à aprendizagem baseada em problemas, esse método de 

ensino se fundamenta no uso contextualizado de uma situação-problema para o 

aprendizado autodirigido (BATES, 2017). Ainda no que se refere a essa metodologia, 

Mattar (2017) esclarece que, na aprendizagem baseada em problemas, os objetivos 

são previamente estabelecidos e há uma sequência a ser estudada, de modo que, ao 

término de um problema, inicia-se o estudo de outro. 
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Gráfico 114 – Experimento – Avaliação – Metodologias ativas – Contribuições 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 
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No que diz respeito às contribuições decorrentes do uso de metodologias 

ativas no ensino de programação (Gráfico 114), entre as respostas dos participantes, 

destacam-se as seguintes contribuições: aumentar a satisfação ou motivação dos 

estudantes, por 84,00% (n=42); aumentar o interesse, envolvimento ou engajamento 

dos estudantes, por 82,00% (n=41); ampliar a contextualização dos conteúdos e 

conceitos, por 76,00% (n=38); ampliar a interação, colaboração ou compartilhamento 

de conhecimento entre os estudantes no processo de aprendizagem e prover o 

protagonismo do estudante no processo educativo, por 74,00% (n=37); e ampliar a 

criticidade dos estudantes no processo de aprendizagem e estimular experiências 

práticas de programação, por 72,00% (n=36). 

No que concerne às contribuições mais observadas pelos participantes, 

compete registrar que elas podem ser observadas no Quadro 18, principalmente no 

que diz respeito ao interesse e à motivação dos estudantes (P05, P27 e 30), à 

contextualização do aprendizado (P01, P11, P27 e P30) e ao protagonismo (P11 e 

P30). 

Nesse contexto, Moran (2018) evidencia que, em um processo de 

aprendizagem centrado no estudante, em que ele é o protagonista de sua 

aprendizagem, envolvendo-se no processo com a devida intencionalidade, há mais 

chances de que desenvolva um nível mais profundo de entendimento sobre o que está 

aprendendo, de modo a potencializar o envolvimento e sua intencionalidade para o 

aprendizado. 

Nessa direção, Michael (2006) salienta que os usos de metodologias ativas 

de aprendizagem são eficazes e produzem um maior interesse e engajamento dos 

estudantes, desenvolvendo e melhorando as suas atitudes, além de promover o 

pensamento crítico, a compreensão mais profunda, por meio de um processo de 

ensino/aprendizagem contextualizado que estabelece condições para que os 

estudantes sejam responsáveis pela aprendizagem. 
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Gráfico 115 – Experimento – Avaliação – Metodologias ativas – Dificuldades 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Em relação a quais seriam as dificuldades para implementar as metodologias 

ativas no ensino de programação (Gráfico 115), entre as respostas dos participantes, 

destacam-se as seguintes dificuldades: qualificação docente para o uso dessas 

metodologias, por 46,00% (n=23) dos participantes; adequação à estrutura 

pedagógica institucional e/ou currículo, por 44,00% (n=22); maior esforço/trabalho do 

docente para o planejamento e/ou execução do processo de ensino/aprendizagem, 

infraestrutura ou estrutura física inadequada e desinteresse, não comprometimento 

ou participação do estudante, por 40,00% (n=20); tornar os estudantes responsáveis 

pela própria aprendizagem, por 34,00% (n=17); e ausência de tempo para 

planejamento, por 32,00% (n=16). 

No que concerne à dificuldade mais apontada pelos participantes, a ausência 

de qualificação dos docentes para o uso dessas metodologias, Moran (2012, p. 65) 

evidencia que “é preciso sensibilizar e capacitar os professores para ações 

inovadoras, para tomar mais a iniciativa, para explorar novas possibilidades nas suas 

atividades didáticas, na sua carreira, na sua vida”. 
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Em relação à adequação à estrutura pedagógica institucional e/ou currículo, 

Valente (2014) pontua que a dificuldade com essas abordagens é a adequação de 

acordo com o currículo que está sendo trabalhado e com o nível de conhecimento dos 

alunos. Contudo, o mesmo autor salienta que “essas dificuldades têm sido superadas 

à medida que as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) estão 

sendo utilizadas na educação e passam a fazer parte das atividades de sala de aula” 

(VALENTE, 2014, p. 82). 

Nesse contexto, Fava (2016) salienta que, devido a fatores como a 

globalização, avanços tecnológicos e as mudanças nos valores, ritmo e estrutura da 

sociedade, as instituições de ensino precisam mudar para que, assim, haja a garantia 

de um ensino de qualidade. 

No que tange aos resultados relativos à avaliação dos participantes, quanto 

ao uso de metodologias ativas de aprendizagem para o ensino de programação, 

expostos nesta subseção, em síntese, observa-se que: 

− os participantes são unânimes em considerar que o uso dessas metodologias 
pode contribuir para o ensino de programação; 

− as metodologias aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida, 
aprendizagem baseada em problemas, gamificação, mão na massa e ensino 
híbrido são potencialmente adequadas para o ensino de programação; 

− o uso dessas metodologias no ensino de programação pode contribuir para 
aumentar a satisfação ou motivação, interesse, envolvimento ou engajamento 
dos estudantes, bem como ampliar a contextualização dos conteúdos e 
conceitos, prover o protagonismo do estudante no processo educativo e 
ampliar a interação, colaboração ou compartilhamento de conhecimento entre 
os estudantes durante o processo de aprendizagem, estimular experiências 
práticas de programação e ampliar a criticidade no processo de aprendizagem; 
e 

− entre as principais dificuldades para o uso dessas metodologias, estão a 
qualificação (ou ausência desta), a adequação à estrutura pedagógica 
institucional e/ou currículo, bem como o maior esforço/trabalho do docente para 
o planejamento e/ou execução do processo de ensino/aprendizagem, 
infraestrutura ou estrutura física inadequada e desinteresse, não 
comprometimento ou participação dos estudantes. 

No que concerne aos resultados observados, merecem destaque a 

unanimidade quanto à contribuição do uso dessas metodologias para o ensino de 

programação e a ampla lista de contribuições observadas pelos participantes. 
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Além disso, é especialmente relevante verificar a indicação dos participantes 

quanto à dificuldade principal para a implementação dessas metodologias: a 

qualificação docente. 

 

 

7.4.2 Teoria da Carga Cognitiva para o Ensino de Programação 

Nesta subseção, é apresentada a avaliação dos participantes quanto ao uso 

da teoria da carga cognitiva para o ensino de programação. Essa avaliação foi 

realizada a partir dos questionamentos evidenciados na sequência.  

− O uso da teoria da carga cognitiva pode contribuir com o ensino de 
programação (Gráfico 116)? 

− Quais conceitos, princípios, efeitos, técnicas ou diretrizes dessa teoria podem 
contribuir com o ensino de programação (Gráfico 117)? 

− Quais seriam as contribuições para o ensino de programação com o uso dessa 
teoria (Gráfico 118)?  

− Quais seriam as dificuldades para implementar essa teoria no ensino de 
programação (Gráfico 119)? 

Os dados relativos a esses questionamentos foram obtidos por meio da 

Atividade 10 – Contribuições da Teoria da Carga Cognitiva para o Ensino de 

Programação e questionário dispostos no módulo VI – Teoria da Carga Cognitiva. 

Essa atividade e o questionário foram realizados por 47,87% (n=45) da amostra 

relativa ao experimento. 

Compete registrar que, conforme exposto ao longo do capítulo acerca dos 

resultados, principalmente na subseção que trata das concepções sobre teorias de 

aprendizagem e metodologias de ensino, as parcelas mais significativas dos 

participantes avaliam seus conhecimentos sobre teorias de aprendizagem como 

satisfatório (37,23%) ou ruim (28,72%) (Gráfico 86). 

Além disso, enfatiza-se que o teórico da aprendizagem John Sweller, 

responsável pela formulação da teoria da carga cognitiva, era conhecido por apenas 

3,19% (n=3) dos participantes (Gráfico 87). Desse modo, convém mencionar que, para 

a maioria desses participantes, o primeiro contato com a referida teoria se deu por 

meio do curso de qualificação desenvolvido, devendo este ser considerado a principal 
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fonte de subsídios de conhecimentos sobre a teoria da carga cognitiva pelos 

participantes. 

Assim, a seguir, passa-se a apresentar as respostas dos participantes para 

os questionamentos destacados anteriormente. 

 

Gráfico 116 – Experimento – Avaliação – TCC – Uso da teoria da carga cognitiva pode 
contribuir com o ensino de programação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que tange ao uso da teoria da carga cognitiva para o ensino de 

programação (Gráfico 116), observa-se que a parcela mais significativa dos 

participantes, isto é, 95,56% (n=43), consideraram que o uso dessa teoria pode 

contribuir com o ensino de programação, enquanto 4,44% (n=2) consideraram que 

não contribui. 

Como forma de ampliar a compreensão sobre a avaliação realizada pelos 

participantes, no Quadro 19, são apresentados trechos das respostas de alguns 

participantes. 

 

Quadro 19 – Experimento – Avaliação – TCC – Registros dos participantes 

P15: Eu considero que a Teoria da Carga Cognitiva pode contribuir para o ensino 
de programação. Quando compreendemos como se dá a aprendizagem do aluno, 
podemos elaborar estratégias para atingir pontos ativos que são eficientes 
potencializadores, maximizando os ganhos do processo. 

P24: Sim. É inegável que o uso da teoria da carga cognitiva pode contribuir, e muito, 
não só para o ensino da programação, ao fornecer técnicas e estratégias para os 
docentes, bem como para o aprendizado dos alunos com a sua aplicação sendo 
conduzida da forma correta. 

95,56%

4,44%

Sim Não
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P33: Sim, pois podemos identificar quais pontos ajudam o aluno a construir os 
esquemas. Os alunos, principalmente por serem “novatos” na programação, muitas 
vezes, não conseguem categorizar os problemas em busca da solução. Assim, 
muitos deles acabam arriscando a resolver as questões apresentadas por meio de 
“tentativa e erro”, sem refletir se as modificações propostas em suas 
implementações/codificações realmente estão construindo uma solução mínima 
para o problema. 

P39: Eu nunca tinha estudado sobre o assunto... me interessei bastante pelas 
ideias/conceitos de entender o processo de aprendizagem, como esquemas e, 
principalmente, a equação da carga relevante. Mais interessante ainda foi saber 
que, mesmo sem conhecimento teórico, alguns pontos eu já havia percebido e já 
praticava, como a questão da apresentação de exercícios resolvidos e ir juntando 
os conceitos que, a priori, são vistos individualmente. Também, a cada novo 
conteúdo ir mostrando para os alunos que o que foi visto anteriormente precisa ser 
bem entendido, porque será usado. 

P42: Eu não conhecia a teoria da carga cognitiva e as formulações e 
experimentações realizadas pelos pesquisadores dessa teoria acerca do 
funcionamento da cognição e da memória humana. [...] acredito que a essa teoria 
pode, sim, contribuir para o ensino de programação. A programação de 
computadores é uma atividade complexa, principalmente para iniciantes, 
envolvendo uma série de conceitos abstratos. Qualquer que seja a abordagem 
utilizada por um professor de programação, para ter sucesso na motivação e na 
aprendizagem dos alunos, deverá planejar as atividades partindo do simples para o 
complexo, passo a passo, e usando exemplos e problemas apropriados ao nível 
dos estudantes. Conhecendo os pressupostos da teoria da carga cognitiva, a 
atividade de planejamento do ensino de programação pode, explicitamente, ser 
trabalhada para que o aprendizado ocorra de forma progressiva, sem sobrecarregar 
a memória de trabalho dos estudantes.  

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Conforme pode ser observado no Quadro 19, os participantes P15, P24, P33 

e P42 evidenciam a importância de como se efetiva a aprendizagem do aluno, 

pontuando que o uso dos conceitos da teoria da carga cognitiva pode nortear o 

planejamento e condução do processo de ensino/aprendizagem, com o intuito de 

alinhar o volume de informações às capacidades dos aprendizes, a fim de não 

sobrecarregar a memória de trabalho. 

A esse respeito, Sweller (2003) esclarece que a aprendizagem se materializa 

de maneira frutífera quando o processo de informação estiver alinhado ao processo 

cognitivo humano, ou seja, quando o volume de informações oferecidas ao aprendiz 

é compatível com a capacidade de compreensão humana. 

Além disso, Sweller (1988) argumenta que, quando a carga cognitiva de uma 

determinada tarefa excede a capacidade da memória de trabalho, essa carga 
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cognitiva excessiva (sobrecarga cognitiva) imposta à memória de trabalho irá 

comprometer o processo de aprendizagem. 

Ainda no que tange aos registros observados no Quadro 19, os participantes 

P39 e P42 relatam que não conheciam essa teoria. Entretanto, observa-se, no relato 

do participante P39, que, mesmo sem o conhecimento teórico, ele já havia percebido 

alguns pontos relacionados a essa teoria, bem como já se utilizava do efeito de 

exemplos trabalhados. 

Em relação ao exposto, vale salientar que, no contexto do 

ensino/aprendizagem de programação, é possível observar a aplicação da teoria da 

carga cognitiva em diversos aspectos, como no efeito de isolamento de elemento 

interativo, efeito de exemplo trabalhado e efeito de conclusão, mesmo que isso não 

ocorra de forma intencional. 

Ademais, o participante P33 faz alusão à “tentativa e erro”, procedimento 

comum entre os aprendizes iniciantes em programação, que realizam alterações em 

códigos sem reflexões sobre os resultados. 

A esse respeito, Larkin et al. (1980) argumentam que os novatos que não 

possuem os esquemas necessários são incapazes de categorizar problemas e, por 

isso, eles não têm alternativa, a não ser se engajar em técnicas de buscas, tais como 

a “tentativa e erro” ou a análise “meios-fins”. 

No Quadro 20, são apresentados os registros dos participantes que 

consideraram que a teoria da carga cognitiva não pode contribuir para o ensino de 

programação. 

 

Quadro 20 – Experimento – Avaliação – TCC – Registros dos participantes – Não contribui 

P02: Em relação a esse conteúdo, vejo que não tem como não contribuir com o 
ensino de programação, assim como no ensino de qualquer outro conteúdo. Porém, 
trata-se de um conteúdo/técnica bastante teórica e avaliativa. Se colocarmos isso 
como mais uma atividade a ser realizada para o professor de programação, ou de 
qualquer outra área, pensando de forma individualizada para cada aluno, 
considerando, também, o número excessivo de aulas que ministramos, é uma 
atividade impraticável. Vejo que uma excelente contribuição, porém extremamente 
difícil de ser realizada, é a análise e medição das cargas intrínsecas, estranhas e 
relevantes. Se o professor conseguir medir isso nos alunos e relacionar aos 
diferentes métodos de ensino que aplica, acredito que consiga resultados 
extremamente positivos, porém não consigo pensar em uma forma plausível de 
realizar essa prática. 
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P34: Acredito que não, necessariamente, porque é importante, por exemplo, que o 
aluno tenha objetivos quando irá resolver um problema. O professor deve e pode 
utilizar exemplos de exercícios realizados para os alunos, pois, assim, eles terão 
um modelo para outros exercícios. O papel principal do professor é fazer o aluno 
compreender sua matéria e o papel do aluno é aprender por meio de exercícios, 
tarefas ou atividades depois da aula que irão fixar sua aprendizagem. Assim, o aluno 
irá se desenvolver aos poucos. Saber explicar a matéria e fazer os alunos 
entenderem não é um processo fácil, por isso o professor deve se utilizar de vários 
recursos que colaborem para que o aluno entenda tal assunto, mas ele somente irá 
dominar determinado assunto assim que praticar. Uma das formas que utilizo para 
ensinar os alunos é tentar compreender o que eles sabem sobre determinado 
assunto e explicar, de forma simples, para que eles compreendam. Na 
programação, acredito que se pode ensinar por meio de conceitos simples até 
chegar a conceitos complexos. 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Conforme pode ser observado no Quadro 20, o participante P02, apesar de 

considerar que a teoria da carga cognitiva não pode contribuir para o ensino de 

programação, pontua que essa teoria deve contribuir, sim, em termos gerais para a 

programação, bem como para qualquer disciplina. Contudo, o participante relata que, 

em seu entendimento, a teoria da carga cognitiva remete a um conteúdo teórico e 

avaliativo; por isso, devido às limitações do exercício da docência, como o número 

excessivo de aulas e estudantes, o uso dessa teoria e a medição das cargas 

cognitivas seriam algo impraticável. 

Já o participante P34 argumenta que é importante que o aluno tenha objetivos 

quando irá resolver um problema, observando, ainda, que os alunos somente irão 

dominar determinado assunto quando praticarem. Relata, por fim, que, na 

programação, pode-se ensinar por intermédio de conceitos simples até chegar a 

conceitos complexos. 

No que tange ao exposto, cumpre esclarecer que a teoria da carga cognitiva, 

apesar de contemplar diferentes técnicas para medir a carga em questão, conforme 

exposto na seção 3.1 “Técnicas para medir a carga cognitiva”, proveniente do capítulo 

3. “Teoria da Carga Cognitiva”, não se refere a uma técnica avaliativa, considerando 

o entendimento do participante P02. 

Nesse sentido, cabe destacar que a Teoria da Carga Cognitiva se respalda 

no conhecimento sobre a cognição e na forma como o aprendizado acontece para 

produzir diretrizes e técnicas que orientam a organização didática e metodológica do 

trabalho do docente ao desenvolvimento de um processo de ensino, alinhado à 
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capacidade de compreensão dos estudantes, resultando em uma aprendizagem mais 

eficiente. 

Para exemplificar a orientação da organização didática e metodológica do 

trabalho do docente ao desenvolvimento de um processo de ensino, recorremos a um 

exemplo utilizado anteriormente (Figura 17 e Figura 18, p. 197), em que eram 

comparadas as especificidades da sintaxe de uma linguagem de programação Java 

versus Python), a fim de produzir um programa que solicita a entrada de um nome e 

apresentar a mensagem “Olá,” além do valor de entrada informado. 

 

Figura 17 – Exemplo de entrada e saída em 
Java 

 

Figura 18 – Exemplo de entrada e saída em 
Python 

 

Fonte: autoria própria. 

Ao considerar as especificidades da sintaxe de uma linguagem de 

programação Java versus Python, expostas nas Figura 17 e Figura 18, além de 

questionar qual das referidas linguagens impõe uma maior carga cognitiva, pode-se 

observar que a linguagem Java contribui para uma maior carga cognitiva a 

principiantes no processo de ensino/aprendizagem de programação, quando 

comparada à linguagem Python. 

Outro exemplo, também mencionado, refere-se ao uso do efeito de exemplo 

trabalhado. Considere uma abordagem na qual o docente disponibiliza aos estudantes 

o problema exposto na Figura 19, bem como outra abordagem em que o professor, 

previamente à disponibilização do problema destacado na Figura 19, demonstra os 

processos necessários (Figura 20) para a resolução do problema evidenciado na 

Figura 21. 
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Figura 19 – Problema 1182 – Coluna na Matriz 

 

Fonte: portal urionlinejudge.com.br 

 

Figura 20 – Resolução Problema 1181 – Linha na Matriz 

 

Fonte: portal urionlinejudge.com.br 
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Figura 21 – Problema 1181 – Linha na Matriz 

 

Fonte: portal urionlinejudge.com.br 

Conforme pode ser observado nos exemplos expostos, a avaliação da carga 

cognitiva para a orientação da organização didática e metodológica pode e deve 

acontecer previamente ao processo de ensino/aprendizagem, não demandando, 

desse modo, um amplo esforço, além do planejamento que o docente passa a efetivar 

em sua prática, bem como a realização de medições das cargas cognitivas dos 

aprendizes de maneira individual. 

Além disso, compete registrar que os exemplos expostos encontram respaldo 

em uma ampla literatura, não necessitando da realização de experimentos para essas 

constatações. No caso do primeiro exemplo, quanto às especificidades da sintaxe de 

linguagens de programação, Bosse e Gerosa (2017), Koulouri, Lauria e Macredie 

(2015), Luxton-Reilly et al. (2018a) e Stefik e Siebert (2013) argumentam que as 

especificidades da sintaxe de linguagens de programação podem ser particularmente 

problemáticas para os principiantes, de forma que a utilização de linguagens de 

programação de sintaxe mais simples, como Python, favorece o processo de 

ensino/aprendizagem. Já o segundo exemplo se apoia em dezenas de estudos e 

pesquisas experimentais que postulam que os exemplos trabalhados são mais 

eficientes para aprender novas tarefas, porque reduzem a carga na memória de 

trabalho, permitindo que o estudante aprenda as etapas da resolução de problemas 

(SWELLER; VAN MERRIËNBOER; PAAS, 2019). 
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Em relação a ter objetivos para resolver um problema, mencionado pelo 

participante P34, Sweller, Van Merriënboer e Paas (2019) salientam que a resolução 

de problemas, sem objetivos específicos, reduz grandemente a carga cognitiva e 

proporciona, precisamente, a combinação de baixa carga cognitiva e o foco nas 

soluções necessárias para a construção do conhecimento. 

Ainda no que se refere ao registro do participante P34, especificamente 

quando menciona que a “programação pode ser ensinada por meio de conceitos 

simples até chegar a conceitos complexos”, é válido pontuar que existem diferentes 

intensidades de complexidade e o fato de os aprendizes as perceberem de formas 

distintas. 

Ademais, é pertinente enfatizar que um tópico qualquer relacionado à 

programação, como um laço de repetição FOR, percebe-se em diferentes 

intensidades de complexidade por estudantes hábeis ou com limitações. Desse modo, 

é preciso assegurar a eles diferentes possibilidades de aprendizado. 

Nessa direção, uma forma de viabilizar o aprendizado a esses diferentes 

estudantes seria pelo desenvolvimento de percursos de aprendizagens distintos, 

assegurando, por meio da organização didática e metodológica do processo de 

ensino/aprendizagem, que esses percursos estejam alinhados às capacidades de 

assimilação, de forma a não causarem uma sobrecarga cognitiva. Isso comprometeria 

o processo de aprendizagem, bem como privilegiaria os diferentes ritmos de 

aprendizagem dos estudantes. 

Compete asseverar que o desenvolvimento de percursos de aprendizagens 

distintos não se refere a uma individualização dos processos de ensino/aprendizagem, 

mas, sim, à personalização desses processos por meio de percursos distintos com 

intensidades de complexidade, as quais contemplem diferentes ritmos de 

aprendizagem e estejam alinhadas às capacidades de assimilação de grupos de 

estudantes. 

Assim, a personalização de percursos distintos com diferentes intensidades 

de complexidade pode ser viabilizada por meio da implementação da metodologia 

ativa de aprendizagem sala de aula invertida, disponibilizando materiais para que os 

estudantes acessem previamente às aulas. Logo, durante as aulas, tem-se a 

possibilidade de trabalhar com listas de exercícios distintas, com diferentes 

intensidades de complexidade, a partir do efeito de exemplo trabalhado. 
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Para o desenvolvimento dos materiais a serem disponibilizados previamente 

aos estudantes, o efeito de isolamento de elemento interativo, presente na teoria da 

carga cognitiva, pode ser um aliado, tendo em vista que esse efeito postula que 

conteúdos e/ou conceitos complexos, os quais possuem elementos com alta 

interatividade e que necessitam ser processados simultaneamente na memória de 

trabalho, a fim de que possam ser compreendidos, devem ser processados de 

maneira isolada na memória de trabalho, depois combinados e armazenados como 

elementos de nível superior na memória de longo prazo, antes de serem combinados 

com outros elementos. 

A fim de se evitar que a compreensão não ocorra devido à natureza desses 

conteúdos e/ou conceitos que possuem um elevado número de elementos interativos 

a ser processado pela memória de trabalho, sugere-se reiterar sucessivamente esse 

processo de apresentar alguns elementos de forma isolada, antes de serem 

agrupados com outros elementos, aprimorando e facilitando a aprendizagem ao invés 

de trabalhar o conteúdo e/ou conceito de maneira integral. 

No entanto, ao se aprender os elementos dos conteúdos como se estivessem 

isolados, embora possa reduzir a Carga Intrínseca (para permitir que o esquema seja 

construído), ao fazê-lo, não se consegue manter a compreensão integral devido à alta 

interatividade, pois, para a sua formação ocorrer, é necessário que esses elementos 

possam ser processados simultaneamente. 

Dessa forma, faz-se imprescindível que, em um segundo momento, quando 

os elementos já tiverem sido aprendidos (ainda que de forma isolada), o esquema seja 

remontado com esses elementos para permitir que seja construído. Nesse sentido, a 

sugestão de se trabalhar com distintas listas de exercícios, com diferentes 

intensidades de complexidade, a partir do efeito de exemplo trabalhado, durante as 

aulas, viabiliza esse segundo momento, possibilitando a compreensão do conteúdo 

de forma integral, pois os elementos interativos poderão ser processados na memória 

de trabalho. 
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Gráfico 117 – Experimento – Avaliação – TCC – Quais conceitos, princípios, efeitos, técnicas 
ou diretrizes dessa teoria podem contribuir com o ensino de programação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Em relação a quais conceitos, princípios, efeitos, técnicas ou diretrizes dessa 

teoria podem contribuir com o ensino de programação (Gráfico 117), nas respostas 

dos participantes, destacam-se os seguintes: gerenciamento das cargas cognitivas, 

por 57,78% (n=26); efeito de exemplo trabalhado, por 53,33% (n=24); esquemas, por 

51,11% (n=23); efeito de isolamento de elemento interativo, por 48,89% (n=22); efeito 
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de conclusão/exemplos parcialmente resolvidos, por 44,44% (n=20); sobrecarga 

cognitiva e funcionamento da memória de trabalho, por 42,22% (n=19); e 

funcionamento da memória de longo prazo e automatização de esquemas, por 

40,00% (n=18). 

Referente ao conceito mais apontado pelos participantes, o gerenciamento 

das cargas cognitivas, temos que este se refere às três cargas cognitivas: a intrínseca, 

a estranha e a relevante, que se somam ao serem simultaneamente processadas na 

memória de trabalho, de forma que a soma dessas três cargas não deve ultrapassar 

os limites da capacidade da memória de trabalho, a fim de que não se ocasione a 

sobrecarga cognitiva e prejudique o processo de aprendizagem. 

Ademais, é pertinente enfatizar os efeitos de exemplo trabalhado (53,33%) e 

de conclusão (44,44%) indicados pelos participantes. A esse respeito, convém 

salientar que, antes da verificação experimental realizada por Sweller, não existiam 

bases experimentais para se duvidar de que a melhor forma de aprender a resolver 

problemas era simplesmente por meio de uma intensa prática de resolução de 

problemas (SWELLER, 1988). 

Todavia, Sweller demonstrou que, para um principiante, o aprendizado da 

resolução de problemas demandava uma capacidade excepcional da memória de 

trabalho, visto que, na ausência de esquemas apropriados, o principiante tinha de 

pesquisar uma solução por meio de uma análise que o obrigava a manter em sua 

memória de trabalho, simultaneamente: o problema, o seu objetivo, os eventuais 

subobjetivos, bem como as possíveis operações associadas a cada um desses itens. 

A partir desse contexto, Clark, Nguyen e Sweller (2011) demonstraram, 

experimentalmente, que intercalar exemplos resolvidos com exercícios a resolver é 

mais benéfico para a aprendizagem do que a utilização exclusiva da simples resolução 

de problemas. Isso pode ser explicado ao assumir que as estratégias tradicionais de 

resolução de problemas, dirigidas para um objetivo específico, podem não direcionar 

a atenção para aqueles aspectos do problema que conduzam à aquisição de 

esquema. 

Assim, os efeitos de exemplo trabalhado e de conclusão podem ser facilmente 

observados em diversos recursos destinados à aprendizagem de programação, como 

os apresentados a seguir. 
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Figura 22 – Experimento – Avaliação – TCC – Codecademy 

 

Fonte: autoria própria, a partir de https://www.codecademy.com/courses/learn-python. 

 

Figura 23 – Experimento – Avaliação – TCC – DataCamp 

  

Fonte: autoria própria, a partir de https://www.datacamp.com/. 
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Figura 24 – Experimento – Avaliação – TCC – SoloLearn 

  

Fonte: autoria própria, a partir de https://www.sololearn.com/. 

 

Figura 25 – Experimento – Avaliação – TCC – Enki 

  

Fonte: autoria própria, a partir de https://www.enki.com/. 
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Ainda quanto aos conceitos, princípios, efeitos, técnicas ou diretrizes da teoria 

da carga cognitiva, convém expor que o efeito de isolamento de elemento interativo é 

especialmente relevante no contexto de ensino de programação, uma vez que, no 

ensino da programação introdutória, os conteúdos e conceitos a serem trabalhados 

possuem uma elevada carga intrínseca, devido ao alto grau de interatividade presente 

nos diversos elementos.  

Nessa circunstância, é uma prática comum, em grande parte das disciplinas 

introdutórias de programação, que os conteúdos sejam apresentados em blocos de 

maneira isolada, normalmente: a estrutura básica, a sequência, os comandos de 

entrada e saída, as variáveis, a estrutura de decisão, a repetição etc. Com isso, 

presume-se que, por meio desse processo, seja possível aos estudantes a 

acumulação dos conhecimentos referentes a esses conteúdos, bem como a 

assimilação da relação entre eles. 

No entanto, deve-se considerar que a aprendizagem é muito mais complexa 

do que uma simples acumulação de conhecimentos de forma mecânica que, 

possivelmente, tão breve, serão esquecidos pelos estudantes. 

Desse modo, observa-se que, o efeito de isolamento de elemento interativo é 

uma prática comum e usual no contexto do ensino de programação, sendo observado, 

principalmente, na segmentação e sequenciação dos conteúdos, devido à elevada 

carga intrínseca e ao alto grau de interatividade presente nos diversos elementos 

inerentes à programação. 

Contudo, destaca-se que a prática de isolamento dos elementos interativos 

necessita que, em um segundo momento, quando os elementos já tiverem sido 

aprendidos (ainda que de forma isolada), o esquema seja remontado com esses 

elementos para permitir a compreensão do conteúdo de forma integral, possibilitando 

a construção de esquemas significativos na estrutura cognitiva que possam ser 

transferíveis para outros domínios e contextos, sendo, de certa maneira, 

permanentes. 

Assim, caso esse segundo momento não ocorra ou, ainda, a reconstrução 

desses esquemas não seja adequada, a compreensão do conteúdo de forma integral 

não deverá ocorrer, uma vez que, na hora de se programar, construir uma solução 

para um problema, faz-se necessário que os estudantes relacionem e combinem 

esses conteúdos, conceitos e ideias, embora, muitas vezes em sala, seja possível que 

os estudantes declarem ter entendido e demonstrem saber ler códigos. 
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Uma alternativa para contornar os problemas decorrentes da apresentação 

em blocos de maneira isolada dos conteúdos introdutórios de programação seria 

evidenciá-los de forma integrada e cíclica: integrada, pois relacionaria esses 

elementos – ao invés de apresentar somente os comandos de entrada e saída, estes 

podem ser apresentados em conjunto com as estruturas de repetição; cíclica, uma 

vez que esses conteúdos seriam apresentados, por diversas vezes, em momentos e 

contextos diferentes, a fim de que os estudantes possam adquirir maturidade e 

experiência sobre os conteúdos, possibilitando a eles remontar seus esquemas de 

acordo com as capacidades de assimilação. Isso favoreceria o processo de 

ensino/aprendizagem. 

 

Gráfico 118 – Experimento – Avaliação – TCC – Contribuições 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que diz respeito às contribuições decorrentes do uso da teoria da carga 

cognitiva no ensino de programação (Gráfico 118), 82,22% (n=37) dos participantes 

apontaram alinhar o processo de ensino/aprendizagem às capacidades de 

assimilação dos estudantes; orientar a organização didático-pedagógica do processo 

de ensino/aprendizagem, por 73,33% (n=33); gerenciar as cargas cognitivas durante 

o processo de ensino/aprendizagem, por 71,11% (n=32); e otimizar o desempenho 

intelectual dos estudantes, por 57,78% (n=26). 

Em relação à contribuição mais apontada pelos participantes, alinhar o 

processo de ensino/aprendizagem às capacidades de assimilação dos estudantes, 
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segundo a teoria da carga cognitiva, pode-se afirmar que a meta educacional, para 

um processo de ensino/aprendizagem eficiente, consiste em reduzir a carga cognitiva 

por meio de ações pedagógicas que devem facilitar a aquisição de conhecimentos, 

sendo elas baseadas em um design instrucional, em que o volume de informações 

oferecidas ao estudante esteja alinhado à sua capacidade de compreensão, ou seja, 

compatível com os limites de sua memória de trabalho (CLARK, R. C.; NGUYEN; 

SWELLER, 2006; SWELLER; VAN MERRIËNBOER; PAAS, 2019). 

Além disso, cumpre ressaltar que a contribuição mais apontada pelos 

participantes está diretamente relacionada às mais indicadas em sequência, ou seja, 

orientar a organização didático-pedagógica do processo de ensino/aprendizagem e 

gerenciar as cargas cognitivas durante o processo de ensino/aprendizagem. 

 

Gráfico 119 – Experimento – Avaliação – TCC – Dificuldades 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Em relação a quais seriam as dificuldades para implementar a teoria da carga 

cognitiva no ensino de programação (Gráfico 119), 53,33% (n=24) dos participantes 

assinalaram não conhecer ou estar qualificado para o uso dessa teoria; 48,89% (n=22) 

evidenciaram a adequação à estrutura pedagógica institucional e/ou currículo; 42,22% 

(n=19) apontaram para a falta da intencionalidade no aprendizado por parte do 

estudante; 37,78% (n=17) expuseram não respeitar o tempo de maturação na 
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aquisição dos conhecimentos pelos estudantes; e 33,33% (n=15) postularam sobre o 

fato de o efeito dos problemas resolvidos ocasionar dificuldades quando os estudantes 

forem programar sozinhos. 

No que tange ao exposto, compete registrar que a dificuldade mais apontada 

pelos participantes é semelhante à indicada na subseção anterior como dificuldade 

para implementar o uso de metodologias ativas de aprendizagem, ou seja, não estar 

qualificado para o uso dessas metodologias ou dessa teoria. 

Assim, no que tange aos resultados relativos à avaliação dos participantes 

quanto ao uso da teoria da carga cognitiva para o ensino de programação, expostos 

nesta subseção, em síntese, observa-se que: 

− a maior parcela dos participantes considerou que o uso dessa teoria pode 
contribuir para o ensino de programação; 

− o gerenciamento das cargas cognitivas, efeito de exemplo trabalhado, 
esquemas, efeito de isolamento de elemento interativo, efeito de conclusão/ 
exemplos parcialmente resolvidos, sobrecarga cognitiva, funcionamento da 
memória de trabalho, funcionamento da memória de longo prazo e 
automatização de esquemas são os conceitos, princípios, efeitos, técnicas ou 
diretrizes relacionados à teoria da carga cognitiva, considerados 
potencialmente adequados para o ensino de programação; 

− o uso dessa teoria no ensino de programação pode contribuir para alinhar o 
processo de ensino/aprendizagem às capacidades de assimilação dos 
estudantes, a orientar a organização didático-pedagógica do processo de 
ensino/aprendizagem e gerenciar as cargas cognitivas durante esse processo; 

− entre as principais dificuldades para o uso dessas metodologias, estão 
conhecer ou estar qualificado para o uso dessa teoria, adequação à estrutura 
pedagógica institucional e/ou currículo, bem como a falta da intencionalidade 
no aprendizado por parte do estudante. 

No que concerne aos resultados observados, ressalta-se a indicação pela 

parcela mais significativa dos participantes que a teoria da carga cognitiva pode 

contribuir para o ensino de programação, bem como a lista de contribuições 

decorrentes do uso dessa teoria e a lista de conceitos, princípios, efeitos, técnicas ou 

diretrizes referentes à teoria da carga cognitiva, tudo considerado potencialmente 

propício para o ensino de programação.   

Além disso, enfatiza-se que a principal dificuldade para a implementação 

dessa teoria seja a ausência de conhecimento sobre ela, assim como a qualificação 

docente. 
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7.4.3 Abordagem Pedagógica Proposta para o Ensino de Programação 

Nesta subseção, seguindo a mesma linha das subseções que a antecedem, 

é apresentada a avaliação dos participantes para a abordagem pedagógica proposta 

para o ensino de programação, ou seja, o uso da associação de metodologias ativas 

de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva para o ensino de programação. Essa 

avaliação foi realizada, inicialmente, a partir dos questionamentos evidenciados na 

sequência.  

− O uso da associação de metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da 
carga cognitiva podem contribuir com o ensino de programação (Gráfico 120)? 

− quais seriam as contribuições decorrentes do uso da abordagem pedagógica 
proposta para o ensino de programação (Gráfico 121)?  

− quais seriam as dificuldades para implementar abordagem pedagógica 
proposta no ensino de programação (Gráfico 122)? 

Os dados relativos a esses questionamentos foram obtidos por meio da 

Atividade 11 – Discussão Prévia para a Construção de “Novos” Caminhos e do 

questionário dispostos no módulo VII – Construindo “Novos” Caminhos. Essa 

atividade e o questionário foram realizados por 45,74% (n=43) da amostra relativa ao 

experimento. 

Além desses questionamentos, são utilizados para a avaliação da abordagem 

pedagógica proposta os resultados da Atividade 12 – Construindo “Novos” Caminhos; 

nessa atividade, os participantes deveriam recuperar o plano de aula encaminhado 

anteriormente à Atividade 02 – Plano de Aula, presente no módulo I, e reelaborá-lo 

com base em todas as temáticas trabalhadas no curso de qualificação, a fim de que o 

novo plano de aula desenvolvido se paute no uso da associação de Metodologias 

Ativas de Aprendizagem e Teoria da Carga Cognitiva para o ensino de programação. 

Essa atividade foi realizada por 44,68% (n=42) da amostra relativa ao experimento. 

Por fim, são apresentados os resultados referentes à intenção dos 

participantes em implementar, na prática como docente, a abordagem pedagógica 

proposta. Esses resultados têm como origem a avaliação do curso realizada por 

43,62% (n=41) da amostra. 
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Dessa forma, a seguir, passa-se a apresentar os resultados referentes à 

avaliação da abordagem pedagógica proposta, conforme os elementos destacados. 

 

Gráfico 120 – Experimento – Avaliação – Abordagem proposta – Uso da abordagem proposta 
pode contribuir com o ensino de programação 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que tange ao primeiro questionamento, considerando que o uso da 

associação de metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva 

podem contribuir com o ensino de programação (Gráfico 120), 97,67% (n=42) dos 

participantes consideraram que sim, enquanto um participante (2,33%) considerou 

que não. 

Destarte, é imperioso enfatizar que, quando as premissas que compõem a 

abordagem pedagógica proposta foram avaliadas separadamente pelos participantes, 

estes indicaram que tanto as metodologias ativas de aprendizagem como a teoria da 

carga cognitiva podem contribuir para o ensino de programação, conforme exposto 

nas subseções anteriores. 

Desse modo, assevera-se que, na avaliação da maior parcela dos 

participantes (97,67%), o uso da associação proposta de metodologias ativas de 

aprendizagem e a teoria da carga cognitiva preservam a propriedade de contribuir 

para o ensino de programação. 

Como forma de ampliar a compreensão sobre a avaliação realizada pelos 

participantes, no Quadro 21, são apresentados trechos das respostas de alguns 

participantes. 
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Quadro 21 – Experimento – Avaliação – Abordagem proposta – Registros dos participantes 

P02: Sim. O uso da associação de Metodologias Ativas de Aprendizagem e a Teoria 
da Carga Cognitiva são essenciais no ensino de programação de computadores. 
Primeiro que, ao planejarmos atividades de aprendizagem baseadas em uma 
abordagem prática, sob o contexto de uma metodologia ativa, podemos colaborar 
para que os alunos possam adquirir novas habilidades de programação. Além disso, 
a aplicação da teoria da carga cognitiva provoca um engajamento com o conteúdo, 
sem provocar desiquilíbrio mental. 

P08: Sim. Enquanto a Teoria da Carga Cognitiva contribui com bases teóricas sobre 
estratégias para dividir o conteúdo e apresentá-lo de forma mais eficiente, as 
Metodologias Ativas embasam as configurações que serão dadas para os papéis 
do aluno, do professor e da metodologia empregada. Com ambos, é possível criar 
um modelo de aprendizagem combinada. 

P33: Sim. O uso de metodologias ativas ressalta o protagonismo estudantil, 
tornando as aulas mais atrativas para os alunos de hoje em dia; além disso, permite 
uma aprendizagem mais significativa e colaborativa. A Teoria da Carga Cognitiva 
contribui com o uso de esquemas para organizar o conhecimento; ela também 
considera que a aquisição de informação seja armazenada na memória de longo 
prazo. Para isso, faz uso da memória de trabalho e as limitações que impactam 
diretamente na capacidade de aprendizagem do aluno. 

P36: Acredito que sim. Como vimos no curso, são diversas as possibilidades de 
metodologias ativas de aprendizagem que podem ser aplicadas com sucesso no 
ensino e aprendizagem de programação de computadores ou de outra disciplina. 
Também, a teoria da carga cognitiva nos mostrou como podemos planejar uma aula 
ou atividade levando em consideração aspectos do funcionamento da cognição e 
da memória humana, visando a não sobrecarregar a memória dos estudantes e 
facilitar a aprendizagem. Entretanto, mais importante do que usar uma metodologia 
diferenciada é conhecer seus fundamentos e implicações e planejar as atividades 
didáticas com uma intencionalidade explícita acerca da aplicação da teoria ou da 
metodologia. Além disso, é fundamental acompanhar criteriosamente o 
desenvolvimento das atividades e avaliar continuamente seus resultados, positivos 
ou negativos, visando a realimentar o planejamento e sua aplicação. 

P42: Acredito que as metodologias ativas contêm uma estratégia para melhorar o 
processo de ensino e aprendizagem de programação, assim como a teoria da carga 
cognitiva visa a estruturar e melhorar o processo. Logo, a junção das duas se realiza 
de forma espiralada e pode melhorar, ainda mais, o processo. Considerando as 
características da teoria de carga cognitiva, em que se propõe a aplicação de 
conteúdos de menor complexidade com o seu aumento gradativo, torna-se possível 
refletir sobre o uso dessa forma de selecionar os conteúdos com a sua aplicação 
por meio de metodologias ativas. 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

Conforme pode ser observado nos registros expostos no Quadro 21, de um 

modo geral, os participantes evidenciam que as metodologias ativas de aprendizagem 
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servem como modelos, estratégias ou configurações do processo de ensino e são 

mais atrativas para os estudantes, de maneira a favorecer a contextualização dos 

conteúdos a serem aprendidos e promover o protagonismo. Por sua vez, a teoria da 

carga cognitiva contribui para orientar o planejamento e a organização do processo 

de ensino/aprendizagem, com a finalidade de alinhar às capacidades dos estudantes, 

sem provocar uma sobrecarga cognitiva. 

No que tange ao exposto, Camargo e Daros (2018) asseveram que as 

metodologias ativas de aprendizagem se desenvolvem por meio de estratégias 

pedagógicas que estimulam a apropriação e produção de conhecimento, com 

presença marcante da intencionalidade educativa, na qual o estudante deixa de ser 

um agente passivo e passa a ser um membro ativo no processo de aprendizagem. 

Em relação à teoria da carga cognitiva, esta fornece princípios, diretrizes, 

efeitos ou técnicas, pautados no conhecimento sobre a cognição, para uma 

organização didática e metodológica do trabalho do docente, com o intuito de tornar o 

processo de ensino/aprendizagem mais efetivo (SWELLER; VAN MERRIËNBOER; 

PAAS, 2019). 

Assim, observa-se que a avaliação dos participantes desvela que a 

associação proposta de metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga 

cognitiva têm um potencial sinérgico que pode se complementar ou, ainda, 

aperfeiçoar-se, possibilitando como resultado uma proposta para o processo de 

ensino/aprendizagem respaldada nessas premissas, quando em comparação a elas 

de forma isolada. 

Além disso, compete registrar que essa avaliação revela que as propriedades, 

características e potencialidades distintas das metodologias ativas de aprendizagem 

e a teoria da carga cognitiva são preservadas, mesmo quando são associadas. 

No Quadro 22, é apresentada a avaliação do participante que considerou que 

o uso da associação proposta não contribui para o ensino de programação. 
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Quadro 22 – Experimento – Avaliação – Abordagem proposta – Registros dos participantes – 
Não considera 

P35: Não considero uma associação adequada. É como misturar água e óleo, o 
resultado final, por melhor que seja, não passará de uma emulsão. São propostas 
antagônicas entre si. Enquanto as metodologias ativas propõem, em geral, a 
autonomia do aluno, sua proatividade e iniciativa para resolução de problemas, a 
teoria da carga cognitiva postula o tutelamento do aluno por meio de exemplos e 
exercícios repetitivos até que a aprendizagem ocorra, pela consolidação dos 
esquemas na memória de longo prazo. Pelo menos, foi o que eu entendi até aqui, 
ainda que não tenha nenhuma propriedade mais acurada sobre o tema. 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 

No que diz respeito à avaliação sobre a associação proposta pelo participante 

P35, exposta no Quadro 22, observa-se que a avaliação, de um certo modo, coaduna-

se com a visão exposta por Sweller, Kirschner e Clark (2007), que argumentam o 

seguinte: se essa visão da arquitetura cognitiva humana for válida, então, o processo 

de descoberta está em conflito com o nosso conhecimento atual da arquitetura 

cognitiva humana. 

Desse modo, na visão de Kirschner, Sweller e Clark (2006), as abordagens 

instrucionais não guiadas ou minimamente guiadas, como a instrução baseada em 

investigação, exigem muito da memória de trabalho dos aprendizes. Essa carga de 

memória de trabalho não contribui para o acúmulo de conhecimento na memória de 

longo prazo, pois, embora a memória de trabalho esteja sendo usada para buscar por 

soluções de problemas, ela não está disponível e não pode ser usada para aprender. 

Contudo, conforme esclarece Stetson-Tiligadas (2018), ajudar os alunos a 

desenvolver habilidades robustas de resolução de problemas, em um domínio 

particular, embora benéfico, pode ser limitante, pois a resolução de problemas 

específicos de domínio ajuda a construir conhecimentos e habilidades em uma área 

específica, mas as habilidades podem não ser transferidas de forma eficaz para outros 

domínios de problemas. 

Além disso, Hmelo-Silver, Duncan e Chinn (2007) pontuam que o aprendizado 

baseado em problemas e o aprendizado por investigação são metodologias 

pedagógicas altamente estruturadas que ajudam os alunos a construir uma 

aprendizagem mais complexa por meio da prática distribuída. 

Esses autores argumentam que uma orientação mais direcionada precisa se 

basear no pensamento do aluno e isso requer que sejam considerados os objetivos 

da educação, incluindo não apenas o conteúdo de aprendizagem, mas a 
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aprendizagem de habilidades mais suaves, como práticas epistêmicas, aprendizagem 

autodirigida e a colaboração, que não é medida em testes de aproveitamento 

(HMELO-SILVER; DUNCAN; CHINN, 2007).  

Nessa seara, Owens e Tanner (2017) relatam que as práticas de ensino, as 

quais preconizam a aprendizagem ativa, aumentam a plasticidade sináptica, porque, 

ao ganhar o interesse e a atenção dos alunos, promove-se a liberação de 

neurotransmissores, como a dopamina e a acetilcolina, que aumentam a plasticidade 

neural.  

Ainda, esses autores salientam que os alunos, ao escreverem e discutirem 

com seus colegas, estão praticando habilidades de resolução de problemas e o 

raciocínio necessário para ganhar experiência em um determinado assunto, 

engajando não apenas as partes do cérebro responsáveis por reproduzir informações 

semânticas, mas também aquelas importantes no desenvolvimento de habilidades e 

hábitos (OWENS; TANNER, 2017).  

Dentro desse contexto, postula-se, nesta pesquisa, que o uso de 

metodologias ativas de aprendizagem pode ser mais efetivo ou, ainda, aperfeiçoado 

a partir dos conceitos da teoria da carga cognitiva, até mesmo de uma orientação 

direta para os aprendizes, possibilitando, dessa forma, um ponto de equilíbrio entre 

os benefícios da participação ativa dos estudantes e os custos relacionados à maior 

carga cognitiva envolvida. 

Nessa perspectiva, as propriedades distintas das metodologias ativas de 

aprendizagem e a teoria da carga cognitiva, evidenciadas pelo participante P35, 

deixam de representar polos opostos entre si e passam a configurar norteadores 

pedagógicos que se complementam, fornecendo um ponto de equilíbrio para entregar 

um processo de ensino/aprendizagem eficiente e eficaz dentro de suas 

características, possibilidades e potencialidades.  

Assim, é essencial que o docente tenha uma compreensão sólida do processo 

de ensino/aprendizagem, bem como dos elementos subjacentes a ele, especialmente 

no que se refere às abordagens de aprendizagem, à arquitetura cognitiva, assim como 

aos princípios da teoria da carga cognitiva, pois esta será a responsável por definir a 

melhor metodologia, abordagem ou técnica de ensino que seja eficaz para a 

aprendizagem de seus alunos. 
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Gráfico 121 – Experimento – Avaliação – Abordagem – Contribuições 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 
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Conforme pode ser observado no Gráfico 121, na avaliação dos participantes, 

são muitas as contribuições decorrentes do uso da abordagem pedagógica proposta 

para o ensino de programação; entre as principais, cabe destacar as seguintes: 

auxiliar o docente no planejamento e estruturação das aulas/orientar a organização 

didático-pedagógica do processo de ensino/aprendizagem, por 90,70% (n=39) dos 

participantes; alinhar o processo de ensino/aprendizagem às capacidades de 

assimilação dos estudantes, por 88,37% (n=38); ampliar a contextualização dos 

conteúdos e conceitos, por 81,40% (n=35); aumentar a satisfação ou motivação dos 

estudantes, por 79,07% (n=34); aumentar o interesse, envolvimento ou engajamento 

dos estudantes, por 74,42% (n=32); e prover o protagonismo do estudante no 

processo educativo, por 67,44% (n=29). 

No que tange à contribuição mais observada pelos participantes, auxiliar o 

docente no planejamento e estruturação das aulas/orientar a organização didático-

pedagógica do processo de ensino/aprendizagem (90,70%), compete registrar que os 

resultados referentes a essa contribuição na avaliação apresenta uma evolução 

percentual significativa ao longo das avaliações; inicialmente, na avaliação referente 

às contribuições das metodologias ativas (Gráfico 114), o percentual concernente à 

contribuição corresponde a 46,00% e, na avaliação da teoria da carga cognitiva, a 

73,33% (Gráfico 118). 

Face ao exposto, pode-se conjecturar que a alteração de posicionamento dos 

participantes quanto a essa contribuição está diretamente relacionada ao estudo da 

teoria da carga cognitiva. Suas propriedades preconizam que compete ao docente o 

desenvolvimento de um design instrucional do ensino com base em técnicas 

pedagógicas que resultem em um ambiente de aprendizagem mais eficiente. 

Nessa direção, cumpre observar que, na avaliação referente às contribuições 

das metodologias ativas (Gráfico 114), as contribuições mais observadas pelos 

participantes estavam diretamente relacionadas aos estudantes a como aumentar a 

satisfação, motivação, interesse, envolvimento e engajamento. 

Desse modo, verifica-se que a modificação de perspectiva dos participantes 

em relação às metodologias ativas de aprendizagem, passando a considerar uma 

contribuição a orientação e o planejamento do processo de ensino para a 

aprendizagem dos estudantes, pode ser um dos resultados da sinergia da associação 

proposta. 
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Destaca-se, ainda, que essa contribuição mais observada pelos participantes 

está diretamente relacionada à contribuição subsequente, que é alinhar o processo 

de ensino/aprendizagem às capacidades de assimilação dos estudantes (88,37%). 

Em relação a essa contribuição, Clark, Nguyen e Sweller (2006) evidenciam 

que a meta educacional, para um processo de ensino/aprendizagem eficiente, 

consiste em reduzir a carga cognitiva por meio de ações pedagógicas que devem 

facilitar a aquisição de conhecimentos, sendo elas baseadas em um design 

instrucional, em que o volume de informações oferecidas ao estudante esteja alinhado 

à sua capacidade de compreensão. 

Convém salientar que o uso de metodologias ativas de aprendizagem para o 

ensino de programação pode ter diversas contribuições, conforme exposto no Gráfico 

114. No entanto, deve-se considerar que implementar essas metodologias 

respaldadas em uma organização didático-pedagógica baseada na teoria da carga 

cognitiva, e considerando alinhar o processo de ensino/aprendizagem às capacidades 

de assimilação dos estudantes, pode tornar esse processo mais efetivo. 

Concernente a essas duas contribuições mais observadas pelos participantes, 

compete assinalar que ambas estão diretamente ligadas aos conceitos da teoria da 

carga cognitiva, ainda que a primeira conste na lista de contribuições relacionadas às 

metodologias ativas. 

Nesse sentido, no contexto do ensino de programação, as contribuições 

relacionadas à teoria da carga cognitiva indicam que um design instrucional para o 

processo de ensino/aprendizagem de programação baseado nos princípios, diretrizes, 

efeitos ou técnicas dessa teoria possibilita o gerenciamento das cargas cognitivas e 

passa a tornar o processo mais efetivo, encontrando respaldo em pesquisas como 

Bakar, Mukhtar e Khalid (2019), Huang et al. (2015), Morrison (2017), Sands (2019), 

Yousoof e Sapiyan (2016) e Zhi et al. (2019). 

Em relação à terceira contribuição mais observada, ampliar a 

contextualização dos conteúdos e conceitos (81,40%), verifica-se que, diferentemente 

das anteriores, ela está diretamente relacionada às metodologias ativas de 

aprendizagem. 

No que concerne a essa contribuição, é importante mencionar que as 

metodologias ativas de aprendizagem são caracterizadas por estarem diretamente 

relacionadas “à aplicação de práticas pedagógicas para envolver os alunos, engajá-
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los em atividades práticas, nas quais eles são protagonistas da sua aprendizagem” 

(IANNONE; ALMEIDA; VALENTE, 2016, p. 463).  

No contexto da aprendizagem de programação, Caspersen e Bennedsen 

(2007) e Haberman e Muller (2008) expõem a importância de atividades práticas, 

tendo em vista a forte carga de conceitos abstratos inerentes aos conteúdos. 

Cabe registrar que estudos como Caceffo, Gama e Azevedo (2018), Martins, 

Concilio e Guimarães (2018), Ham et al. (2018), Herrera (2017), Namratha et al. (2018) 

e Sharp e Sharp (2017) têm relatado resultados proeminentes referentes ao 

desempenho dos estudantes, quando expostos a abordagens ativas contextualizadas 

no ensino de programação, seja por meio de aprendizagem mão na massa, baseada 

em projetos ou sala de aula invertida. 

Referente à quarta contribuição mais observada, aumentar a satisfação ou 

motivação dos estudantes (79,07%), de um modo geral, é corroborada pelos 

resultados de Freeman et al. (2014), que, em uma ampla metanálise de estudos que 

relataram dados sobre pontuações de exames ou taxas de reprovação, compararam 

o desempenho dos alunos em cursos de graduação em ciências, tecnologia, 

engenharia e matemática (STEM) sob palestras tradicionais e aprendizagem ativa.  

Nesse estudo, Freeman et al. (2014), a partir dos resultados, indicam que as 

notas médias dos exames melhoraram cerca de 6% nas seções de aprendizagem 

ativa e que os alunos com aulas tradicionais tinham 1,5 mais de probabilidade de 

reprovação do que os alunos em aulas com aprendizagem ativa. Assim, concluem: 

“aprendizagem ativa como a prática de ensino preferida e empiricamente validada em 

salas de aula regulares” (FREEMAN et al., 2014, p. 1). 

No contexto do uso de metodologias ativas no ensino de programação, 

estudos como Love et al. (2015), Giacaman e De Ruvo (2018), Chen e Faichney 

(2019), Kay, Macdonald e Digiuseppe (2019), Pattanaphanchai (2019) e Wang et al. 

(2019) corroboram os resultados apontados por Freeman et al. (2014) quanto ao 

aumento da satisfação ou motivação dos estudantes. 

No que tange à quinta contribuição mais observada, aumentar o interesse, 

envolvimento ou engajamento dos estudantes (74,42%), esta é apoiada pelos 

resultados de estudos de Caceffo, Gama e Azevedo (2018), Schwarzenberg et al. 

(2018) e Olelewe, Agomuo e Obichukwu (2019). 

No que se refere à sexta contribuição mais observada, prover o protagonismo 

do estudante no processo educativo (67,44%), Michael (2006) salienta que os usos 
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de metodologias ativas de aprendizagem são eficazes e produzem um maior interesse 

e engajamento dos estudantes, desenvolvendo e melhorando as atitudes, além de 

promover o pensamento crítico, a compreensão mais profunda, por meio de um 

processo de ensino/aprendizagem contextualizado que estabelece condições para 

que os estudantes sejam responsáveis por sua aprendizagem. 

No âmago da teoria, Moran (2017) aponta que: 

A aprendizagem ativa dá ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu 
envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, 
experimentando, desenhando, criando, com orientação do professor; a 
aprendizagem híbrida destaca a flexibilidade, a mistura e compartilhamento 
de espaços, tempos, atividades, materiais, técnicas e tecnologias que 
compõem esse processo ativo (MORAN, 2017, p. 1). 

O autor indica, ainda, que a 

[...] importância maior do aluno é ser mais protagonista, participante, através 
de situações práticas, produções individuais e de grupo e sistematizações 
progressivas. Inversão da forma tradicional de ensinar, (depois que o aluno 
tem as competências básicas mínimas de ler, escrever, contar): o básico o 
aluno aprende sozinho, no seu ritmo e o mais avançado, com atividades em 
grupo e a supervisão de professores (MORAN, 2017, p. 70). 

Coadunam-se com essas reflexões Lovato, Michelotti e Loreto (2018), quando 

ressaltam que, ao tornar o estudante o protagonista central, o uso de metodologias 

ativas permite o desenvolvimento de novas competências a ele, como a iniciativa, a 

criatividade, a criticidade reflexiva, a capacidade de autoavaliação e a cooperação 

para se trabalhar em equipe. 

Pode-se depreender que o protagonismo do estudante no processo educativo 

está relacionado, também, a outras contribuições observadas referentes às 

metodologias ativas de aprendizagem, como satisfação, motivação, interesse, 

envolvimento ou engajamento, colaboração, criatividade, criticidade e curiosidade. 
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Gráfico 122 – Experimento – Avaliação – Abordagem – Dificuldades 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 
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também, na avaliação para o uso de metodologias ativas de aprendizagem, sendo 

apontada por 32,00% da amostra nessa ocasião (Gráfico 115). 

Cabe observar que a ausência de tempo para planejamento está diretamente 

relacionada à outra dificuldade mencionada, o maior esforço/ trabalho do docente para 

o planejamento e/ou execução do processo de ensino/aprendizagem (46,51%). 

No que concerne ao maior esforço/trabalho do docente para o planejamento 

e/ou execução do processo de ensino/aprendizagem, no contexto do ensino de 

programação por meio do uso de metodologias ativas de aprendizagem, essa 

dificuldade encontra respaldo em estudos como Fernández et al. (2011), Love et al. 

(2015), O’Flaherty e Phillips (2015) e Chen e Faichney (2019). 

De fato, o desenvolvimento de um planejamento do processo de 

ensino/aprendizagem consciente, baseado na associação proposta, pode demandar 

um tempo considerável, uma vez que se deve selecionar a metodologia ativa de 

aprendizagem que melhor irá se adequar ao público-alvo e conteúdos, com o intuito 

de nortear o processo educativo, bem como fazer uso dos conceitos, princípios, 

efeitos, técnicas e diretrizes da teoria da carga cognitiva, com vistas a alinhar o 

processo e o volume de informações às capacidades dos estudantes para evitar uma 

sobrecarga cognitiva. 

Santos e Perin (2013) destacam que o planejamento é um instrumento que 

subsidia a prática pedagógica do docente e que possibilita uma organização 

metodológica do conteúdo a ser desenvolvido em sala de aula, viabilizando meios 

para o sucesso do processo de ensino/aprendizagem. 

No entanto, conforme pontuam Puentes e Aquino (2008), a partir de seus 

resultados, salvo exceções, os docentes não planejam devidamente suas aulas, 

principalmente no que diz respeito ao planejamento dos conteúdos, dos objetivos e 

das atividades de aprendizagem, tendo como principal justificativa não dispor de 

tempo suficiente durante o ano letivo para realizar atividades vinculadas ao 

planejamento das aulas. 

Nessa seara, Silva e Rosso (2008) argumentam que os baixos salários 

obrigam os professores a dar muitas aulas semanais, frequentemente em escolas 

diferentes, ocasionando um alto volume de atividades, como a correção de provas, ao 

reduzir, assim, o tempo disponível para a preparação de aulas e atualização. 

Contudo, conforme Puentes e Aquino (2008) evidenciam, sem um 

planejamento consciente, explícito e sistemático, só o acaso sabe a direção que toma 
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uma aula. Logo, um planejamento mal realizado ou a ausência deste pode levar o 

docente a conduzir o processo educativo ineficiente, a partir de improvisações ou, até 

mesmo, da reprodução das práticas a que foram expostos. 

Desse modo, o planejamento do processo educativo é essencial para que se 

consiga atingir os resultados de aprendizagem almejados de forma eficiente; por isso, 

esse planejamento deve ser alicerçado em bases teóricas e metodológicas sólidas e 

qualificadas, bem como as atividades escolhidas devem ser adequadas às 

intencionalidades pedagógicas pretendidas. 

Convém salientar que um bom planejamento docente não é uma garantia de 

bons resultados de aprendizagem. Entretanto, é um excelente começo, de forma que 

se pode conjecturar que os investimentos relacionados a um maior esforço do docente 

para o planejamento do processo de ensino/aprendizagem podem render bons 

resultados referentes à sua execução, se comparados com a execução de um 

processo educativo sem planejamento ou baseado em improvisações. 

Ainda no que concerne às dificuldades observadas pelos participantes, deve-

se destacar a qualificação docente para o uso dessas metodologias (58,14%) e não 

conhecer ou estar qualificado para o uso da teoria (53,49%). 

No que tange a essas dificuldades, observa-se que a ausência de 

conhecimentos pedagógicos pode limitar, didaticamente, a ação do docente, 

sobretudo a de docentes sem uma formação pedagógica ou bacharel. 

Nesse cenário, Machado (2015) destaca que superar a formação pedagógica 

insuficiente implica reconhecer que a docência é muito mais do que a mera 

transmissão de conteúdos. Convém salientar, porém, que a busca pelos 

conhecimentos pedagógicos é um desafio para muitos docentes. 

Todavia, é evidente que os docentes devem possuir os conhecimentos 

pedagógicos e didáticos, bem como a condução do processo educativo, para que 

possam contar com uma gama de recursos, a fim de colaborar com a aprendizagem 

de seus alunos. 

O profissional docente precisa assumir que é sua a responsabilidade de 

buscar os saberes e competências próprias do ofício do professor. Essa postura 

implica, entre outras coisas, assumir que a formação continuada é importante para o 

seu desenvolvimento e de sua pratica profissional. 

Nesse sentido, vale realçar que as dificuldades observadas quanto à 

qualificação e ao conhecimento sobre metodologias e teorias de aprendizagem 
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expressam que as iniciativas, como a desenvolvida, de se promover a qualificação de 

docentes que lecionam programação, a fim de fornecer conhecimentos pedagógicos 

sobre a condução do processo educativo, estando aptos a empregá-los, ou, então, a 

buscar por alternativas que possam auxiliar no atendimento às demandas de 

mediação educacional dos estudantes, fazem-se urgentes, tendo em vista que o 

ensino de programação necessita de alternativas viáveis que possibilitem reverter os 

insucessos presentes nas disciplinas. 

A seguir, são apresentados os resultados referentes à Atividade 12 – 

Construindo “Novos” Caminhos, em que os participantes deveriam reelaborar o plano 

de aula encaminhado anteriormente à Atividade 02.  

Nesses resultados, são observados: se o plano de aula encaminhado 

contemplava a abordagem pedagógica proposta; as metodologias e/ou estratégias de 

ensino mencionadas; as contribuições decorrentes do uso de metodologias ativas de 

aprendizagem e a teoria da carga cognitiva para o ensino de programação 

separadamente. 

 

Gráfico 123 – Experimento – Avaliação – Abordagem – Plano de aula 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 
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outros 14,29% (n=6) contemplam somente o uso de metodologias ativas de 

aprendizagem. 

Inicialmente, em relação a esses resultados, cumpre frisar que, em todos os 

42 planos de aula (100%) enviados à atividade 12, menciona-se, ao menos, uma 

metodologia ativa de aprendizagem, registrando um aumento significativo dessas 
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metodologias em comparação aos planos de aula enviados anteriormente à atividade 

02, em que o percentual correspondia a 28,38% (Gráfico 99). 

Nessa direção, observa-se que 85,71% (n=36) dos planos enviados à 

atividade 12 mencionam a teoria da carga cognitiva, enquanto somente 10,81% dos 

planos de aula enviados anteriormente à atividade 02 mencionavam alguma teoria de 

aprendizagem (Gráfico 98). 

No que tange ao exposto, compete registrar que o aumento significativo dos 

percentuais está diretamente relacionado ao propósito da atividade 12, que era o de 

reelaborar o plano de aula enviado anteriormente para que contemplasse o uso da 

abordagem proposta. 

Contudo, a relevância do resultado se deve ao fato de que este indica que é 

possível e viável reelaborar um plano de aula baseado em uma abordagem tradicional 

do ensino de programação para que se baseia na abordagem pedagógica proposta, 

ou seja, na associação de metodologias ativas de aprendizagem e na teoria da carga 

cognitiva. 

Além disso, esses resultados, de um modo geral, evidenciam que a 

abordagem pedagógica proposta da associação de metodologias ativas de 

aprendizagem e a teoria da carga cognitiva para o ensino de programação foram bem 

aceitas pela parcela mais significativa dos participantes. 
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Gráfico 124 – Experimento – Avaliação – Abordagem – Plano de aula – Metodologias e/ou 
estratégias de ensino 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 
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No que diz respeito às metodologias e/ou estratégias de ensino mencionadas 

nos planos de aula enviados (Gráfico 124), destacam-se as seguintes: aula prática, 

em 78,57% (n=33); sala de aula invertida, em 52,38% (n=22); aula dialogada, em 

47,62% (n=20); mão na massa, em 42,86% (n=18); debate com a classe toda, em 

38,10% (n=16); aula expositiva, em 35,71% (n=15); resolução de exercícios, em 

33,33% (n=14); e ensino híbrido, em 30,95% (n=13). 

A respeito das metodologias e/ou estratégias de ensino mencionadas nos 

planos de aula enviados à atividade 12, observa-se que a mais mencionada, aula 

prática (78,57%), também corresponde à mencionada anteriormente na atividade 02 

(71,62%) (Gráfico 78). 

No entanto, verifica-se uma alteração significativa nas demais metodologias 

e/ou estratégias de ensino, em comparação aos planos de ensino enviados em ambas 

as atividades.  

Entre essas alterações, enfatizam-se as metodologias sala de aula invertida 

(52,38%), mão na massa (42,86%) e ensino híbrido (30,95%), que foram 

expressivamente mais mencionadas nos planos de aula enviados à atividade 12 

(Gráfico 124), em comparação aos planos de aula enviados anteriormente à atividade 

02 (Gráfico 78). As metodologias e/ou estratégias de ensino mais relacionadas a uma 

abordagem tradicional, como aula expositiva e aula teórica, foram bem menos 

mencionadas, por outro lado, na atividade 12. 
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Gráfico 125 – Experimento – Avaliação – Abordagem – Plano de aula – Metodologias ativas – 
Contribuições 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 
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Em relação às contribuições decorrentes do uso de metodologias ativas de 

aprendizagem para o ensino de programação (Gráfico 125), observadas pelos 

participantes nos planos de aula encaminhados, destacam-se as seguintes: ampliar a 

contextualização dos conteúdos e conceitos, em 73,81% (n=31); aumentar o 

interesse, envolvimento ou engajamento dos estudantes, em 66,67% (n=28); ampliar 

a interação, colaboração ou compartilhamento de conhecimento entre os estudantes 

no processo de aprendizagem, em 61,90% (n=26); prover o protagonismo do 

estudante no processo educativo, estimular experiências práticas de programação e 

aumentar a satisfação ou motivação dos estudantes, em 59,52% (n=25). 

No que concerne às contribuições relativas ao uso de metodologias ativas de 

aprendizagem para o ensino de programação, observadas pelos participantes, 

compete destacar que estão, de certa forma, em consonância com as observadas 

anteriormente na avaliação da abordagem proposta (Gráfico 121). 

 

Gráfico 126 – Experimento – Avaliação – Abordagem – Plano de aula – Teoria da carga 
cognitiva – Contribuições 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 
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durante o processo de ensino/aprendizagem, em 59,52% (n=25); e otimizar o 

desempenho intelectual dos estudantes, em 47,62% (n=20). 

No que tange às contribuições decorrentes do uso da teoria da carga cognitiva 

para o ensino de programação, verifica-se um contexto muito semelhante ao exposto 

anteriormente e relativo ao uso de metodologias ativas de aprendizagem, em que as 

contribuições observadas pelos participantes estão em consonância com as 

observadas anteriormente na avaliação da abordagem proposta (Gráfico 121). 

Ainda em relação a essas contribuições, compete registrar que, em 11,90% 

(n=5) dos planos de aula encaminhados, não foi possível observar ou identificar 

contribuições relacionadas ao uso da teoria da carga cognitiva para o ensino de 

programação. 

Por fim, o último resultado a ser apresentado corresponde às respostas dos 

participantes quando indagados se pretendem implementar, em sua prática no ensino 

de programação, a abordagem pedagógica proposta (Gráfico 127). Tal pergunta 

estava situada no módulo de encerramento do curso no questionário de avaliação. 

 

Gráfico 127 – Experimento – Avaliação – Abordagem – Pretende implementar 

 

Fonte: autoria própria, com base nos dados do experimento. 
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O resultado referente à intencionalidade desses docentes em implementar a 

abordagem pedagógica proposta se coaduna aos resultados expostos ao longo desta 

subseção, evidenciando que há uma contribuição significativa para o processo de 

ensino/aprendizagem de programação. 

Nesse sentido, deve-se levar em consideração que a avaliação desses 

docentes é essencial, uma vez que eles possuem uma experiência admissível 

lecionando matérias relacionadas à programação (Gráfico 42) e, por isso, conhecem 

e vivenciam as dificuldades no processo de ensino/aprendizado de programação. 

Por intermédio dos resultados expostos nesta seção, considera-se a obtenção 

dos subsídios investigativos necessários que permitem responder à questão 

norteadora da pesquisa, justamente por meio da identificação das contribuições de 

uma abordagem pedagógica baseada na associação de metodologias ativas de 

aprendizagem e a teoria da carga cognitiva no ensino de programação de 

computadores, nas perspectivas dos docentes participantes do curso de qualificação. 

Verificou-se que a abordagem pedagógica proposta para o ensino de 

programação contribui para auxiliar e orientar o docente na organização didático-

pedagógica do processo de ensino/aprendizagem e no planejamento e estruturação 

das aulas, alinhando esse processo às capacidades de assimilação dos estudantes, 

de forma a ampliar a contextualização dos conteúdos e conceitos, que, por sua vez, 

aumentam a satisfação, a motivação, o interesse, o envolvimento e o engajamento 

dos estudantes. Promove-se um protagonismo durante o processo educativo. 

Contudo, ressalta-se que implementar a abordagem pedagógica proposta, 

com vistas a obter as contribuições destacadas, implica conhecer e estar qualificado 

para o uso de metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva, 

bem como um maior esforço do docente para o planejamento e execução do processo 

de ensino/aprendizagem. 

Ainda no que concerne aos resultados observados e decorrentes da 

abordagem pedagógica proposta, estes permitem conjecturar que a abordagem pode 

contribuir sensivelmente para reduzir as taxas de insucessos em disciplinas 

introdutórias de programação, uma vez que, conforme aludem Vihavainen, Airaksinen 

e Watson (2014), simples intervenções realizadas por docentes aumentam as taxas 

de aprovação dos estudantes em um terço em média. 

A conjectura em foco é corroborada, de um modo geral, pelos resultados de 

Freeman et al. (2014), os quais indicam que as notas médias dos exames melhoraram 
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cerca de 6% nas seções de aprendizagem ativa e que os alunos com aulas 

tradicionais tinham 1,5 mais de probabilidade de reprovação do que os alunos em 

aulas com aprendizagem ativa. 

Outro resultado desvelado que merece destaque é o potencial sinérgico da 

associação de metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva. 

Conforme se pode observar, essa associação produz resultados mais significativos 

para o processo de ensino/aprendizagem de programação, em comparação ao uso 

de somente uma delas isoladamente. 

Ao exemplificar o potencial sinérgico da associação proposta, a metodologia 

sala de aula invertida pode ser desenvolvida mais eficazmente ao alinhar o volume de 

informações às capacidades dos estudantes, gerenciando as cargas cognitivas para 

que não sobrecarregue a memória de trabalho. Por consequência, isso evita a 

sobrecarga cognitiva. 

Outro exemplo consiste em utilizar as metodologias ativas, por exemplo, 

aprendizagem baseada em projetos ou aprendizagem baseada em problemas; logo, 

é preciso planejar o uso considerando os efeitos de exemplo trabalhado e de 

conclusão da teoria da carga cognitiva, bem como considerar uma atenção especial à 

reconstrução do esquema a partir do uso do efeito de isolamento de elemento 

interativo. 

Por meio dos exemplos destacados, pode-se considerar que as metodologias 

ativas de aprendizagem são mais efetivas ou, ainda, aperfeiçoadas, a partir dos 

conceitos da teoria da carga, possibilitando um ponto de equilíbrio entre os benefícios 

da participação ativa dos estudantes e os custos relacionados à maior carga cognitiva 

envolvida. 

Dentro desse contexto, as distintas visões sobre o processo de orientação 

educacional, presentes nas metodologias ativas de aprendizagem e na teoria da carga 

cognitiva, deixam de representar polos opostos entre si e passam a configurar 

caminhos com propriedades diferentes, as quais se complementam dentro de suas 

características, possibilidades e potencialidades. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude da relevância dos computadores para a sociedade, tem-se 

notabilizado o fomento das habilidades relacionadas à programação de 

computadores. Nesse sentido, o desenvolvimento dessas habilidades na educação 

formal passa, invariavelmente, pelo processo de ensino/aprendizagem de 

programação de computadores. 

No entanto, ao longo dos anos, a literatura evidencia que o processo de 

ensino/aprendizagem de programação se constitui um desafio para professores e 

estudantes. Desse modo, as dificuldades existentes no processo de 

ensino/aprendizagem de programação são uma realidade nos diferentes níveis, 

cursos e contextos de ensino, ocasionando elevados índices de insucessos 

(reprovações), bem como altas taxas de evasão. 

Assim, consideramos que ao menos uma parte dos problemas relacionados à 

aprendizagem de programação pode ter uma relação direta com os processos de 

ensino empregados, mais especificamente a abordagem tradicional utilizada no 

ensino de programação, bem como a replicação dos modelos aos quais os docentes 

foram expostos enquanto estudaram. 

Nessa direção, convém salientar que o modelo educacional tradicional pode 

não dar mais conta das demandas educacionais da contemporaneidade, tendo em 

vista as diversas transformações ocorridas na sociedade, bem como as necessidades 

e perspectivas dos educandos presentes atualmente no sistema formal de educação. 

Entretanto, vale considerar que apenas alinhar o processo de 

ensino/aprendizagem à educação contemporânea, rompendo com algumas tradições 

vigentes no ensino, pode não ser suficiente, uma vez que as limitações humanas, 

especificamente da memória de trabalho, afetam o modo como se aprende e devem, 

por consequência, condicionar o modo como se ensina. 

Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar a contribuição 

de uma abordagem pedagógica baseada na associação de Metodologias Ativas de 

Aprendizagem e a Teoria da Carga Cognitiva para o ensino de programação de 

computadores, a partir das perspectivas dos docentes. 

Para tanto, inicialmente, foi identificado onde ocorre o ensino introdutório de 

programação de computadores no Instituto Federal do Paraná – IFPR, bem como o 

perfil dos docentes que lecionam essas disciplinas, com o intuito de averiguar se os 
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índices de insucesso no ensino/aprendizagem de programação se reproduziam no 

contexto institucional da pesquisa. 

Por meio do desenvolvimento de uma pesquisa documental, tomando como 

base o ano de 2018, constatou-se que os índices de insucesso em disciplinas 

introdutórias de programação correspondem a 34,96% na instituição onde o 

pesquisador atua, estando relativamente em consonância com a literatura. 

Em seguida, foi desenvolvido um curso de qualificação docente para o ensino 

de Programação de Computadores, por meio do uso de Metodologias Ativas de 

Aprendizagem e a Teoria da Carga Cognitiva. 

O referido curso de qualificação desenvolvido teve como objetivo qualificar os 

docentes participantes, a partir do desenvolvimento de reflexões sobre as variadas 

possibilidades de uma abordagem pedagógica baseada na associação de 

metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva para o ensino de 

programação de computadores. Além disso, esse curso tinha como propósito obter os 

subsídios investigativos necessários para se atingir os objetivos da pesquisa. 

Esse curso se mostrou viável e adequado aos seus objetivos e propósitos, 

sendo muito bem avaliado pelos participantes nas duas edições ofertadas (teste piloto 

e experimento). Diante dos dados coletados, foi possível realizar um estudo 

exploratório caracterizando a formação, as práticas desenvolvidas no ensino de 

programação e as concepções em relação ao processo de ensino/aprendizagem de 

programação, teorias de aprendizagem e metodologias de ensino dos docentes 

participantes. 

Por intermédio da análise dos dados do experimento, constatou-se que um 

elevado percentual dos docentes participantes teve ou sentiu dificuldades em 

aprender a programar; ademais, esses docentes têm uma percepção negativa quanto 

à formação para exercer a docência e para ensinar programação. Verificou-se, ainda, 

que as metodologias e/ou estratégias de ensino/aprendizagem utilizadas por esses 

docentes para o ensino de programação se baseiam em uma abordagem tradicional 

de ensino. 

Ao comparar as práticas pedagógicas, conteúdos, recursos e tecnologias, 

instrumentos e técnicas avaliativas, além das atitudes de aprendizagem e perfil dos 

estudantes e turmas a que foram expostos enquanto eram alunos e que expõem seus 

educandos agora como docentes, esses professores consideram uma série de 

elementos semelhantes em muitos aspectos, porém com algumas diferenças. Isso 
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indica que os docentes continuam a replicar o processo de ensino/aprendizagem de 

programação a que foram submetidos. 

Além disso, aferiu-se que os professores consideram importante ter uma 

prática docente embasada por alguma teoria de aprendizagem, bem como por alguma 

metodologia de ensino/aprendizagem. Todavia, esses docentes avaliam seus 

conhecimentos sobre teorias de aprendizagem como satisfatório ou ruim, bem como 

avaliam os conhecimentos quanto às metodologias de ensino/aprendizagem como 

bom ou satisfatório. 

O curso desenvolvido forneceu os subsídios investigativos necessários que 

possibilitaram identificar as contribuições de uma abordagem pedagógica baseada na 

associação de metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva no 

ensino de programação de computadores. 

Verificou-se que a abordagem pedagógica proposta para o ensino de 

programação contribui para auxiliar e orientar o docente na organização didático-

pedagógica do processo de ensino/aprendizagem e no planejamento e estruturação 

das aulas, alinhando esse processo às capacidades de assimilação dos estudantes, 

de forma a ampliar a contextualização dos conteúdos e conceitos que, por sua vez, 

aumentam a satisfação, a motivação, o interesse, o envolvimento e o engajamento 

dos discentes. Promove-se, com isso, um protagonismo durante o processo 

educativo. 

Contudo, compete registrar que implementar a abordagem pedagógica 

proposta, com vistas a obter as contribuições destacadas, implica conhecer e estar 

qualificado para o uso de metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga 

cognitiva, bem como um maior esforço do docente para o planejamento e execução 

do processo de ensino/aprendizagem. 

Outro resultado que merece destaque é o potencial sinérgico da associação 

de metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva, tendo em vista 

que essa associação pode produzir resultados mais significativos para o processo de 

ensino/aprendizagem de programação, em comparação ao uso de somente uma 

delas isoladamente. 

Pode-se considerar, dessa maneira, que as metodologias ativas de 

aprendizagem são mais efetivas ou, ainda, aperfeiçoadas, a partir dos conceitos da 

teoria da carga, possibilitando um ponto de equilíbrio entre os benefícios da 
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participação ativa dos estudantes e os custos relacionados à maior carga cognitiva 

envolvida. 

Face ao exposto, depreende-se que a abordagem pedagógica proposta 

baseada na associação de metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga 

cognitiva podem contribuir significativamente para o ensino de programação de 

computadores, por meio do suporte teórico e metodológico que propicia a estruturação 

e condução de um processo de ensino/aprendizagem mais efetivo.  

Consideramos que esta pesquisa apresenta contribuições para as áreas de 

Ensino, Educação, Computação e de Informática na Educação, por intermédio da 

abordagem pedagógica desenvolvida que proporciona práticas educativas 

adequadas, alinhadas à educação contemporânea e às necessidades dos estudantes 

atuais, bem como condizentes com a redução dos insucessos no aprendizado de 

programação. 

Vale destacar que uma das atividades presentes no curso de qualificação 

possibilitou a organização de um caderno de planos de aula para o ensino de 

programação de computadores, a partir do uso de Metodologias Ativas de 

Aprendizagem e Teoria da Carga Cognitiva. 

Por fim, considera-se que os objetivos desta pesquisa, relacionados à 

avaliação da contribuição de uma abordagem pedagógica baseada na associação de 

metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva para o ensino de 

programação de computadores, a partir das perspectivas de docentes foram 

alcançados. 

 

 

8.1 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

Esta pesquisa contribui, especificamente, para a avaliação de uma proposta 

de abordagem pedagógica baseada na associação de metodologias ativas de 

aprendizagem e a teoria da carga cognitiva para o ensino de programação de 

computadores, a partir das perspectivas dos docentes. 

Por intermédio da análise dos dados coletados, constatou-se que, de um 

modo geral, uma abordagem baseada nessas premissas para o ensino de 

programação contribui por meio do suporte teórico e metodológico, possibilitando o 
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desenvolvimento de práticas educativas adequadas, alinhadas à educação 

contemporânea e às necessidades e capacidades dos aprendizes; essas práticas são 

condizentes à redução dos insucessos no aprendizado de programação. 

Identificou-se que a abordagem pedagógica proposta contribui, de maneira 

específica, para auxiliar e orientar o docente na organização didático-pedagógica do 

processo de ensino/aprendizagem e no planejamento e estruturação das aulas, 

alinhando esse processo às capacidades de assimilação dos estudantes, de forma a 

ampliar a contextualização dos conteúdos e conceitos que, por sua vez, aumentam a 

satisfação, a motivação, o interesse, o envolvimento e o engajamento dos discentes. 

Com isso, o protagonismo do estudante durante o processo educativo é impulsionado. 

Também merece destaque o potencial sinérgico da associação de 

metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva, tendo em vista 

que essa associação pode produzir resultados mais significativos para o processo de 

ensino/aprendizagem de programação, em comparação ao uso de somente uma 

delas isoladamente. 

O resultado relativo ao potencial sinérgico da associação proposta é 

importante, uma vez que se observou apenas no contexto específico do ensino de 

programação, de forma que tal resultado abre um caminho para verificar se é 

transferível a outras áreas, bem como no ensino de outras matérias. 

Ademais, compete assinalar os resultados caracterizando os docentes quanto 

à formação, às práticas desenvolvidas no ensino de programação e às concepções 

em relação ao processo de ensino/aprendizagem de programação, teorias de 

aprendizagem e metodologias de ensino. 

 

 

8.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

É válido destacar que esta pesquisa compartilha de limitações; entre elas, 

está o fato de que os resultados do estudo partem das perspectivas dos docentes que 

lecionam disciplinas de programação, e não de resultados empíricos referentes à 

aplicação da abordagem pedagógica proposta com estudantes. 

Todavia, os docentes que avaliaram a abordagem possuem uma experiência 

considerável no ensino de programação, o que, de certo modo, qualifica-os em 
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realizar a avaliação, uma vez que lecionam e vivenciam as diversas dificuldades 

relacionadas ao processo de ensino/aprendizagem de programação. 

Além disso, uma grande parte dessa proposta tem como origem a experiência 

prática do pesquisador como docente; por isso, pode-se aferir que os diversos 

resultados observados pelos participantes se encontram em consonância com os 

vivenciados pelo pesquisador em sua prática no ensino de programação. 

No que tange à composição da presente pesquisa, destacam-se como 

limitações os resultados referentes ao ensino/aprendizagem de programação no 

IFPR, tendo em vista o fato de a amostragem compreender apenas o período de um 

ano (2018); para tanto, é necessário que se desenvolva um estudo longitudinal, com 

vistas a verificar se os dados referentes ao ano de 2018 representam o contexto como 

um todo, no que compete, particularmente, aos índices observados, bem como os 

resultados obtidos por docentes com e sem formação pedagógica. 

No âmbito da revisão sistemática realizada, enfatizam-se as limitações 

comuns ao método, como a cobertura de pesquisa e possíveis vieses introduzidos 

durante a seleção dos estudos, extração de dados e análise. 

Ademais, no que tange à RSL desenvolvida, especificamente à análise de 

dados, registra-se, como uma limitação, o fato de que algumas das questões de 

pesquisa elencadas requerem respostas que não sejam binárias ou objetivas. 

Entretanto, convém registrar que essas limitações foram abordadas seguindo as 

recomendações gerais para revisões sistemáticas. 

Além das limitações expostas, compete registrar, entre as complexidades no 

desenvolvimento da pesquisa, as dificuldades provocadas pela pandemia de Covid-

19, a qual não permitiu que o experimento com o grupo de docentes do IFPR 

acontecesse no modelo híbrido, conforme previsto. As incertezas provocadas 

impossibilitaram a qualificação da pesquisa ainda em abril de 2020, somente com os 

dados relativos ao teste piloto. 

Ainda no que se refere ao momento de pandemia, é oportuno relatar que nove 

participantes do experimento registraram se contaminar, o que os prejudicou ou 

impossibilitou a participação. Outros dois participantes registraram suas desistências 

no experimento alegando problemas de saúde, sem especificar se esses problemas 

estavam relacionados à pandemia. 
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8.3 ESTUDOS FUTUROS 

Como trabalhos futuros, este pesquisador pretende acompanhar alguns dos 

participantes que concluíram o curso de qualificação docente para o ensino de 

programação de computadores e implementaram a abordagem proposta na prática, 

por meio da associação de metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga 

cognitiva. Além disso, pretende-se implementar a abordagem pedagógica proposta, 

com o intuito de confrontar os resultados empíricos decorrentes da implementação 

aos resultados observados pelos docentes. 

No contexto do ensino/aprendizagem de programação, sugere-se examinar 

uma possível correlação entre a formação pedagógica e o ensino/aprendizagem de 

programação. Logo, suscita-se o desenvolvimento de pesquisas que visem comparar 

as práticas de docentes com e sem formação pedagógica, bem como o desempenho 

de aprendizagem dos estudantes ou índices de aprovação, reprovação e evasão, 

particularmente quando são expostos a docentes com e sem formação pedagógica. 

Estudos subsidiados nesse teor têm o intuito de avaliar os impactos da 

formação pedagógica ou, até mesmo, a sua ausência no processo de 

ensino/aprendizagem de programação. Nesse caminho, pode-se analisar, também, a 

preparação fornecida em cursos de licenciatura em computação, bem como 

formações pedagógicas, de um modo geral, para o ensino de programação, tendo em 

vista que, conforme indicado pela amostra deste estudo, um percentual significativo 

de docentes demarcou considerar que a formação não preparou para ensinar 

programação. 

Cumpre realçar que a ação de investigar as dificuldades inerentes aos 

docentes e relacionadas ao processo de ensino/aprendizagem de programação 

podem implicar dificuldades concernentes aos estudantes e aos conteúdos, 

especialmente no que diz respeito à reprodução das práticas a que esses docentes 

foram expostos enquanto estudantes. Tudo isso pode revelar resultados significativos 

para o processo de ensino/aprendizagem de programação. 

Ademais, pode-se investigar, especificamente, o efeito de isolamento de 

elemento interativo, uma vez que é uma prática comum no ensino de programação, 

em particular na abordagem tradicional da segmentação dos conteúdos. Com base 

no referido efeito destacado, faz-se necessário que os elementos apresentados de 
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maneira isolada tenham de ser recombinados para que seja possível a compreensão 

do conteúdo integralmente. 

Em termos mais gerais, sugere-se investigar a contribuição de uma 

abordagem pedagógica baseada na associação de Metodologias Ativas de 

Aprendizagem e a Teoria da Carga Cognitiva em outras disciplinas e contextos, assim 

como investigar os benefícios da participação ativa dos estudantes, decorrentes do 

uso de metodologias ativas de aprendizagem e os custos relacionados à maior carga 

cognitiva envolvida. 
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