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Este material é o produto resultado da Tese de Doutorado intitulada 

METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM E TEORIA DA CARGA COGNITIVA PARA 

CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS NO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES, 

de João Henrique Berssanette, sob a orientação do Professor Dr. Antonio Carlos 

de Francisco. Está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência 

e Tecnologia (PPGECT), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 

câmpus Ponta Grossa. 

O conjunto de produtos educacionais elaborados, a partir desta pesquisa, 

denominado CONSTRUINDO “NOVOS” CAMINHOS PARA O ENSINO DE 

PROGRAMAÇÃO POR MEIO DO USO DE METODOLOGIAS ATIVAS DE 

APRENDIZAGEM E TEORIA DA CARGA COGNITIVA, contempla os seguintes 

materiais:  

− curso de qualificação docente para o Ensino de Programação de 

Computadores por meio de Metodologias Ativas e Teoria da Carga 

Cognitiva. Esse curso tem como objetivo qualificar docentes para o Ensino 

de Programação de Computadores por meio do uso de Metodologias Ativas 

de Aprendizagem e Teoria da Carga Cognitiva; 

− e-book construindo “novos” caminhos para o Ensino de Programação por 

meio do uso de Metodologias Ativas de Aprendizagem e Teoria da Carga 

Cognitiva, sendo elaborado para o curso de qualificação; 

− caderno de planos de aula para o Ensino de Programação por meio do uso 

de Metodologias Ativas de Aprendizagem e Teoria da Carga Cognitiva. O 

caderno em pauta é resultado de uma das atividades do curso de 

qualificação. Assim, os planos de aula selecionados para compor o presente 

caderno de planos de aula constituem uma parte das reflexões 

desencadeadas por esta qualificação aos participantes e visam oferecer um 

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. 

 

Espera-se que o material desenvolvido possa se constituir 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 possam, 
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eficazmente, ensinar programação com base no uso da associação de 

Metodologias Ativas de Aprendizagem e a Teoria da Carga Cognitiva. 

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

que lecionam programação, servindo como um estímulo para se aprofundarem 

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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Para o entendimento da origem da construção desta proposta de 

qualificação para o ensino de programação de computadores, faz-se necessário, 

primeiramente, discutir algumas obviedades relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagem de programação de computadores, a fim de que você possa 

compreender, com eficácia, a linha de raciocínio que está incutida na proposta. 

A primeira obviedade é que 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 e Mathematics). 

Creio que há consenso quanto a essa primeira obviedade, pois programar 

computadores é realmente importante, não sendo apenas um pré-requisito para 

se tornar um cientista ou engenheiro da computação. 

Nesse sentido, aprender a programar também é necessário para a prática 

de resolver problemas e projetar sistemas. Dessa forma, a aprendizagem de 

programação pode ser considerada fundamental na formação de estudantes que 

terão, no desenvolvimento de softwares, o produto final de seu trabalho. 

Além disso, a programação é importante e necessária em vários outros 

setores, tendo em vista a forte influência das tecnologias em nossas vidas nos 

mais variados contextos. Atualmente, computadores, smartphones, dispositivos 

inteligentes, eletrodomésticos e equipamentos industriais são indispensáveis à 

vida moderna, por isso é essencial alterar o perfil de nossos estudantes de 

consumidores de tecnologia para produtores desta. 

A segunda obviedade diz respeito à natureza da programação, que é uma 

habilidade altamente cognitiva e requer domínio de múltiplos domínios. A 
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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, 

nós, professores, de maneira alguma, devemos fortalecer a crença ou mito de que 

alguns nascem programadores e outros não, pois a programação não é inata; 

dessa forma, essa habilidade pode ser adquirida/aprendida e aprimorada com a 

prática (GUZDIAL, 2015a). 

Sabemos que crenças como essa podem ter efeitos nos resultados da 

educação, pois, se os professores acreditarem que alguns estudantes podem 

entender e outros não, eles investirão (consciente ou inconscientemente) menos 

naqueles que colocam na segunda categoria, resultando, assim, em uma atenção 

diferenciada, ao apoiar, consequentemente, essa crença. 

Além disso, muitos críticos argumentam que a programação não é para 

todos, já que é uma habilidade difícil de se adquirir. Contrapondo essa visão, cito 

Andrei Petrovich que propõe a seguinte analogia: poucas pessoas se tornarão 

escritores, mas todas deverão escrever ao menos um ensaio na escola 

(KRAYNEVA; CHEREMNYKH, 2011). 

A terceira obviedade está relacionada às habilidades e competências, 

que são consideradas importantes e que podem influenciar o aprendizado de 

programação. Entre elas, destaco as seguintes: raciocínio lógico; leitura e 

compreensão; resolução de problemas; capacidade de abstração; habilidade 

matemática e criatividade; e curiosidade intelectual. 
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Diversas pesquisas se destinam a identificar essas habilidades ou a 

mensurar a correlação delas para o aprendizado de programação. Entretanto, 

cabe destacar que nós, professores, sabemos que, durante o processo de 

ensino/aprendizagem de programação, na realidade das salas de aula, essas 

pesquisas se tornam, de certa forma, inócuas, pois encontramos, nesse ambiente, 

diversas realidades relacionadas a essas habilidades. 

Ao avançar nessa direção, nós, como professores, temos o dever ético e 

moral de fornecer a todos os nossos estudantes, sem nenhuma diferenciação, o 

melhor processo educacional possível e disponível, por mais que desejamos 

estudantes com altas habilidades em raciocínio lógico, leitura e compreensão e 

resolução de problemas. 

Além disso, se desejamos em nossas salas estudantes com todas essas 

habilidades, ao considerarmos que estas podem realmente influenciar o 

aprendizado de programação, o contrário pode ser verdadeiro, visto que os 

nossos estudantes desejam professores com práticas de ensino adequadas, com 

altas habilidades didático-pedagógicas e que possuam domínio do processo 

educacional, de forma a promover o processo de ensino/aprendizagem 

fundamentado em teorias e metodologias, bem como dos saberes e das 

competências técnicas. 

A quarta obviedade diz respeito às dificuldades relacionadas ao processo 

de ensino/aprendizagem de programação, sendo essas dificuldades um fato 

reconhecido e amplamente discutido na comunidade acadêmica da área, seja no 

exterior, seja no Brasil. 

Nesse sentido, sabe-se que 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 
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introdutórias de programação, nos diferentes níveis, cursos e contextos de 

ensino. 

Estudos como o 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%, ou seja, se considerarmos uma sala de 

aula que se inicia com 40 estudantes, cerca de 12 (geralmente um pouco mais) 

serão reprovados. 

A literatura destaca, principalmente, as dificuldades relacionadas aos 

estudantes. Em decorrência dessas dificuldades observadas, muitos estudantes 

geralmente apresentam um fraco desempenho, outros chegam a considerar o 

aprendizado de programação em uma disciplina como 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 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.  

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. 

Vale reiterar que essas propostas têm, 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 essa 

visão de que as dificuldades relacionadas aos estudantes são as únicas e 
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principais barreiras existentes no processo de ensino/aprendizagem de 

programação. 

Todavia, nós, professores, devemos reconsiderar essa visão, pois, se o 

sucesso de nossos estudantes é o nosso sucesso como professor, então o fracasso 

deles também é o nosso fracasso. Dessa forma, faz-se necessário assumir nossa 

parcela de responsabilidade pelos resultados de aprendizagem de nossos 

estudantes. 

Todo o contexto exposto até aqui se fez necessário para a construção da 

linha de raciocínio da origem desta proposta de qualificação para o ensino de 

programação de computadores. Ainda que possa se enquadrar como uma 

metodologia ou estratégia de ensino de programação, diverge-se das demais 

presentes na literatura, uma vez que considera que a origem dos problemas 

associados ao processo de ensino/aprendizagem de programação é muito ampla 

e, dessa forma, envolve diversas variáveis dos integrantes inseridos no processo 

de ensino/aprendizagem. 

Desse modo, esta proposta tem como seu ponto de origem as 

dificuldades inerentes aos docentes relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagem de programação e como podem implicar dificuldades 

concernentes aos estudantes, além de outras relativas aos conteúdos. 

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 

e restrição de tempo. Em relação às dificuldades inerentes aos conteúdos, são 

apontadas, entre outras, a forte carga de conceitos abstratos e métodos de 

avaliação inadequados. 
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Dessa forma, como mencionado anteriormente, esta proposta diverge das 

demais apontadas pela literatura, pois, entre outros motivos, considera que as 

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

práticas de ensino adequadas, abordagem pouco motivadora e restrição de 

tempo, podem implicar, direta ou indiretamente, dificuldades concernentes aos 

estudantes, como pouca motivação, falta de persistência ou pouco empenho e 

baixa capacidade de abstração. Também suscitam as dificuldades inerentes aos 

conteúdos, como a forte carga de conceitos abstratos e métodos de avaliação 

inadequados. 

Além disso, outro aspecto a ser considerado é que a maior parte dos 

docentes que lecionam os componentes curriculares/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.  

Dentro desse contexto, na ausência dos conhecimentos pedagógicos 

sobre a condução do processo educativo, alguns docentes geralmente acabam 

por utilizar como referência seus professores, reproduzindo, assim, os processos 

de ensino/aprendizagem a que foram expostos enquanto eram estudantes. 

Normalmente, o que se vê ao término do processo de ensino/aprendizagem de 

programação é a reprodução dos mesmos resultados apontados pela literatura e 

que foram vivenciados por esses docentes enquanto eram estudantes. 

Nesse sentido, acreditamos que a criticidade e a segurança necessária 

para transformar a prática docente demandam do 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 
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à prática docente de qualidade e transformadora se desenvolvam, faz-se 

necessário, entre outros aspectos, questionar a sua formação e atuação. 

Paralelamente a esse contexto, também se faz 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, devemos, ao menos, considerar que o modelo 

educacional tradicional pode não dar mais conta das demandas educacionais da 

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. 

Nessa perspectiva, podemos observar que, atualmente, vivenciamos uma 

etapa de transição de modelos educacionais consolidados para outros disruptivos 

mais alinhados à educação contemporânea e às necessidades dos estudantes 

atuais.  

Entretanto, 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. 

Dentro desse contexto, recorrendo à literatura, encontramos as 

metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva, que podem 

contribuir no processo de ensino/aprendizagem de uma maneira geral, dadas as 

suas características e particularidades.  
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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”.  

Desse modo, essas metodologias podem possibilitar 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 no 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 desta proposta de que as metodologias 

ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva podem contribuir no 

processo de ensino/aprendizagem, recorre-se à observação de uma vasta 
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literatura do uso destas de forma isolada, nas mais diversas áreas do 

conhecimento, indicando uma variedade de resultados positivos decorrente de 

suas implementações. 

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

(em menor número), estudos referentes ao uso de metodologias ativas de 

aprendizagem e a teoria da carga cognitiva. De forma separada, esses estudos 

indicam benefícios e contribuições dos seus usos no processo de 

ensino/aprendizagem de programação. 

Convém salientar que a associação do uso de metodologias ativas de 

aprendizagem e da teoria da carga cognitiva para o processo de 

ensino/aprendizagem de programação não se trata de algo “novo” ou inédito, pois 

é possível encontrar na literatura alguns poucos estudos referentes a essa 

associação e aplicação nesse contexto.  

Os poucos estudos sobre a associação do uso de metodologias ativas de 

aprendizagem e da teoria da carga cognitiva no processo de ensino/aprendizagem 

de programação apontam para indícios de que podem produzir ganhos 

significativos relacionados ao processo em pauta. 

Entretanto, o que se observa é que são poucos os docentes que possuem 

as qualificações necessárias para implementar o uso de metodologias ativas de 

aprendizagem e a teoria da carga cognitiva no processo de ensino/aprendizagem 

de programação.  

Além disso, de um modo geral, é possível observar uma lacuna de 

pesquisas e propostas relacionadas à qualificação de docentes que lecionam os 

componentes curriculares/disciplinas que versam sobre programação. 

Dessa forma, com base em todo o contexto apresentado, espero ter 

possibilitado a você, leitor(a), os entendimentos necessários para compreender a 
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linha de raciocínio que desencadeou a construção desta proposta de qualificação 

para o ensino de programação de computadores. 

Uma tentativa de síntese desta proposta é realizada por meio de um 

esquema, o qual é apresentado a seguir. 

 

Fonte: Autor (2020). 

Docentes 
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Esta proposta pode parecer um tanto óbvia, mas vale lembrar que a maior 

parte da literatura sobre o processo de ensino/aprendizagem de programação 

tem como origem as dificuldades relacionadas aos estudantes e não as 

dificuldades relacionadas aos docentes e ao processo de ensino/aprendizagem. 

Por fim, pode parecer também um tanto óbvia a premissa de que 

docentes qualificados com práticas de ensino adequadas, respaldadas em 

metodologias de ensino qualificadas e alicerçadas em bases teóricas sólidas, 

podem produzir melhores resultados no processo de ensino/aprendizagem 

de programação.  

Sim. Essa premissa é, de fato, um tanto óbvia, sendo apoiada por estudos, 

como os de Vihavainen, Airaksinen e Watson (2014), que, ao analisarem a 

literatura, concluíram que simples intervenções realizadas por docentes em 

cursos de programação introdutório aumentam as taxas de aprovação dos 

estudantes em um terço em média.  

Portanto, apesar de essa premissa ser um tanto óbvia, aparentemente não 

o é, já que se faz urgente promover a qualificação dos docentes que lecionam 

programação, a fim de que tenham os conhecimentos pedagógicos necessários 

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. Isso permite reverter os insucessos 

presentes nas disciplinas introdutórias de programação. 

Desse modo, a seguir, é apresentado o conjunto de produtos educacionais 

elaborados a partir da pesquisa de Doutorado intitulada METODOLOGIAS ATIVAS 

DE APRENDIZAGEM E TEORIA DA CARGA COGNITIVA PARA CONSTRUÇÃO DE 

CAMINHOS NO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES. 
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Este curso de QUALIFICAÇÃO DOCENTE PARA O ENSINO DE PROGRAMAÇÃO DE 

COMPUTADORES POR MEIO DE METODOLOGIAS ATIVAS E TEORIA DA CARGA 

COGNITIVA se constitui em uma Formação Continuada para Docentes das 

áreas de Computação, Informática e afins e tem como objetivo qualificar 

docentes para o Ensino de Programação de Computadores por meio do uso de 

Metodologias Ativas de Aprendizagem e Teoria da Carga Cognitiva. 

Destaca-se que a Qualificação realizada é uma ação integrante da Tese de 

Doutorado intitulada METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM E TEORIA DA 

CARGA COGNITIVA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS NO ENSINO DE 

PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES, de João Henrique Berssanette, sob a 

orientação do Professor Dr. Antonio Carlos de Francisco. Está vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia (PPGECT), da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), câmpus Ponta Grossa. 

A presente Qualificação visa explorar os diferentes contextos de ensino de 

programação, por meio da reflexão sobre as variadas possibilidades de uma 

abordagem pedagógica respaldada no uso de Metodologias Ativas de 

Aprendizagem e Teoria da Carga Cognitiva, buscando alternativas que auxiliem no 

atendimento às demandas de mediação educacional dos estudantes, a fim de lhes 

proporcionar práticas educativas adequadas e alinhadas com a educação 

contemporânea e condizentes à redução dos insucessos em disciplinas 

introdutórias de programação. 

Aqui, são abordados os seguintes assuntos:  

• programação de computadores;  

• educação hoje;  

• metodologias ativas de aprendizagem;  

• teoria da carga cognitiva. 

 

Espera-se que o material desenvolvido possa se constituir 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 possam, 
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eficazmente, ensinar programação com base no uso de Metodologias Ativas de 

Aprendizagem e a Teoria da Carga Cognitiva. 

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

que lecionam programação, servindo como um estímulo para se aprofundarem 

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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Este curso de qualificação parte do princípio de que as dificuldades 

existentes no ensino/aprendizagem de programação de computadores são uma 

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

cenário, tem-se que o processo de ensino/aprendizagem de programação se 

constitui um enorme desafio para professores e estudantes. Isso ocasiona 

elevados níveis de insucesso (reprovação) em disciplinas introdutórias de 

programação, bem como nas elevadas taxas de desistência e, até mesmo, no 

abandono do curso. 

Desse modo, este curso considera, também, que as dificuldades de 

natureza didática e pedagógica inerentes aos docentes que lecionam a matéria de 

programação, 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 

intrínsecas aos estudantes, como pouca motivação, falta de persistência ou pouco 

empenho e baixa capacidade de abstração. Também suscitam as dificuldades 

inerentes aos conteúdos, como a forte carga de conceitos abstratos. 

Assim, a presente Qualificação se constitui em uma Formação Continuada 

para Docentes das áreas de Computação, Informática e afins, que tem como 

objetivo qualificar docentes para o Ensino de Programação de Computadores por 

meio de Metodologias Ativas de Aprendizagem e Teoria da Carga Cognitiva, 

visando explorar diferentes contextos de ensino de programação, a partir da 

reflexão sobre as variadas possibilidades de uma abordagem pedagógica 

respaldada nesses pressupostos. 
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Para isso, pretende-se, por intermédio desta formação, qualificar os 

participantes para que possam explorar alternativas que auxiliem no atendimento 

às demandas de mediação educacional dos estudantes, a fim de lhes 

proporcionar práticas educativas adequadas e alinhadas com a educação 

contemporânea e condizentes à redução dos insucessos em disciplinas 

introdutórias de programação. 

Para isso, foi desenvolvido o curso de qualificação docente para o ensino 

de programação de computadores por meio de metodologias ativas e teoria da 

carga cognitiva, no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA - Moodle (versão 

3.9.1+). Esse curso, para a referida versão do AVA, pode ser obtido em sua íntegra, 

a seguir, por meio do link presente na imagem ou pelo QrCode. 

 

  

 

Esta qualificação possui uma carga total de 80 horas e duração de 11 

semanas, sendo composta por oito módulos, descritos a seguir. 

 

 

https://bit.ly/CursoQD-EP-MAA-TCC
https://bit.ly/CursoQD-EP-MAA-TCC
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O Módulo I – Parada Obrigatória! tem duração de 5 dias e uma carga de 6 

horas. Visa obter uma caraterização dos participantes desta qualificação, bem 

como coletar suas perspectivas sobre as temáticas que serão abordadas nela. 

 

Figura 1: Módulo I - Parada Obrigatória! 
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Fonte: Curso de qualificação docente para o ensino de programação de computadores por 

meio de metodologias ativas e teoria da carga cognitiva. 

 

Como pode ser observado na Figura 1, esse módulo possui os seguintes 

itens:  

− Fórum Módulo I - Parada Obrigatória! Aqui, objetiva-se ao 

esclarecimento de dúvidas, discussões, críticas e sugestões. Nesse 

espaço, os participantes podem dialogar sobre a proposta do 

módulo ou das atividades presentes nele. Esse fórum pode ser 

observado no APÊNDICE A. 

− Guia de estudo do Módulo I – Parada Obrigatória! Trata-se de um 

roteiro de estudo, que tem o objetivo de sugerir o direcionamento 

necessário para as atividades a serem desenvolvidas no presente 

módulo, a fim de que o participante possa organizar o seu estudo e 

ter o melhor rendimento possível. Esse guia pode ser observado no 

APÊNDICE B. 

− Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de 

Consentimento para Uso de Imagem e Som de Voz (TCUISV). 

Tem como objetivo esclarecer como se dará a participação e 

solicitar a sua autorização para a Coleta e Análise dos Dados 
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gerados por esta Qualificação. O TCLE/ TCUISV pode ser observado 

no APÊNDICE C. 

− Interesse em receber os resultados da pesquisa. Aqui, o 

participante pode manifestar seu interesse em receber os dados 

gerados pela pesquisa à qual esta qualificação está relacionada. 

Esse item pode ser observado no APÊNDICE D. 

− Questionário Prévio 01 – Dados Pessoais. Visa coletar dados 

pessoais dos participantes nesta qualificação. Esse questionário 

pode ser observado no APÊNDICE E. 

− Questionário Prévio 02 – Trajetória e Formação. Visa coletar 

dados referentes à trajetória e formação dos participantes nesta 

qualificação. Esse questionário pode ser observado no APÊNDICE F 

e APÊNDICE E. 

− Questionário Prévio 03 – Atuação. Visa coletar dados referentes à 

atuação dos participantes nesta qualificação. Esse questionário 

pode ser observado no APÊNDICE G e APÊNDICE E. 

− Questionário Prévio 04 – Prática Pedagógica. Visa coletar dados 

referentes à prática pedagógica dos participantes nesta 

qualificação. Esse questionário pode ser observado no APÊNDICE H, 

APÊNDICE F e APÊNDICE E. 

− Questionário Prévio 05 – Ensino/Aprendizagem de 

Programação. Visa coletar dados referentes ao processo de 

ensino/aprendizagem de programação dos participantes nesta 

qualificação. Esse questionário pode ser observado no APÊNDICE I, 

APÊNDICE F e APÊNDICE E. 
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− Atividade 01 – Plano de Ensino Tarefa. Visa coletar dados 

referentes ao planejamento e ensino de programação dos 

participantes nesta qualificação. Essa atividade pode ser observada 

no APÊNDICE J. 

− Atividade 02 – Plano de Aula. Visa coletar dados referentes ao 

planejamento e ensino de programação dos participantes nesta 

qualificação. Essa atividade pode ser observada no APÊNDICE K. 

 

 

O Módulo II – Apresentação tem duração de 5 dias e uma carga de 6 horas. 

Objetiva-se à apresentação do curso, à sua proposta e à estrutura, bem como à 

dinâmica de funcionamento, ao professor formador e aos participantes. 

 

Figura 2: Módulo II - Apresentação 
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Fonte: Curso de qualificação docente para o ensino de programação de computadores por 

meio de metodologias ativas e teoria da carga cognitiva. 

 

Como pode ser observado na Figura 2, esse módulo possui os seguintes 

itens:  

− Fórum Módulo II – Apresentação. É semelhante ao que pode ser 

observado no APÊNDICE A. 

− Guia de estudo Módulo II – Apresentação. É semelhante ao que 

pode ser observado no APÊNDICE B. 

− Apresentação do Professor. Visa apresentar o professor 

formador. 
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− Apresentação do Curso. Visa apresentar o curso. 

− Como funciona o curso? Visa esclarecer como se dará o 

funcionamento do curso. 

− Como acompanhar meu progresso no curso? Para que servem 

os quadradinhos? Visa esclarecer como o participante pode 

acompanhar seu progresso no curso. 

− Atualizando o Perfil no AVA. Visa orientar o participante a como 

atualizar seu perfil na plataforma. 

− Atividade 03 – Apresentação dos Participantes. Objetiva-se à 

apresentação dos participantes, com vistas ao desenvolvimento de 

vínculos entre eles. Essa atividade pode ser observada no APÊNDICE 

L. 

− Atividade 04 – Como eu ensino Programação. Visa coletar dados 

referentes à prática no ensino de programação dos participantes 

nesta qualificação. Ademais, nessa atividade, o participante deve 

relatar como é a sua prática de ensino de programação de 

computadores atualmente. Essa atividade pode ser observada no 

APÊNDICE M. 

 

 

O Módulo III – Programação de Computadores tem duração de 10 dias e 

uma carga de 12 horas. Visa contextualizar o processo de ensino/aprendizagem 

de programação de computadores.  
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Figura 3: Módulo III - Programação de Computadores 

 
Fonte: Curso de qualificação docente para o ensino de programação de computadores por 

meio de metodologias ativas e teoria da carga cognitiva. 
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Como pode ser observado na Figura 3, esse módulo possui os seguintes 

itens:  

− Fórum do Módulo III – Programação de Computadores. É 

semelhante ao que pode ser observado no APÊNDICE A. 

− Guia de estudo do Módulo III – Programação de Computadores. 

É semelhante ao que pode ser observado no APÊNDICE B. 

− E-book do Módulo III – Programação de Computadores. Refere-

se ao Capítulo 1 – Programação de Computadores – do e-book 

“Construindo “novos” caminhos para o ensino de programação por 

meio do uso de metodologias ativas de aprendizagem e teoria da 

carga cognitiva”. Nesse capítulo, são trabalhados e discutidos os 

temas: Programar computadores é importante? O que ensinar? 

Como ensinar? O que diz a literatura?  

− Vídeo(s) de Síntese do Módulo III – Programação de 

Computadores. Esse(s) vídeo(s) se objetiva(m) a desenvolver uma 

síntese sobre as temáticas presentes neste módulo. Esse(s) vídeo(s) 

pode(m) ser observado(s) no APÊNDICE N. 

− Wiki Colaborativo do Módulo III – Programação de 

Computadores. Essa atividade tem como objetivo a coleta e 

definição de termos relevantes presentes neste módulo pelos 

participantes. A referida atividade pode ser observada no APÊNDICE 

O. 

− Atividade 05 – Contando uma história – Fórum. Visa coletar 

dados referentes à prática dos participantes nesta qualificação. 

Essa atividade pode ser observada no APÊNDICE P. 



 

 

20 

− Avaliação do Módulo III – Programação de Computadores. Visa 

à avaliação do módulo pelos participantes nesta qualificação. Essa 

avaliação pode ser observada no APÊNDICE Q. 

 

 

O Módulo IV – Educação Hoje tem uma duração de 10 dias e uma carga de 

12 horas. Objetiva-se a contextualizar a Educação Contemporânea, realizando um 

resgate histórico dos modelos de ensino/aprendizagem, de modo a relacioná-los 

ao conceito de Educação 3.0.  

 

Figura 4: Módulo IV - Educação Hoje 
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Fonte: Curso de qualificação docente para o ensino de programação de computadores por 

meio de metodologias ativas e teoria da carga cognitiva. 

 

Como pode ser observado na Figura 4, esse módulo possui os seguintes 

itens:  

− Fórum do Módulo IV – Educação Hoje. É semelhante ao que pode 

ser observado no APÊNDICE A. 

− Guia de estudo do Módulo IV – Educação Hoje. É semelhante ao 

que pode ser observado no APÊNDICE B. 

− E-book do Módulo IV – Educação Hoje. Refere-se ao Capítulo 2 – 

Educação Hoje – do e-book “Construindo “novos” caminhos para o 

ensino de programação por meio do uso de metodologias ativas de 

aprendizagem e teoria da carga cognitiva”. Nesse capítulo, são 

trabalhados e discutidos os temas: Transformações da sociedade e 

seus impactos para a educação, Educação 1.0, 2.0 e 3.0 e 

Competências para ensinar hoje. 
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− Vídeo(s) de Síntese do Módulo IV – Educação Hoje. Esse(s) 

vídeo(s) se objetiva(m) a desenvolver uma síntese sobre as 

temáticas presentes neste módulo. Esse(s) vídeo(s) pode(m) ser 

observado(s) no APÊNDICE R. 

− Wiki Colaborativo do Módulo IV – Educação Hoje. É semelhante 

ao que pode ser observado no APÊNDICE O. 

− Atividade 06 – Percepções sobre a Educação Hoje. Visa coletar 

dados referentes à percepção dos participantes nesta qualificação 

sobre o contexto educacional atual. Essa atividade pode ser 

observada no APÊNDICE S. 

− Avaliação do Módulo IV – Educação Hoje. Essa avaliação é 

semelhante ao que pode ser observado no APÊNDICE Q. 

 

 

O Módulo V – Metodologias Ativas tem uma duração de 10 dias e uma 

carga de 12 horas. Objetiva-se a apresentar as Metodologias Ativas de 

Aprendizagem, bem como contextualizar seu uso no Processo de 

Ensino/Aprendizagem de Programação de Computadores. 
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Figura 5: Módulo V - Metodologias Ativas 

 
Fonte: Curso de qualificação docente para o ensino de programação de computadores por 

meio de metodologias ativas e teoria da carga cognitiva. 
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Como pode ser observado na Figura 5, esse módulo possui os seguintes 

itens:  

− Fórum do Módulo V – Metodologias Ativas. É semelhante ao que 

pode ser observado no APÊNDICE A. 

− Guia de estudo do Módulo V – Metodologias Ativas. É semelhante 

ao que pode ser observado no APÊNDICE B. 

− E-book do Módulo V – Metodologias Ativas. Refere-se ao Capítulo 

3 – Metodologias Ativas de Aprendizagem – do e-book “Construindo 

“novos” caminhos para o ensino de programação por meio do uso 

de metodologias ativas de aprendizagem e teoria da carga 

cognitiva”. Nesse capítulo, são trabalhados e discutidos os temas: 

Ensino/Aprendizagem Passivo e Ativo; O que são Metodologias 

Ativas de Aprendizagem? e Quais Metodologias Ativas podemos 

usar em sala de aula, visando engajar nossos estudantes como 

agentes do próprio conhecimento? 

− Vídeo(s) de Síntese do Módulo V – Metodologias Ativas. Esse(s) 

vídeo(s) se objetiva(m) a desenvolver uma síntese sobre as 

temáticas presentes neste módulo. Esse(s) vídeo(s) pode(m) ser 

observado(s) no APÊNDICE T. 

− Wiki Colaborativo do Módulo V – Metodologias Ativas. É 

semelhante ao que pode ser observado no APÊNDICE O. 

− Atividade 07 – Boas Experiências de Aprendizado. Essa atividade 

visa coletar dados referentes à percepção dos participantes nesta 

qualificação sobre o processo de ensino/aprendizagem. A referida 

atividade pode ser observada no APÊNDICE U. 
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− Atividade 08 – Contribuições das Metodologias Ativas para o 

Ensino de Programação. Essa atividade visa coletar dados 

referentes à percepção dos participantes nesta qualificação sobre 

as contribuições e limitações do uso de metodologias ativas de 

aprendizagem para o ensino de programação. A referida atividade 

pode ser observada no APÊNDICE V. 

− Avaliação do Módulo V – Metodologias Ativas. Essa avaliação é 

semelhante ao que pode ser observado no APÊNDICE Q. 

 

 

O Módulo VI – Teoria da Carga Cognitiva tem uma duração de 10 dias e 

uma carga de 12 horas. Objetiva-se a contextualizar a Aprendizagem, Estilos e 

Teorias, tendo como seu foco principal a Teoria da Carga Cognitiva proposta por 

John Sweller, bem como sua aplicação, implicações e possíveis contribuições para 

o Processo de Ensino/Aprendizagem de Programação de Computadores. 

 

Figura 6: Módulo VI - Teoria da Carga Cognitiva 
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Fonte: Curso de qualificação docente para o ensino de programação de computadores por 

meio de metodologias ativas e teoria da carga cognitiva. 

 

Como pode ser observado na Figura 6, esse módulo possui os seguintes 

itens:  

− Fórum do Módulo VI – Teoria da Carga Cognitiva. É semelhante 

ao que pode ser observado no APÊNDICE A. 

− Guia de estudo do Módulo VI – Teoria da Carga Cognitiva. É 

semelhante ao que pode ser observado no APÊNDICE B. 
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− E-book do Módulo VI – Teoria da Carga Cognitiva. Refere-se ao 

Capítulo 4 – Teoria da Carga Cognitiva – do e-book “Construindo 

“novos” caminhos para o ensino de programação por meio do uso 

de metodologias ativas de aprendizagem e teoria da carga 

cognitiva”. Nesse capítulo, são trabalhados e discutidos os temas: O 

que é aprendizagem? Estilos de aprendizagem; Teorias de 

aprendizagem; Teoria da Carga Cognitiva. 

− Vídeo(s) de Síntese do Módulo VI – Teoria da Carga Cognitiva. 

Esse(s) vídeo(s) se objetiva(m) a desenvolver uma síntese sobre as 

temáticas presentes neste módulo. Esse(s) vídeo(s) pode(m) ser 

observado(s) no APÊNDICE W. 

− Wiki Colaborativo do Módulo VI – Teoria da Carga Cognitiva. É 

semelhante ao que pode ser observado no APÊNDICE O. 

− Atividade 09 – Como eu aprendo. Essa atividade visa coletar dados 

referentes à percepção dos participantes nesta qualificação sobre o 

Processo de Aprendizagem. A referida atividade pode ser 

observada no APÊNDICE X. 

− Atividade 10 – Contribuições da Teoria da Carga Cognitiva para 

o Ensino de Programação. Essa atividade visa coletar dados 

referentes à percepção dos participantes nesta qualificação sobre 

as contribuições e limitações do uso de metodologias ativas de 

aprendizagem para o ensino de programação. A referida atividade 

pode ser observada no APÊNDICE Y. 

− Avaliação do Módulo VI – Teoria da Carga Cognitiva. Essa 

avaliação é semelhante ao que pode ser observado no APÊNDICE Q. 
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O Módulo VII – Construindo “Novos” Caminhos tem uma duração de 10 

dias e uma carga de 12 horas. Objetiva-se a oportunizar aos participantes desta 

Qualificação a reflexão sobre sua prática, construindo, assim, uma ponte entre 

toda a teoria vista até o momento com a sua prática de ensino. 

 

Figura 7: Módulo VII - Construindo “Novos” Caminhos 
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Fonte: Curso de qualificação docente para o ensino de programação de computadores por 

meio de metodologias ativas e teoria da carga cognitiva. 

 

Como pode ser observado na Figura 7, esse módulo possui os seguintes 

itens:  

− Fórum do Módulo VII – Construindo “Novos” Caminhos. É 

semelhante ao que pode ser observado no APÊNDICE A. 

− Guia de estudo do Módulo VII - Construindo “Novos” Caminhos. 

É semelhante ao que pode ser observado no APÊNDICE B. 

− E-book do Módulo VII - Construindo “Novos” Caminhos. Refere-

se ao Capítulo 5 – Apontamentos e Direcionamentos para 

Construção de “Novos” Caminhos no Ensino de Programação – do 

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 capítulo se objetiva 

a apresentar e contextualizar a origem desta proposta. Além disso, 

são compartilhados apontamentos e direcionamentos que 

esperamos que sirvam de subsídios ou apoio para as práticas no 

ensino de programação, bem como oportunizem reelaboração e/ou 

transformação por meio do desencadeamento de novas ideias, a 

fim de prosseguir em uma direção de construir “novos” caminhos 

para o ensino de programação. 
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− Vídeo(s) de Síntese do Módulo VII - Construindo “Novos” 

Caminhos. Esse(s) vídeo(s) se objetiva(m) a desenvolver uma 

síntese sobre as temáticas presentes neste módulo. Esse(s) vídeo(s) 

pode(m) ser observado(s) no APÊNDICE Z. 

− Atividade 11 - Discussão Prévia para a Construção de "Novos" 

Caminhos. Essa atividade visa coletar dados referentes à percepção 

dos participantes nesta qualificação sobre as Contribuições e 

Limitações do uso da associação de Metodologias Ativas de 

Aprendizagem e Teoria da Carga Cognitiva para o Ensino de 

Programação. A referida atividade pode ser observada no 

APÊNDICE AA. 

− Atividade 12 - Construindo "Novos" Caminhos. Essa atividade 

visa coletar dados referentes ao desenvolvimento e à apropriação 

sobre as temáticas trabalhadas nesta qualificação pelos 

participantes e quanto às contribuições e limitações do uso da 

associação de metodologias ativas de aprendizagem e teoria da 

carga cognitiva para o ensino de programação. A referida atividade 

pode ser observada no APÊNDICE BB. 

 

 

O Módulo VIII – Encerramento tem duração de 10 dias e uma carga de 8 

horas. Objetiva-se a encerrar o curso, revisando os conteúdos necessários, bem 

como esclarecendo as eventuais dúvidas dos participantes por meio de um fórum 



 

 

31 

de discussão. Nesse módulo, também é realizada a avaliação desta Qualificação. 

Logo, propõe-se a avaliação das reflexões desenvolvidas a partir do projeto. 

 

Figura 8: Módulo VIII - Encerramento 
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Fonte: Curso de qualificação docente para o ensino de programação de computadores por 

meio de metodologias ativas e teoria da carga cognitiva. 

 

Como pode ser observado na Figura 8, esse módulo possui os seguintes 

itens:  

− Fórum do Módulo VIII – Encerramento. É semelhante ao que pode 

ser observado no APÊNDICE A. 

− Guia de estudo do Módulo VIII – Encerramento. É semelhante ao 

que pode ser observado no APÊNDICE B. 

− Vídeo(s) de Síntese do Módulo VIII – Encerramento. Esse(s) 

vídeo(s) se objetiva(m) a desenvolver uma síntese sobre as 

temáticas presentes nesta qualificação. Esse(s) vídeo(s) pode(m) ser 

observado(s) no APÊNDICE Z. 

− Atividade 13 - Reflexões desenvolvidas a partir desta 

Qualificação. Essa atividade visa coletar dados referentes às 

reflexões desenvolvidas pelos participantes a partir desta 

qualificação. A atividade em pauta pode ser observada no 

APÊNDICE DD. 

− Avaliação da Qualificação. Visa à avaliação da qualificação pelos 

participantes. Essa avaliação pode ser observada no APÊNDICE EE. 

− E-book “Construindo “novos” caminhos para o ensino de 

programação por meio do uso de metodologias ativas de 
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aprendizagem e teoria da carga cognitiva” – Completo. Por meio 

desse item, é disponibilizado aos participantes o e-book completo, 

contendo todos os capítulos que foram utilizados ao longo da 

qualificação. 
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APÊNDICE A – FÓRUM MÓDULO I – PARADA OBRIGATÓRIA! 
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APÊNDICE B – GUIA DE ESTUDO MÓDULO I – PARADA OBRIGATÓRIA! 
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Este e-book faz parte do curso de QUALIFICAÇÃO DOCENTE PARA O ENSINO DE 

PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES POR MEIO DE METODOLOGIAS ATIVAS E 

TEORIA DA CARGA COGNITIVA. 

A presente Qualificação se constitui em uma Formação Continuada para 

Docentes das áreas de Computação, Informática e afins, que tem como 

objetivo qualificar os docentes participantes para o Ensino de Programação de 

Computadores por meio do uso de Metodologias Ativas de Aprendizagem e Teoria 

da Carga Cognitiva. 

Destaca-se que a presente Qualificação é uma ação integrante da Tese de 

Doutorado intitulada METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM E TEORIA DA 

CARGA COGNITIVA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS NO ENSINO DE 

PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES, de João Henrique Berssanette, sob a 

orientação do Professor Dr. Antonio Carlos de Francisco. Está vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia (PPGECT), da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), câmpus Ponta Grossa. 

Neste material, abordaremos 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. 

Esperamos que esses temas e conceitos que abordaremos ao longo deste 

material sirvam como um estímulo para você se aprofundar mais a respeito 

dessas temáticas.  

Trata-se de um assunto envolvente e desafiador para sua prática docente, além 

de ser necessário para a redução dos insucessos em disciplinas introdutórias de 

programação. 

 

Bons estudos! 
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Professor Berssa 

Também conhecido por João Henrique Berssanette, é 

professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, do 

Instituto Federal do Paraná – IFPR, no Campus Telêmaco 

Borba, onde leciona os componentes curriculares 

relacionados à Programação de Computadores. 

Pesquisa sobre o processo de Ensino/Aprendizagem de 

Programação de Computadores desde 2013, com diversos 

artigos publicados referentes a essa temática. 

 

É Graduado em Processamento de Dados (2003).  

Possui Especializações em Gestão Estratégica de Pessoas (2012) e  

Docência da Educação Profissional, Técnica e Tecnológica de Nível Médio (2016). 

É Mestre em Ensino de Ciência e Tecnologia pela UTFPR (2016). 

Atualmente, cursa o Doutorado em Ensino de Ciência e Tecnologia pela 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR - Campus Ponta Grossa.  

 

E-mail: joao.berssanette@ifpr.edu.br 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4957636385989608 

 

 

  

mailto:joao.berssanette@ifpr.edu.br
http://lattes.cnpq.br/4957636385989608
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CONSTRUINDO “NOVOS” CAMINHOS PARA O  

ENSINO DE PROGRAMAÇÃO POR MEIO DO USO DE 

METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM E  

TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

 

Capítulo 1 – Programação de Computadores 

 

   

 

Autor: João Henrique Berssanette – Profe Berssa 

joao.berssanette@ifpr.edu.br 

 

 

 
 

Você tem a liberdade de: 

Compartilhar (Copiar, distribuir e transmitir a obra) e  

Remixar (Criar obras derivadas). 

 

Sob as seguintes condições: 

Atribuição: você deve creditar a obra da forma especificada pelo autor ou licenciante (mas não 

de maneira que sugira que estes concedem qualquer aval a você ou ao seu uso da obra).  

Uso não comercial: você não pode usar esta obra para fins comerciais.  

Compartilhamento pela mesma licença: se você alterar, transformar ou criar em cima desta 

obra, você poderá distribuir a obra resultante apenas sob a mesma licença ou sob uma licença 

similar à presente.  

Renúncia: qualquer das condições acima pode ser renunciada se você obtiver permissão do 

titular dos direitos autorais. 

 
 

 

Citação: BERSSANETTE, João Henrique. Construindo “novos” caminhos para o ensino de 

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

cognitiva. 2020. Produto da Tese de Doutorado (Doutorado em Ensino de Ciência e 

Tecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2020. Disponível em: 

https://doi.org/10.29327/517802. 

mailto:joao.berssanette@ifpr.edu.br
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Todos neste país deveriam aprender a programar um 

computador, pois isto ensina a pensar. 

Steve Jobs 

 

Este capítulo se objetiva a contextualizar o Processo de 

Ensino/Aprendizagem de Programação de Computadores. Para isso, serão 

trabalhados e discutidos os temas evidenciados a seguir.  

− Programar computadores é importante? 

− O que ensinar? 

− Como ensinar? 

− O que diz a literatura?  
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Os computadores podem ser considerados uma ferramenta 

indispensável à vida moderna, estando presente nos mais variados 

segmentos. Essa máquina altera significativamente nossas vidas nos 

mais variados contextos.  

Hoje, para a maioria dos usuários, a utilização 

de um computador é algo simples. Isso é possível 

devido aos avanços que o tornou cada vez mais 

intuitivo 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. Essas 

instruções devem seguir padrões de sintaxe para que possam ser compreendidas 

e executadas pelo computador. 

O desenvolvimento da solução e implementação por meio da codificação 

engloba criar ou deduzir o raciocínio necessário para a resolução do problema 

pelo computador. Vários autores definem a atividade de Programar 

Computadores de formas diferentes. Vejamos algumas.  

  

Vídeo: Por que todos 

deveriam aprender a 

programar? 

https://www.youtube.com/watch?v=mHW1Hsqlp6A
https://www.youtube.com/watch?v=mHW1Hsqlp6A
https://www.youtube.com/watch?v=mHW1Hsqlp6A
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Donald E. Knuth, autor da obra “The Art of 

Programming”, classificou a programação de 

computadores como uma arte, pois se aplica o 

conhecimento acumulado do mundo, porque 

requer habilidade e engenhosidade, 

especialmente para a produção de objetos de 

beleza. O autor compara, ainda, o 

desenvolvimento de um programa para 

computador com a composição de uma poesia ou 

música.  

 

Edsger Wybe Dijkstra, cientista conhecido por seus 

ensaios sobre programação, defendia a ideia de 

que a programação de computadores é 

semelhante a uma ciência, à matemática mais 

especificamente. O ponto defendido por ele é que 

os programas são essencialmente funções que 

produzem um dado de saída a partir de um dado 

de entrada. 
 

 

 

David Parnas, pioneiro na área de engenharia de 

software, desenvolveu o conceito de 

desenvolvimento modular e os fundamentos do 

que atualmente se conhece por programação 

orientada a objeto. Ele defendia a ideia de que a 

programação de computadores está relacionada à 

atividade de construção de soluções ou à 

resolução de problemas, sendo a programação, 

portanto, mais semelhante à engenharia. 
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Há várias décadas, vem sendo debatido se a programação mais se 

assemelha a uma Arte (Knuth), a uma Ciência Matemática (Dijkstra) ou Engenharia 

(Parnas), ou, ainda, se é um campo completamente novo. 

 

? 

Professor(a), qual é a sua concepção sobre a 

Programação? 

E aí, você já pensou sobre isso? 

 

De fato, a programação de computadores é uma atividade exigente 

que requer do programador certas habilidades, competências e 

experiências, além de conhecimento do conteúdo que está sendo 

tratado e o domínio de uma linguagem de programação em que a 

solução do problema deve ser representada. Também é requerida 

a criatividade, uma vez que há sempre inúmeras maneiras de se 

chegar a uma solução por meio da programação. 

 

Após essa breve introdução, retornemos para a questão inicial 

desta seção: “Programar computadores é importante?”. 
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É importante a contextualização acerca da importância de programar 

computadores. Em minha prática como professor de programação, logo no 

segundo encontro com a turma (pois no primeiro encontro procuro me 

apresentar, assim como apresentar a disciplina e levantar os conhecimentos 

prévios dos estudantes a respeito da programação), peço aos alunos para que 

se organizem em equipes (4 ou 5 integrantes) e que me convençam de que 

aprender a programar é importante. As equipes podem utilizar qualquer 

recurso para produzir um texto, seja uma apresentação, um vídeo, um e-book 

no Canva, uma dramatização, seja o que for para me convencer de que é 

importante aprender a programar. Essa atividade colabora com o 

desenvolvimento da disciplina, uma vez que, geralmente, a maioria dos 

estudantes não consegue contextualizar aquilo que aprende, tampouco 

consegue responder por que aprender a programar é importante. A seguir, 

deixo uma imagem (nuvem de palavras) de um experimento que realizamos a 

partir da utilização dessa atividade como base. Esse experimento foi publicado 

no VI Simpósio Nacional de Ensino de Ciência e Tecnologia. Para ter acesso ao 

texto completo, clique aqui. 

 

 

Programar é entender a 

tecnologia para compreender 

o mundo em que vive. 

Artigo: ENFOQUE CTS PARA CONTEXTUALIZAR A IMPORTÂNCIA DO APRENDIZADO DE 

PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES (BERSSANETTE et al., 2018a) 

  

https://www.canva.com/
http://www.sinect.com.br/2018/down.php?id=4057&q=1
http://www.sinect.com.br/2018/down.php?id=4057&q=1
http://www.sinect.com.br/2018/down.php?id=4057&q=1
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? 
E aí, Professores(as), vocês contextualizam com 

os seus alunos a importância de se aprender a 

programação em suas práticas? 

 

Para Mitchel Resnick, diretor do grupo Lifelong Kindergarten, do MIT Media 

Lab, que utiliza as novas tecnologias para promover experiências de 

aprendizagens criativas, a programação é uma das habilidades do século 21 e 

deveria ser tão importante quanto ler ou escrever.  

Ainda segundo Resnick, em um mundo repleto 

de tecnologia, quem não aprender a programar será 

programado; dessa forma, é importante aprender a 

codificar, não somente pelas oportunidades de 

trabalho, mas pela possibilidade de ver o mundo de 

novas maneiras. Por isso, a programação seria um 

caminho para tornar as pessoas fluentes em novas 

tecnologias (CARVALHO, 2015).  

Para Débora Garofalo, professora da rede 

pública de ensino de São Paulo e considerada uma das dez melhores professoras 

do mundo pelo Global Teacher Prize, o Nobel da Educação, o ensino da 

programação oferece muitos benefícios, entre eles, o desenvolvimento de 

habilidades como o raciocínio lógico, a autonomia, o pensamento crítico, a 

colaboração, o trabalho em equipe, a empatia e a capacidade de resolver 

problemas complexos (GAROFALO, 2018). 

Vídeo: Transformar 2014 - 

Palestra Mitchel Resnick 

https://www.youtube.com/watch?v=hRGJUc2opQ4
https://www.youtube.com/watch?v=hRGJUc2opQ4
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Uma das vantagens do ensino de programação e algoritmos é promover 

o pensamento computacional. Nesse contexto, o pensamento computacional 

combina a capacidade de pensamento humano com as capacidades dos 

computadores (PHILLIPS, 2009).  

Assim, equipados com dispositivos de computação, usamos a nossa 

inteligência para resolver problemas que não ousaríamos assumir antes da era da 

computação e construímos sistemas com funcionalidades limitadas apenas pela 

nossa imaginação (WING, 2006). A essência do pensamento computacional é 

pensar em dados e ideias e combiná-los aos recursos disponíveis para resolver 

problemas (PHILLIPS, 2009). 

Um programa pode ser definido como um conjunto de instruções ou 

ordens dadas à máquina, com o fim de executar determinada tarefa (AGUILAR, 

2008). No entanto, para Gomes, Henriques e Mendes (2008), o ato de programar 

vai muito além da escrita de um conjunto de linhas de código em uma dada 

linguagem; consideram-no como uma arte e mesmo uma ciência, tal qual a 

definição proposta por Knuth.  

Dessa forma, a programação é uma arte, porque, com a criatividade, 

existem formas diferentes de codificar instruções; é uma ciência, porque é 

constituída por um conjunto de regras orientadoras, sendo necessário usar a 

lógica, além de métodos rigorosos que asseguram a eficiência, a economia e a 

utilidade dos programas gerados (GOMES; HENRIQUES; MENDES, 2008; KNUTH, 

1974). 

Além de transferência de competências, quando os estudantes aprendem 

a programar, adquirem uma sensação de domínio sobre um instrumento 

tecnológico, ao mesmo tempo que estabelecem um contato com conteúdo 

programáticos de diferentes disciplinas, tais como: a ciência, a matemática e a arte 

da construção de modelos intelectuais (PAPERT, 1980). Para Mulder (2002), a 
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programação é um assunto da nova geração que reúne peças de diferentes áreas, 

quais sejam: a linguística, a matemática e a economia. Essa completude confere 

aos estudantes a oportunidade de se deparar com um assunto multidisciplinar 

que liga diferentes aspetos a uma única disciplina (MULDER, 2002).  

Além disso, é fato que os cursos da área de computação e informática nos 

diferentes níveis de ensino possuem, como uma de suas metas, capacitar os 

estudantes a apresentar soluções computadorizadas para diversos problemas do 

mundo real.  

Dentro desse contexto, respondendo ao nosso 

questionamento inicial, consideramos que programar 

computadores é, sim, muito importante, tendo em 

vista que, sem a programação, não teríamos acesso a 

uma grande parte dos recursos tecnológicos 

disponíveis contemporaneamente. Como você 

utilizaria seu computador, smartphone e demais 

recursos que circundam nossa vida atualmente sem a 

programação? Esses recursos transformaram nossa 

sociedade, trabalho, relações e diversos aspectos de 

nossas vidas. 

 

? 
Já imaginou como seria sua vida sem a programação? 

Como seria este curso sem os recursos produzidos pela 

programação? 

 

Vídeo: Por que todos devem 

aprender programação? 

https://www.youtube.com/watch?v=sRomWexnvY4
https://www.youtube.com/watch?v=sRomWexnvY4
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Concluímos que, além dos aspectos mencionados anteriormente, a 

aprendizagem de programação é essencial para todas as carreiras ligadas à 

computação e à informática (e outras afins), uma vez que a formação desses 

estudantes visa ter no desenvolvimento de softwares uma possibilidade de 

produto final de seu trabalho. 

 

 

Certo. Programar é importante, mas o que ensinar? 

As disciplinas introdutórias de programação visam fornecer aos 

estudantes os fundamentos de programação. Isso geralmente representa um 

conjunto pequeno de comandos e conceitos, dos quais os aprendizes devem se 

utilizar para implementar soluções para 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.  

No entanto, a experiência tem demonstrado que existe, em termos gerais, 

uma grande dificuldade em compreender e aplicar certos conceitos de 

programação por uma parcela significativa dos estudantes que frequentam essas 

disciplinas introdutórias. 

David Gries (1974), em seu artigo WHAT SHOULD WE TEACH IN AN 

INTRODUCTORY PROGRAMMING COURSE? (em português: o que devemos ensinar 
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em um curso introdutório de programação?), indica 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. 

 

Apesar de ser escrito há mais de quatro décadas, o artigo de Gries nos 

parece completo a respeito dos aspectos gerais em que um curso introdutório de 

Programação de Computadores deve se basear. Assim, recomendamos a leitura 

do referido artigo, bem como tomamos a liberdade de expor outro aspecto que 

está implícito aos mencionados, que é o de prover experiências de programação. 

Consideramos que, em um curso introdutório de programação, faz-se 

necessário prover experiências de programação aos aprendizes, uma vez que a 

atividade de programar é construtiva, conforme indicado por Wirth (1986). Além 

disso, percebe-se que programadores experientes possuem um conjunto de 

recursos (habilidades, competências, experiências) que podem utilizar em 

qualquer parte do processo da solução do problema para computador. Dessa 

forma, o aprendizado de programação está associado ao desenvolvimento desse 

conjunto de recursos.  

Agora sendo mais específico sobre os conteúdos a serem trabalhados, em 

disciplinas introdutórias de programação, geralmente os conceitos e conteúdos 

tratados por essas disciplinas incluem principalmente: entradas e saídas, 

constantes e variáveis, tipos primitivos de dados, instrução de atribuição, 

operadores aritméticos, relacionais e lógicos, estruturas condição e repetição, 

estruturas de dados homogêneas e sub-rotinas (LUXTON-REILLY; PETERSEN, 2017; 

QIAN; LEHMAN, 2017; SCHULTE; BENNEDSEN, 2006).  
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É claro que esses conceitos e conteúdos variam de acordo com os níveis 

de ensino e objetivos do curso, paradigma de programação, entre outros. 

 

? 
Professores(as), vocês concordam com os aspectos propostos 

por Gries? 

Quanto aos conteúdos e objetivos: de fato, são esses 

mesmos? 

 

 

Que programar é importante, já sabemos! Também já 

temos uma noção do que ensinar, mas como ensinar? 

Contudo, antes de iniciarmos as discussões referente ao questionamento 

que dá o nome a esta seção, gostaria de compartilhar com você a perspectiva 

presente na crônica “Como ensinar”, de Rubem Alves.  
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Como ensinar 

Se eu fosse ensinar a uma criança a arte da jardinagem, não começaria com 

as lições das pás, enxadas e tesouras de podar. Eu a levaria a passear por parques e 

jardins, mostraria flores e árvores, falaria sobre suas maravilhosas simetrias e 

perfumes; a levaria a uma livraria para que ela visse, nos livros de arte, jardins de 

outras partes do mundo. Aí, seduzida pela beleza dos jardins, ela me pediria para 

ensinar-lhe as lições das pás, enxadas e tesouras de podar. 

Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com 

partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe 

falaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza 

da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas 

pretas escritas sobre cinco linhas. Porque as bolinhas pretas e as cinco linhas 

são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da 

beleza tem de vir antes. 

Se fosse ensinar a uma criança a arte da leitura, não começaria com as letras 

e as sílabas. Simplesmente leria as estórias mais fascinantes que a fariam entrar no 

mundo encantado da fantasia. Aí então, com inveja dos meus poderes mágicos, ela 

desejaria que eu lhe ensinasse o segredo que transforma letras e sílabas em estórias. 

É muito simples. O mundo de cada pessoa é muito pequeno. Os livros são a 

porta para um mundo grande. Pela leitura vivemos experiências que não foram nossas 

e então elas passam a ser nossas. Lemos a estória de um grande amor e 

experimentamos as alegrias e dores de um grande amor. Lemos estórias de batalhas 

e nos tornamos guerreiros de espada na mão, sem os perigos das batalhas de verdade. 

Viajamos para o passado e nos tornamos contemporâneos dos dinossauros. Viajamos 

para o futuro e nos transportamos para mundos que não existem ainda. 

Lemos as biografias de pessoas extraordinárias que lutaram por causas 

bonitas e nos tornamos seus companheiros de lutas. Lendo, fazemos turismo sem sair 

do lugar. E isso é muito bom. 

Rubem Alves (2008)  
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Como vimos anteriormente, Wirth (1986) descreve a programação como 

uma atividade construtiva. Em seguida, questiona: de que modo uma atividade 

construtiva pode ser ensinada? 

 

Tenho certeza de que você, como professor(a) de programação, 

deu o seu jeito para ensinar esta atividade construtiva até agora! 

Porém, gostaria de lhe convidar a refletir sobre sua prática para que 

possamos, juntos, explorar diferentes contextos de ensino de 

programação de computadores com vistas a construirmos novas 

possibilidades pedagógicas para o ensino/aprendizagem de programação 

de computadores. 

 

Destarte, compreendemos que o ensino da programação tem como 

propósito conseguir que os aprendizes desenvolvam as suas capacidades, 

adquirindo os conhecimentos e competências necessárias para apresentar 

soluções para diversos problemas do mundo real e implementar essas soluções 

no ambiente computacional.  

No Brasil, atualmente, 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 ensino/aprendizagem de programação de 

computadores 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. 
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O aprendizado de programação de computadores é uma das bases na 

formação de estudantes dos cursos de computação e informática, sendo também 

importante para áreas afins. Entretanto, aprender a programar computadores 

não é uma tarefa simples, tampouco trivial (JENKINS, 2002; ROBINS; ROUNTREE; 

ROUNTREE, 2003). 

 

Por ora, penso que é melhor deixar essa discussão sobre as dificuldades 

do processo de ensino/aprendizagem em standby, uma vez que a 

discutiremos mais adiante. 

 

Assim, retornando para a nossa questão inicial (Como Ensinar?), observa-

se que, tradicionalmente, os conteúdos introdutórios de programação são 

apresentados da forma mais comum, como em todas as áreas de conhecimento, 

ou seja, apresentação da teoria, apresentação de exemplos e proposição de 

exercícios práticos inicialmente simples e paulatinamente complexos. 

De modo geral, em disciplinas introdutórias, o paradigma procedural é o 

mais comum para o ensino dos fundamentos de programação de computadores 

(BARANAUSKAS, 1993). O conteúdo tratado inclui, principalmente, a descrição dos 

passos necessários para se solucionar um problema, entradas e saídas, 

constantes e variáveis, tipos primitivos de dados, instrução de atribuição, 

operadores aritméticos, relacionais e lógicos, estruturas de controle de fluxo, 

decisão e repetição. Em algumas salas de aula, evita-se o contato com uma 

linguagem de programação nesse instante. 

Outros estudos, como Antoine, Paillard e Moreira (2017), Kunkle e Allen 

(2016), Koulouri, Lauria e Macredie (2014), indicam que o uso inicialmente de 

linguagens de programação de sintaxe mais simples, como PYTHON, JavaScript, 
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Basic e outras, pode ter efeitos positivos no processo de ensino/aprendizagem de 

programação de computadores. 

Uma abordagem muito comum consiste em ministrar a disciplina com 

grande carga de definições e conceitos. Além disso, há um grande destaque para 

a formalização por meio de exercícios, os quais, em muitos casos, possuem pouca 

ou nenhuma relação com a programação (BORGES, 2000; PEREIRA JÚNIOR; 

RAPKIEWICZ, 2004) (Quem lembra do exercício de trocar a lâmpada?). 

Posteriormente, o professor apresenta uma ferramenta para formalização da 

solução, normalmente em forma de pseudocódigo, fluxograma ou linguagem de 

programação. 

Um fator encontrado com certa frequência é a utilização exagerada da 

repetição de problemas que torna o processo de ensino/aprendizagem monótono 

e cansativo (DETERS et al., 2008; RAPKIEWICZ et al., 2006). Essa metodologia ou 

estratégia de ensino de algoritmos e programação não contribui para a motivação 

dos estudantes (LIMA; LEAL, 2013). 

 

Professores(as), possivelmente, o contexto retratado anteriormente 

sobre o ensino de programação refere-se à forma como você aprendeu.  

Mas também é possível que esse contexto se refira à forma 

como você tem ensinado programação. 

 

Essa situação pode ocorrer por diversos motivos, seja pela ausência de 

conhecimento pedagógico sobre a condução do processo educativo, seja, ainda, 

pelo fato de que docentes, ao iniciarem suas carreiras, geralmente não possuem 

a experiência e segurança necessária para exercer uma reflexão crítica de sua 
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prática, buscando utilizar como referência os seus professores. Assim, 

reproduzem os processos de ensino/aprendizagem a que foram expostos como 

posturas, estratégias e métodos. 

Nesse sentido, acreditamos que a criticidade e a segurança necessária 

para transformar a prática docente demandam do desenvolvimento de certas 

habilidades e competências que decorrem, em muito, de uma formação e da 

experiência em sala de aula. No entanto, para que competências essenciais à 

prática docente de qualidade e transformadora se desenvolvam, faz-se 

necessário, entre outros aspectos, questionar sua formação e refletir sobre sua 

atuação. 

Além disso, devemos considerar, ao menos, que o modelo educacional 

tradicional pode não dar conta das demandas educacionais da 

contemporaneidade, pois os métodos tradicionais de ensino faziam mais sentido 

quando o professor era o centro do conhecimento e o acesso à informação era 

difícil. Entretanto, na realidade atual, percebe-se que o mundo digital quebrou a 

forma de organizar e disponibilizar o acesso à informação e ao conhecimento. 

Não faz mais sentido reproduzirmos práticas de séculos passados, pois 

vivenciamos um novo contexto; dentro deste, observamos qual é o sentido da 

escola ou universidade para os estudantes atuais, diante da facilidade de acesso 

à informação, da participação em redes com pessoas com as quais partilham 

interesses, práticas, conhecimentos e valores, sem as limitações de tempo e 

espaço institucionais, bem como diante da possibilidade de trocar ideias e 

desenvolver pesquisas colaborativas com especialistas de todas as partes do 

mundo. 

Ainda dentro desse contexto, observa-se que os estudantes que estão 

hoje inseridos no sistema educacional requerem de seus mestres habilidades, 

competências didáticas e metodológicas para as quais nós não fomos 
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preparados, já que esses estudantes estão inseridos em uma sociedade do 

conhecimento. 

Tal cenário demanda um olhar do educador focado na compreensão dos 

processos de aprendizagem e na promoção desses processos por meio de uma 

nova concepção de como eles ocorrem. É preciso ter em vista que o cenário atual 

nos exige aprender ativamente por uma enormidade de caminhos, com múltiplas 

interfaces, pessoas, situações e tecnologias. 

Corriqueiramente, vivenciamos uma etapa de transição de modelos 

educacionais consolidados para outros disruptivos, mais alinhados à 

educação contemporânea e às necessidades e perspectivas dos estudantes 

atuais. 

Face a essa nova realidade, convém observar que não há uma resposta 

pronta, específica, eficaz e genérica o suficiente de como ensinar programação. 

Assim, esperar que o processo de ensino/aprendizagem de programação de 

computadores possa ser considerado apenas uma receita didática é seguramente 

um erro, pois a amplitude de situações e os diferentes contextos de ensino exigem 

que o docente continuamente adapte sua prática, visando obter melhores 

resultados. 

Por fim, cabe destacar que, como não há caminhos prontos, compete a 

cada um de nós, professores de programação, pavimentarmos novos caminhos 

de acordo com essa nova realidade. Dentro desse contexto, alguns caminhos 

fazem mais sentidos do que outros, como as metodologias ativas de 

aprendizagem, as quais visam dar ênfase ao papel de protagonista do estudante, 

seja por seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do 

processo de aprendizagem, assim como a teoria da carga cognitiva, proposta por 

Sweller (1988), que pode contribuir para o processo de ensino, de forma geral, por 
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meio de uma organização didática e metodológica do trabalho do professor, no 

sentido de melhorar o processo de ensino.  

 

 

Há um grande volume de literatura referente ao processo de 

ensino/aprendizagem de programação, principalmente em seu contexto 

introdutório. Esse grande volume é reflexo das dificuldades relacionadas ao tema 

(SHEARD et al., 2009) e faz com que o ensino de programação de computadores 

seja considerado um dos sete grandes desafios na educação em informática 

(SLEEMAN, 1986). 

Com base nessa literatura, observamos que, ao longo dos anos, o 

processo de ensino/aprendizagem dos fundamentos de programação de 

computadores tem se mostrado difícil para estudantes e professores.  

A importância e o destaque dessas pesquisas relacionadas às dificuldades 

apresentadas no processo de ensino/aprendizagem de programação originam-se 

em dois fatores frequentemente encontrados na literatura, sendo: 

I. os elevados níveis de insucesso; e 

II. as elevadas taxas de desistência, inclusive o abandono do curso. 
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A seguir, apresentamos a seleção de alguns materiais 

referentes às pesquisas sobre o processo de 

ensino/aprendizagem de programação que podem ser 

facilmente encontrados no Google Scholar. Caso você fique 

interessado e queria ampliar seus conhecimentos sobre a temática. 

 

 

Introductory programming: A systematic literature review 

(LUXTON-REILLY et al., 2018) 

Este artigo é o relatório de um grupo de trabalho do ITiCSE que realizou uma revisão sistemática 

para obter uma visão geral da literatura de programação introdutória. 

 

Pensamento Computacional no Ensino de Programação: uma revisão sistemática da 

Literatura Brasileira 

(ZANETTI; BORGES; RICARTE, 2016) 

Este artigo tem como objetivo apresentar uma revisão sistemática da literatura dos trabalhos 

relacionados ao Pensamento Computacional, publicados em eventos brasileiros de 2012 até o 

ano de 2015. 

 

Como o ensino de Programação de Computadores pode contribuir com a construção de 

conhecimento na Educação Básica - uma revisão sistemática da literatura 

(FERRI; ROSA, 2016) 

No artigo, expõe-se uma revisão sistemática da literatura com o objetivo de identificar pesquisas 

que apresentem um ou mais itens de interesse relacionados à seguinte problematização: como 

o ensino de programação de computadores pode contribuir com a construção de conhecimento 

na Educação Básica? 

 

Ensino-aprendizagem de programação: uma revisão sistemática da literatura 

(SILVA et al., 2015) 

Este artigo tem como objetivo apresentar uma revisão sistemática da literatura referente às 

abordagens para o ensino-aprendizagem de programação, publicadas nos anos de 2009 a 2013, 

nos quatro mais importantes eventos nacionais da área: o Simpósio Brasileiro de Informática 

na Educação, o Workshop de Informática na Escola, o Workshop de Educação em Computação 

e o Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, além das duas mais relevantes revistas 

nacionais da área: a Revista Brasileira de Informática na Educação e a Revista Novas Tecnologias 

na Educação.  

https://scholar.google.com/
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A Comparação da Realidade Mundial do Ensino de Programação para Iniciantes com a 

Realidade Nacional: revisão sistemática da literatura em eventos brasileiros 

(RAMOS et al., 2015) 

No artigo, apresenta-se uma revisão sistemática da literatura (RSL) sobre o ensino de 

programação e algoritmos para alunos iniciantes do ensino superior brasileiro, chamados CS1 

(Computer Science 1). A RSL foi realizada a partir da revisão dos artigos publicados nos eventos 

SBIE, WIE, WEI e WA- AAP, entre os anos de 2001 a 2014.  

 

A systematic review of approaches for teaching introductory programming and their 

influence on success 

(VIHAVAINEN; AIRAKSINEN; WATSON, 2014) 

No artigo, são relatados os resultados de uma revisão sistemática de artigos que descrevem 

abordagens de ensino de programação introdutória. É fornecida uma análise do efeito que 

várias intervenções podem ter sobre as taxas de aprovação dos cursos de programação 

introdutória. 

 

Ensino-aprendizagem de Programação para Iniciantes: uma Revisão Sistemática 

da Literatura focada no SBIE e WIE 

(AURELIANO; TEDESCO, 2012) 

Este trabalho apresenta os resultados de uma revisão sistemática da literatura que contou com 

a análise dos artigos sobre o processo de ensino-aprendizagem de programação para iniciantes 

publicados nos últimos 10 anos (2002-2011) em dois importantes eventos nacionais da área: o 

Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE) e o Workshop de Informática na Escola 

(WIE). 

 

Analysis of Research into the Teaching and Learning of Programming 

(SHEARD et al., 2009) 

Este artigo apresenta uma análise de trabalhos de pesquisa sobre educação em programação 

publicados em conferências a respeito da educação em computação nos anos de 2005 a 2008.  

 

A survey of literature on the teaching of introductory Programming 

(PEARS et al., 2007) 

No artigo, coleta-se e classifica-se essa literatura referente ao ensino introdutório de 

programação. 
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O processo de ensino-aprendizagem de fundamentos de programação: uma visão crítica 

da pesquisa no Brasil 

(PEREIRA JÚNIOR; RAPKIEWICZ, 2004) 

Este artigo apresenta uma visão crítica da sensibilização dos pesquisadores em relação ao 

processo de ensino-aprendizagem de fundamentos de programação, a partir de levantamento 

bibliográfico feito nos anais dos últimos cinco anos do Workshop de Educação em Computação 

(WEI) e do Simpósio Brasileiro de Informática Educativa (SBIE).  

 

 

Além desses textos, 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: 

I. a primeira categoria 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; 

II. a segunda categoria 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  

III. a terceira categoria corresponde aos estudantes que são 

totalmente confortáveis com a natureza abstrata dos conceitos de 

programação.  
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? 
E aí, Professores(as), vocês concordam com Dunican? 

Vocês conseguem identificar essas três categorias de 

estudantes em suas salas de aula? 

 

De fato, as disciplinas introdutórias de programação de computadores 

podem ser consideradas um dos gargalos existentes em cursos de computação, 

informática e outros que contemplam, em sua matriz curricular, essas disciplinas, 

dificultando ou, até mesmo, impedindo a continuidade dos estudantes nos cursos 

(HINTERHOLZ JÚNIOR, 2009; PEREIRA JÚNIOR et al., 2005; RAPKIEWICZ et al., 2006). 

As dificuldades abrangem os quatro integrantes envolvidos no processo, 

sendo eles:  

I. instituição de ensino; 

II. conteúdos; 

III. professores; e 

IV. estudantes. 

 

Similar à seleção anteriormente apresentada, 

disponibilizamos, a seguir, uma seleção de materiais quanto às 

dificuldades no processo de ensino/aprendizagem de 

programação, que podem ser facilmente encontrados na 

internet por meio do Google Scholar, caso você fique 

interessado(a) no assunto. 

 

https://scholar.google.com/
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A survey on problems related to the teaching of programming in Brazilian educational 

institutions 

(MARCOLINO; BARBOSA, 2017) 

Este artigo apresenta uma pesquisa realizada com professores e alunos brasileiros, de 

instituições públicas e privadas, com o objetivo de: (i) identificar a relevância dos problemas 

internacionais no ensino superior brasileiro, (ii) identificar as principais soluções que foram 

adotadas nas disciplinas de programação e suas limitações, incluindo soluções de software, e 

(iii) coletar problemas no ensino da programação na perspectiva do aluno. 

 

Students' misconceptions and other difficulties in introductory programming: A 

literature review 

(QIAN; LEHMAN, 2017) 

Este artigo faz uma revisão de literatura sobre os conceitos errôneos dos alunos e outras 

dificuldades na programação introdutória. 

 

Problemas e dificuldades no ensino e na aprendizagem de programação: um 

mapeamento sistemático 

(SOUZA; BATISTA; BARBOSA, 2016) 

Este artigo apresenta os resultados de uma revisão da literatura conduzida para coletar e avaliar 

evidências em problemas e dificuldades no ensino e aprendizagem de programação. 

 

Ensino de programação de computadores: uma proposta de abordagem prática baseada 

em Ausubel 

(BERSSANETTE, 2016) 

Dissertação de João Henrique Berssanette, que faz uma revisão de literatura referente às 

dificuldades no processo de ensino/aprendizagem de programação de computadores. A partir 

da página 22. 

 

Investigating Difficulties of Learning Computer Programming in Saudi Arabia 

(ALAKEEL, 2015) 

Este artigo se objetiva a investigar os motivos por trás das principais discrepâncias no 

desempenho de estudantes no curso de programação de computadores em três regiões 

principais da Arábia Saudita, apresentando suas descobertas sobre as dificuldades que os 

alunos enfrentam enquanto aprendem programação. 

 

Learning computer programming: Study of difficulties in learning Programming 

(PITEIRA; COSTA, 2013) 

Este artigo se objetiva a identificar dificuldades de programação. 

 

http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/2487
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/2487
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Computer programming and novice programmers 

(PITEIRA; COSTA, 2012) 

Este trabalho identifica os principais tópicos de programação de computadores que se ensinam 

e aprendem no primeiro ano da educação em informática e as principais dificuldades sentidas 

pelos programadores iniciantes. 

 

Understanding Novice Programmer Difficulties via Guided Learning 

(MOHAMED SHUHIDAN; HAMILTON; D’SOUZA, 2011) 

No artigo, relata-se o uso de exercícios de múltipla escolha em uma abordagem de aprendizado 

guiada, dentro do contexto de aprendizado de programadores iniciantes, visando identificar as 

dificuldades dos aprendizes por meio de seus lapsos cognitivos na aprendizagem de 

programação. 

 

Learning difficulties in programming courses: Undergraduates' perspective and 

perception 

(TAN; TING; LING, 2009) 

Este artigo refere-se a um estudo realizado para investigar os fatores que levam à dificuldade 

de aprendizagem dos graduandos nos cursos de programação e à percepção sobre qual 

metodologia de ensino pode ser implementada para criar um processo de aprendizado mais 

rico e interessante. 

 

Learning to program-difficulties and solutions 

(GOMES; MENDES, 2007) 

No artigo, discutem-se as dificuldades e as soluções para o aprendizado de programação, mais 

especificamente a falta de capacidade de resolução de problemas. 

 

Most difficult topics in CS 

(DALE, 2006) 

Este artigo descreve uma análise de conteúdo de uma pesquisa realizada sobre a seguinte 

questão: qual é o tópico mais difícil de ensinar no CS1? Segundo o autor, a análise indica que os 

tópicos mais difíceis se enquadram em quatro categorias: resolução de problemas, tópicos 

gerais de programação, orientado a objetos e maturidade do aluno (ou falta dela). No artigo, 

são expostos os tópicos específicos em cada categoria, juntamente com exemplos de 

comentários. 

A study of the difficulties of novice programmers 

(LAHTINEN; ALA-MUTKA; JÄRVINEN, 2005) 

Neste trabalho, estudam-se as dificuldades na aprendizagem de programação para apoiar o 

desenvolvimento de materiais de aprendizagem para cursos básicos de programação. 
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Problems in learning and teaching programming-a literature study for developing 

visualizations in the Codewitz-Minerva Project 

(ALA-MUTKA, 2004) 

Este artigo faz uma breve revisão geral dos problemas e das soluções no ensino/aprendizagem 

de programação. 

 

On the Difficulty of Learning to Program 

(JENKINS, 2002) 

Neste artigo, analisa-se por que poucos estudantes acham fácil aprender a programar, 

examinando o que torna as habilidades mais básicas de programação tão difíceis de adquirir. 

 

Difficulties in Learning and Teaching Programming—Views of Students and Tutors 

(MILNE; ROWE, 2002) 

Este artigo apresenta uma pesquisa sobre os conceitos e tópicos da programação orientada a 

objetos que os alunos dos cursos introdutórios acharam mais difíceis de lidar. 

 

Difficulties in learning programming: Views of students 

(MILNE; ROWE, 2002) 

Este artigo remete a um estudo para investigar e explorar as opiniões dos alunos e as 

dificuldades que eles enfrentaram na aprendizagem de cursos de programação fundamental. 

 

On the cruelty of really teaching computing Science 

(DIJKSTRA, 1989) 

Trata-se de um artigo de 1988, de EW Dijkstra, que argumenta que a programação de 

computadores deve ser entendida como um ramo da matemática e que a provabilidade formal 

de um programa é um critério importante para correção. Apesar do título, a maior parte do 

artigo é sobre a tentativa de Dijkstra de colocar a ciência da computação em uma perspectiva 

mais ampla da ciência, em que o ensino é abordado como um corolário no final. 

 

 

 

Cabe destacar que a origem dos problemas associados ao processo de 

ensino/aprendizagem de programação é muito ampla, uma vez que envolve 

diversas variáveis. Ao analisá-las sob a ótica de uma pedagogia que encara a 

aprendizagem como um processo de construção de conhecimento, é possível 
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identificar e intervir nas diferentes etapas desse processo, no entanto essas 

intervenções não garantem sucesso no resultado final. 

A partir das várias dificuldades presentes no processo de 

ensino/aprendizagem de programação, muitos professores e pesquisadores têm 

concentrado seus esforços em desenvolver propostas que atenuem essas 

dificuldades, bem como contribuir para o processo de ensino/aprendizagem de 

programação. Nenhuma dessas propostas, todavia, mostrou-se completa ou, até 

mesmo, genérica, a ponto de sanar os problemas de aprendizado de 

programação que ainda persistem. 

Geralmente, essas propostas se encaixam em três principais vertentes: 

ferramentas, metodologias e a união de ambas (PEREIRA JÚNIOR; RAPKIEWICZ, 

2004). 

 

A seguir, apresentamos algumas ferramentas direcionadas ao 

aprendizado e/ou apoio ao processo de ensino de programação.  

Todas essas ferramentas podem ser encontradas facilmente 

na internet, caso você tenha interesse em conhecê-las melhor.  
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Alice Intro to Programming 
 

 
 

Referências: (COOPER; DANN; PAUSCH, 2000, 2003) 

Descrição: plataforma desenvolvida na Universidade Carnegie Mellon, projetada para ensinar 

alunos de programação orientada a objetos, envolvendo-os em algo divertido, tais como fazer 

filmes de animação e jogos. Essa ferramenta fornece animação 3D e manipulação direta dos 

elementos de uma linguagem de programação. A ferramenta remove a necessidade dos alunos 

em escrever código e lidar com a sintaxe. 

 

App Inventor 
 

 
 

Referências: (FINIZOLA et al., 2014; POKRESS; VEIGA, 2013; WOLBER, 2011) 

Descrição: MIT App Inventor, também conhecido como App Inventor for Android, é uma 

aplicação de código aberto originalmente criada pela Google e atualmente mantida pelo 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). A plataforma fornece a possibilidade de os 

estudantes praticarem conceitos de programação para elaborarem aplicativos que serão 

utilizados em seus dispositivos móveis. 

 

 

  

https://www.alice.org/
https://appinventor.mit.edu/
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Chibitronics 

 

 
 

Referências: (QI; DEMIR; PARADISO, 2017) 

Descrição: a Chibitronics fabrica adesivos de circuito e outras ferramentas para circuitos de 

papel que combinam construção e programação de circuitos com artes e ofícios.  

 

Code Academy 

 

 
 

Descrição: site que possui uma plataforma interativa, de modo a oferecer aulas gratuitas de 

codificação em linguagens de programação, como jQuery, Javascript, Python, Ruby, PHP, bem 

como as linguagens de marcação, incluindo HTML e CSS. O serviço funciona de maneira que os 

usuários progridam nas lições, com códigos de dificuldade crescente. 

 

 

  

https://chibitronics.com/
https://www.codecademy.com/
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DataCamp 

 

 
 

Descrição: a plataforma DataCamp oferece cursos interativos de R, Python, Sheets, SQL e shell, 

com aulas de vídeo, desafios e projetos de codificação disponível pela web ou App para 

Smartphone.  

 

Encode: Learn to Code 

 

 
 

Descrição: App para Android e IOS que visa ensinar os conceitos básicos de codificação, por 

meio de lições de codificação interativa e desafios. Também oferece cursos de Python, 

JavaScript, HTML e CSS. 

 

  

https://www.datacamp.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.upskew.encode&hl=pt_BR
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Enki: Learn data science, coding, tech skills 
 

 
 

Descrição: aplicativo para aprender a ciência de dados, aprender a codificar. Inclui tópicos, tais 

como: SQL, Ciência de Dados, JavaScript, Python, Blockchain, CSS, HTML, Segurança, git, 

princípios básicos do CompSci, Linux e Java. 

 

Grasshopper 

 

 
 

Descrição: plataforma disponível gratuitamente no computador, em Android e iOS. Visa ensinar 

a codificação para iniciantes, além de abordar os principais conceitos de programação utilizando 

a linguagem JavaScript para criar animações com código. Ensina, também, técnicas de resolução 

de problemas. 

 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enki.insights&hl=pt_BR
https://grasshopper.codes/
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Greenfoot 

 

 
 

Referências: (HENRIKSEN; KÖLLING, 2004; KÖLLING, 2010) 

Descrição: ferramenta desenvolvida pelo grupo de educação em computação da Kent 

University, nos Estados Unidos. É um ambiente de desenvolvimento Java interativo projetado, 

principalmente, para fins educacionais, permitindo, de forma fácil, o desenvolvimento de 

aplicativos gráficos bidimensionais, como simulações e jogos interativos. 

 

LightBot 

 

 
 

Referências: (SOUZA et al., 2018) 

Descrição: Lightbot é um jogo educacional para aprender conceitos de programação de 

software. 

 

  

https://www.greenfoot.org/door
https://lightbot.com/
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Let's Code | micro:bit 

 

 
 

Referências: (BALL; BISHOP; DE HALLEUX, 2017; SENTANCE et al., 2017) 

Descrição: o Microbit (também conhecido como BBC Microbit, estilizado como micro: bit) é um 

sistema embarcado baseado em ARM de hardware de código aberto e projetado pela BBC para 

uso na educação em computação no Reino Unido. 

 

Mimo 

 

 
 

Descrição: o Mimo é uma plataforma que ensina programação, HTML, CSS, JavaScript e Swift 

por intermédio de lições gamificadas e interativas. 

 

  

https://microbit.org/
https://getmimo.com/
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Portugol Studio 

 

 
 

Referências: (NOSCHANG; PELZ; ELIEZER, 2014) 

Descrição: o Portugol Studio é uma ferramenta para aprender programação e voltada para as 

pessoas que falam o idioma português. Possui sintaxe baseada em C e PHP. 

 

Programming Hub 

 

 
 

Descrição: Programming Hub é um aplicativo para Android e IOS para o aprendizado de 

programação de forma interativa. 

 

http://lite.acad.univali.br/portugol/
https://programminghub.io/
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Repl.it 

 

 
 

Descrição: é um site que fornece um interpretador interativo on-line, capaz de executar e 

compartilhar códigos, em uma série de linguagens de programação, incluindo Python, Ruby, 

JavaScript, Java, C, C++ e muitas outras. 

 

Scratch 

 

 
 

Referências: (FARIAS; BONIFÁCIO; FERREIRA, 2015; MALONEY et al., 2010; RESNICK et al., 2009) 

Descrição: ferramenta desenvolvida dentro do mesmo contexto lúdico proposto pelo LOGO. 

Nela, utiliza-se a metáfora na qual as instruções de um programa são elaboradas a partir de 

blocos de comandos que se encaixam uns nos outros. Pode ser usada para a elaboração de 

jogos de computador, histórias interativas, obras de arte gráfica e animação por computador, 

além de outros projetos de multimídia. 

 

 

  

https://repl.it/
https://scratch.mit.edu/
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SoloLearn 

 

 
 

Referências: (BERSSANETTE et al., 2018b; QUINN, 2018) 

Descrição: é uma plataforma social de codificação projetada, especificamente, para dispositivos 

móveis (celulares e tablets) que visa desenvolver habilidades e competências de seus membros 

por meio da gamificação, do compartilhamento entre pares e da geração de conteúdos pelo 

usuário. O App possibilita uma experiência de aprendizagem dos fundamentos de programação 

de maneira prática, estando disponível para sistemas Android, IOS e Web, além de oferecer 12 

cursos gratuitos de programação, entre eles: JavaScript, Python, C++, C#, Ruby, PHP.  

 

Tinkercad 

 

 
 

Descrição: o Tinkercad é uma coleção on-line gratuita de ferramentas de software. Possibilita o 

desenvolvimento, montagem e programação de circuitos eletrônicos. 

 

  

https://www.sololearn.com/
https://www.tinkercad.com/
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Tynker 

 

 
 

Descrição: plataforma de programação educacional destinada a ensinar as crianças a criarem 

jogos e programas. 

 

Uri Online Judge 

 

 
 

Referências: (DAGOSTINI et al., 2017; LIU et al., 2018) 

Descrição: é um projeto desenvolvido na Universidade Regional Integrada – URI –, Campus de 

Erechim. A plataforma disponibiliza problemas no estilo do ICPC – International Collegiate 

Programming Contest – da ACM. Fornece aos usuários um juiz on-line para testar suas soluções 

para problemas, ou seja, corrige em tempo real as submissões dos algoritmos de seus usuários. 

 

UriOnlineJudgeAcademic 

 

Referências: (BEZ; TONIN; RODEGHERI, 2014; SELIVON; BEZERRA; TONIN, 2015) 

Descrição: é similar ao URI Online Judge, no entanto a ferramenta possibilita aos professores a 

elaboração de listas de exercícios específicos e a disponibilização às suas turmas, bem como 

outras ferramentas, por exemplo, a detecção de similaridades nas respostas. 

 

 

https://www.tynker.com/
https://www.urionlinejudge.com.br/judge/en/login
https://www.urionlinejudge.com.br/academic/
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VisuAlg 

 

 
 

Referências: (SOUZA, 2009) 

Descrição: é um aplicativo para digitar, executar e depurar pseudocódigo, fornecendo, também, 

recursos, tais como execução passo a passo, visualização do conteúdo das variáveis, exame da 

pilha de ativação no caso de subprogramas, contador de execuções de cada linha do programa 

etc. 

 

 

 

Conforme observado, são muitas as possibilidades por meio das 

ferramentas direcionadas ao aprendizado e/ou apoio ao processo de ensino de 

programação. As ferramentas apresentadas compreendem apenas uma pequena 

amostra dos recursos que temos disponíveis atualmente. 

Além delas, compete destacar iniciativas de empresas gigantes da 

tecnologia, como Google por meio de CS First, uma das muitas iniciativas do 

Google focadas no ensino de ciências da computação, e o MakeCode da Microsoft, 

bem como outras iniciativas: Hour Of Code, Khan Academy, Programaê, Turtle 

Academy, Code Avengers, Code Combat, Code Monster, CodeHS, CodeSaga, Free 

Code Camp, Neps Academy. 

 

http://visualg3.com.br/
https://csfirst.withgoogle.com/s/en/home
https://makecode.microbit.org/
https://hourofcode.com/pt/pt
https://pt.khanacademy.org/
http://programae.org.br/
https://turtleacademy.com/
https://turtleacademy.com/
https://www.codeavengers.com/
https://br.codecombat.com/
http://www.crunchzilla.com/code-monster
https://codehs.com/
https://codesaga.com.br/
https://www.freecodecamp.org/
https://www.freecodecamp.org/
https://neps.academy/
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? 
E aí, Professores(as), vocês conhecem, utilizam ou já 

utilizaram algumas dessas ferramentas no processo de 

ensino/aprendizagem de programação de computadores? 

 

Em minha prática como professor dos conteúdos introdutórios de 

programação, costumo utilizar e já utilizei várias dessas ferramentas, tais como: 

ALICE, App Inventor, Code Academy, GREENFOOT, HourOfCode, Portugol 

Studio, Repl.it, SCRATCH, SoloLearn, Tinkercad, UriOnlineJudge e o Academic. 

Além dessas ferramentas, durante o processo de ensino/aprendizagem de 

programação, utilizo/já utilizei muitos outros recursos, como: Moodle, Facebook, 

WhatsApp, Kahoot!, Padlet, Canva. Há outros que espero utilizar (não utilizei 

ainda devido à falta de oportunidades). São eles: Quizlet, Picklers, EdModo e Slack. 

Não pense, porém, que minha prática se baseia apenas no uso dessas 

ferramentas e recursos. Não utilizo todas de uma vez (se você pensou isso), mas 

o ponto é que não devemos apenas inserir esses recursos em nossa prática.  

 

Devemos fazer um uso consciente das possibilidades pedagógicas de 

inserção dessas ferramentas e recursos no processo de 

ensino/aprendizagem, avaliando as suas limitações e contribuições; 

caso contrário, a inclusão delas serão apenas modismos. 

 

Para tentar ilustrar isso que estou expondo, a seguir, apresento dois 

estudos meus (artigos) sobre a inserção desses recursos para o apoio ao processo 

de ensino/aprendizagem de programação. 
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O primeiro artigo: ENSINO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES 

POR MEIO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS DA WEB 2.0 refere-se a um relato de 

experiência da implementação de uma proposta de ensino de programação de 

computadores, fazendo uso de tecnologias digitais - TD da Web 2.0, de modo a 

avaliar as contribuições da associação dessas TD no contexto pedagógico. O artigo 

foi publicado no XLVI Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia, em 2018 

(BERSSANETTE; FRANCISCO, 2018a). 

O segundo artigo: AVALIAÇÃO DO USO DO APP SOLOLEARN COMO 

FERRAMENTA DE APOIO À APRENDIZAGEM DOS FUNDAMENTOS DE 

PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES trata a respeito da avaliação o uso do App 

SoloLearn como ferramenta de apoio à aprendizagem dos fundamentos de 

programação de computadores. Foi publicado pela Revista Intersaberes, em 2018 

(BERSSANETTE et al., 2018b). 

 

Além das ferramentas, cabe apresentar alguns estudos sobre elas. 

Todos estes trabalhos que serão apresentados a seguir podem ser 

encontrados no Google Scholar, caso você queria saber mais. 

 

 

Programação para todos: Análise Comparativa de Ferramentas utilizadas no Ensino de 

Programação 

(SILVA JUNIOR; FRANÇA, 2017) 

Este artigo se objetiva a analisar e fazer um comparativo com algumas ferramentas que foram 

propostas em trabalhos anteriores e que são utilizadas no ensino dessa disciplina, buscando 

observar se essas ferramentas atendem a essa nova realidade do ensino inicial de programação 

para crianças e jovens. 

 

 

http://www.abenge.org.br/sis_submetidos.php?acao=abrir&evento=COBENGE18&codigo=COBENGE18_00047_00001805.pdf
http://www.abenge.org.br/sis_submetidos.php?acao=abrir&evento=COBENGE18&codigo=COBENGE18_00047_00001805.pdf
https://www.uninter.com/intersaberes/index.php/revista/article/view/1502
https://www.uninter.com/intersaberes/index.php/revista/article/view/1502
https://www.uninter.com/intersaberes/index.php/revista/article/view/1502
https://scholar.google.com/
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A systematic literature review of assessment tools for programming assignments 

(SOUZA; FELIZARDO; BARBOSA, 2016) 

Este artigo apresenta os resultados de um estudo realizado para coletar e avaliar evidências 

sobre ferramentas que auxiliam na avaliação de tarefas de programação. 

 

A systematic review of tools, languages, and methodologies for mashup development 

(PAREDES-VALVERDE et al., 2015) 

Este trabalho apresenta uma revisão e análise sistemática das ferramentas, linguagens de 

programação e metodologias de desenvolvimento de software envolvidas no desenvolvimento 

dessas ferramentas, a fim de aprender mais sobre os recursos e serviços fornecidos por elas. 

 

Analysis of Research in Programming Teaching Tools: An Initial Review 

(SALLEH; SHUKUR; JUDI, 2013) 

Este artigo descreve resultados preliminares de pesquisas relacionadas à programação de 

ferramentas de ensino. 

 

Um Mapeamento Sistemático sobre Ferramentas de Apoio ao Ensino de Algoritmo e 

Estruturas de Dados 

(BARBOSA; PARREIRA JÚNIOR, 2013) 

Este artigo consiste em um mapeamento sistemático que visa catalogar, identificar e fazer uma 

classificação de ferramentas de apoio ao ensino de algoritmos e estrutura de dados. 

 

Tools for Teaching Introductory Programming: What Works? 

(POWERS et al., 2006) 

Este trabalho analisa diferentes ferramentas para o ensino de programação, como: ferramentas 

narrativas, ferramentas de programação visual, ferramentas de modelo de fluxo e ferramentas 

que fornecem feedback de execução. 

 

 

 

Discorremos bastante sobre ferramentas; assim, a seção se estendeu mais 

do que foi planejada. Porém, fique tranquilo(a): estamos terminando, mas, para 

isso, devemos retornar à segunda categoria de propostas de 

metodologias/estratégias. 
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A literatura nos indica algumas metodologias/estratégias para o ensino de 

programação, além da abordagem tradicional descrita anteriormente. São elas: 

 

Abordagem Prática – Mão na Massa 

(BERSSANETTE; FRENCISCO, 2018; GUZDIAL; GUO, 2014) 

Metodologia baseada na prática, ao contrário do modelo, que é centrado na teoria. 

 

Aprendizagem Baseada em Jogos 

(MEDEIROS et al., 2014; KUMAR, 2012; RAJARAVIVARMA, 2005; SCAICO; SCAICO, 2016; SILVA; 

FERNANDES; SANTOS, 2018) 

Metodologia cujo foco é na concepção, no desenvolvimento, no uso e na aplicação de jogos na 

educação e na formação. 

 

Aprendizagem Baseada em Problemas 

(BAWAMOHIDDIN; RAZALI, 2017; NUUTILA et al., 2008; OLIVEIRA; RODRIGUES; GARCIA, 2012) 

Método de aprendizado centrado no estudante. Tem o problema como elemento motivador do 

estudo e integrador do conhecimento. 

 

Computação Desplugada 

(RODRIGUES; ARANHA; SILVA, 2018) 

Metodologia que consiste na produção e na realização de atividades sem a necessidade de 

utilizar programas específicos, de forma concreta, para vivenciar a programação. 

 

Estudo de caso 

(LINN; CLANCY, 1992) 

Este método propõe ênfase no processo de programação, priorizando aspectos, como a 

declaração do problema, a descrição dos processos utilizados para resolvê-lo e o perfil de 

codificação. O ponto defendido pelos autores é que muitos livros de programação tendem a 

enfatizar o produto, mas não o próprio processo de programação.  

 

Programação em pares 

(MCDOWELL et al., 2002; WILLIAMS et al., 2000) 

Estabelece pares de estudantes, a fim de que possam discutir e colaborar entre si na resolução 

dos problemas. 
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Ainda em relação às metodologias/estratégias para o ensino de 

programação, é pertinente destacar que há evidências de que a união de 

ferramentas computacionais e estratégias pedagógicas adequadas culminam em 

melhores resultados, quando comparados com a utilização de ferramentas de 

maneira isolada. Entretanto, o que se observa é uma tendência em tratá-las 

separadamente (PEREIRA JÚNIOR; RAPKIEWICZ, 2004). 

 

Por fim, em nossa viagem sobre o que expõe a literatura 

acerca do processo de ensino/aprendizagem de programação, 

cabe apresentar alguns estudos que orientam, fundamentam, 

discutem aspectos importantes e nos indicaram os caminhos na 

elaboração deste curso. 

 

 

The Impact of Different Teaching Approaches and Languages on Student Learning of 

Introductory Programming Concepts 

(KUNKLE; ALLEN, 2016) 

Este artigo apresenta uma pesquisa que desenvolveu um instrumento para avaliar a 

aprendizagem dos conceitos fundamentais de programação orientada a objetos. Em seguida, 

utilizou esse instrumento para investigar o impacto de diferentes abordagens de ensino e 

linguagens de programação na capacidade dos estudantes universitários de aprenderem esses 

conceitos. 

 

Can you learn to teach programming in two days? 

(HADEN et al., 2016) 

Este artigo descreve a estrutura e os resultados de duas oficinas de desenvolvimento 

profissional de professores, visando qualificá-los para o ensino de programação. A estrutura do 

workshop enfatiza não apenas o aprimoramento das habilidades de programação de um 

professor, mas também a exposição a técnicas pedagógicas validadas no ensino de 

programação. Os resultados preliminares apresentados são positivos, com a maioria dos 

professores transferindo o treinamento para as suas próprias salas de aula. 
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What's the best way to teach computer science to beginners? 

(GUZDIAL, 2015b) 

Neste artigo, questiona-se a prática do ensino de programação para novos estudantes, 

indicando que esses estudantes, geralmente, têm de praticar a programação em grande parte 

por conta própria. 

 

Teaching introductory programming: A quantitative evaluation of different approaches 

(KOULOURI; LAURIA; MACREDIE, 2015) 

Este artigo apresenta a investigação e os efeitos de três fatores no ensino de programação. São 

eles: escolha da linguagem de programação, o treinamento para a resolução de problemas e o 

uso de avaliação formativa. O estudo adotou uma abordagem metodológica iterativa realizada 

ao longo de 4 anos consecutivos. Para avaliar os efeitos de cada fator (implementado como uma 

única alteração em cada iteração), no desempenho da aprendizagem dos alunos, o estudo usou 

métricas quantitativas e objetivas. As descobertas revelaram que o uso de uma linguagem 

sintaticamente simples (Python) em vez de uma linguagem mais complexa (Java) facilitou o 

aprendizado dos conceitos de programação pelos alunos. Além disso, o ensino de resolução de 

problemas antes da programação produziu melhorias significativas no desempenho dos alunos. 

 

A systematic review of approaches for teaching introductory programming and their 

influence on success 

(VIHAVAINEN; AIRAKSINEN; WATSON, 2014) 

Neste artigo, relatam-se os resultados de uma revisão sistemática de artigos que descrevem 

abordagens de ensino de programação introdutória e fornece uma análise do efeito que várias 

intervenções podem ter sobre as taxas de aprovação dos cursos de programação introdutória. 

 

Teaching a CS introductory course: An active approach 

(MOURA; VAN HATTUM-JANSSEN, 2011) 

Este artigo descreve como as técnicas de aprendizado ativas foram aplicadas com sucesso a um 

curso introdutório de programação, reduzindo as suas taxas de reprovação e desistência. O 

estudo retrata as mudanças no curso, da educação centrada no professor para uma abordagem 

centrada no aluno, ao usar duas edições diferentes do mesmo curso, sendo a primeira centrada 

no professor e a segunda centrada no aluno. 

 

Análise de Metodologias e Ambientes de Ensino para Algoritmos, Estruturas de Dados e 

Programação aos iniciantes em Computação e Informática 

(SANTOS; COSTA, 2006) 

Este artigo apresenta a importância de um bom ensino de fundamentos de algoritmos e 

programação em cursos de graduação em Computação e Informática. 
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Das (muitas) dúvidas e (poucas) certezas do ensino de algoritmos 

(KOLIVER; DORNELES; CASA, 2004) 

Este artigo apresenta e discute uma série de questões sobre o processo de 

ensino/aprendizagem de programação. 

 

A mesma velha questão: como ensinar Programação? 

(GUERREIRO, 1986) 

Este artigo consiste em um ensaio que discute como ensinar Programação.  

 

 

 

Desse modo, em decorrência da ampla oportunidade possibilitada pelos 

recursos disponíveis para o ensino de programação (ferramentas e metodologias 

apresentadas), devemos nos questionar sobre o porquê de ainda reproduzimos 

métodos de ensino de programação que remetem ao século passado, em que 

uma grande parte das escolas e dos estudantes não tinha acesso a todos esses 

recursos disponíveis atualmente. Ou, ainda, por que os conteúdos de 

programação geralmente são apresentados de maneira que a solução do 

problema não é associada à sua representação em uma linguagem de 

programação?  

Por fim, encerrando este capítulo, devemos retornar à classificação dos 

estudantes proposta por Dunican (2002) (lembram das três categorias de 

estudantes propostas?). Ao seguir essa classificação e assumindo 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. No entanto, é válido 

tecer a seguinte observação: a menos que sejam utilizadas praticas educativas 

adequadas, a progressão dos estudantes pertencentes à segunda categoria para 

a terceira pode não acontecer. 
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Clique na imagem a seguir ou utilize o QrCode para acessar ao(s) Vídeo(s) 

de Síntese do Capítulo - Programação de Computadores. 
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A educação é a arma mais poderosa que você 

pode usar para mudar o mundo. 

Nelson Mandela 
 

 

Este capítulo se objetiva a contextualizar a Educação Contemporânea, 

realizando um resgate histórico dos modelos de ensino/aprendizagem, de modo 

a relacioná-los ao conceito de Educação 3.0. Para isso, serão trabalhados e 

discutidos os temas apresentados a seguir. 

− Transformações da sociedade e seus impactos para a educação. 

− Educação 1.0, 2.0 e 3.0. 

− Competências para ensinar hoje. 
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No capítulo anterior (Programação de Computadores), abordamos os 

principais temas relacionados ao processo de Ensino/Aprendizagem de 

Programação de Computadores. Além disso, já introduzimos algumas premissas 

relacionadas à Educação Contemporânea que iremos aprofundar neste capítulo.  

Assim, para compreendermos melhor a educação de hoje, faz-se 

necessário lançarmos um olhar sobre o seu retrospecto histórico, com vistas a 

compreender as respectivas formas de ajuste entre a educação e as demandas da 

sociedade. Para isso, apoiamo-nos nas três eras da educação propostas por Jim 

Lengel, em seu livro “Education 3.0: Seven steps to better schools” (CARVALHO, 

2017; LENGEL, 2013). 

Para entendermos a primeira era da educação, faz-

se necessário voltar no tempo, especificamente cerca de 

cento e cinquenta anos, e considerarmos o contexto da 

época; nesta, as pessoas trabalhavam na terra, geralmente 

em atividades ao céu aberto, com ferramentas manuais e 

em pequenos grupos formados por pessoas mais velhas e 

mais jovens, sendo que estes podiam conversar enquanto 

trabalhavam. 

As pessoas desta época não viajavam para muito longe. O trabalho delas 

também não mudava muito de uma geração para outra. Os filhos realizavam as 

mesmas atividades de seus pais, dos avós antes deles, praticamente com as 

mesmas ferramentas. Aqui, precisamos considerar que a tecnologia empregada 

no trabalho mudava lentamente.    

Vídeo: A evolução da 

escola 

Will Richardson 

https://www.youtube.com/watch?v=KlBP7psvKwU
https://www.youtube.com/watch?v=KlBP7psvKwU
https://www.youtube.com/watch?v=KlBP7psvKwU
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A esse contexto, denominamos Ambiente de Trabalho 1.0, que pode ser 

observado na imagem a seguir. 

 

 

Winslow Homer - Waiting an Answer, 1872 at Baltimore Museum of Art Baltimore MD – 

Fonte: Wikimedia Commons. Arquivo de domínio público. 

 

Agora, se voltarmos o nosso olhar para a escola daqueles dias (imagem a 

seguir), podemos observar que a Educação e o Ambiente de trabalho 

correspondiam exatamente um ao outro, pois a escola produzia os tipos de 

cidadãos necessários ao mundo ao seu redor. Eles, inclusive, deveriam ser 

capazes de trabalhar bem, utilizando ferramentas manuais e realizando uma 

variedade constante e limitada de tarefas diárias.  

Filhos, pais e avós frequentavam a mesma escola e aprendiam as mesmas 

coisas, aprendiam ao ar livre e em pequenos grupos. 
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Winslow Homer - The Country School, 1871 at Saint Louis Art Museum - St Louis MO – 

Fonte: Wikimedia Commons. Arquivo de domínio público.  

 

A segunda era da educação, inicia-se cerca de cinco décadas 

posteriormente ao contexto apresentado. Nessa era, podemos observar que o 

ambiente de trabalho começava a se modificar. A partir da revolução industrial, 

as pessoas começaram a trabalhar em fábricas, com ferramentas mecânicas e em 

grandes grupos, apesar de cada sujeito ser encarregado de uma tarefa específica, 

como a de operar sozinho uma máquina. Todos faziam a mesma coisa ao mesmo 

tempo, o dia todo, e não era permitido que conversassem entre si. 

Além disso, as pessoas desta época utilizavam ferramentas mais 

elaboradas: lápis e papel. Geralmente, sentavam-se em bancadas e eram 

supervisionadas bem de perto. O novo Ambiente de Trabalho 2.0 pode ser 

observado na imagem a seguir. 
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Cigar Company - Burgert Brothers - State Archives of Florida, Florida Memory - 1929  

Fonte: Wikimedia Commons. Arquivo de domínio público.  

 

Esse novo ambiente de trabalho requeria um novo conjunto de 

habilidades, bem como um novo tipo de cidadão. A partir desse novo contexto 

social, as escolas da época se modificaram para atender às novas necessidades. 

Dentro desse contexto, os estudantes, agora, formavam grupos maiores, 

todos da mesma idade, trabalhavam conforme o ritmo das horas e deveriam fazer 

a mesma coisa e ao mesmo tempo, já que eram supervisionados de perto por 

seus mestres, ficavam fechados em salas e tinham pouca interação com o mundo 

lá fora. Tal ambiente pode ser observado na imagem a seguir. 
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Minneapolis Talmud Torah students in Classroom 

Fonte: Wikimedia Commons. Arquivo de domínio público. 

 

A partir da apresentação dessas duas eras da educação, podemos 

observar que, nos dois contextos, a educação correspondia ao ambiente de 

trabalho, cada um à sua época.  

Para Lengel (2013), vivenciamos, atualmente, a terceira era da educação e, 

para contextualizá-la, devemos observar os ambientes de trabalhos nos dias 

atuais, que são bem diferentes daqueles das antigas fábricas.  

No ambiente de trabalho 3.0, as pessoas, em sua maioria, trabalham em 

pequenos grupos, resolvem problemas em conjunto, usam ferramentas digitais e 

propõem novas ideias umas para as outras. Os trabalhos mecânicos, antes 

desenvolvidos pelos seres humanos, agora são realizados por robôs. Pessoas de 



 

 

73 

mãos limpas reprogramam esses robôs quando as coisas não saem como 

esperado. 

Nesse novo cenário, as pessoas lidam com problemas jamais vistos antes 

e devem se utilizar de conhecimentos das mais variadas áreas para resolver esses 

problemas, buscando reunir informações de fontes e formatos diversificados. A 

maioria das informações está disponível em rede. Hoje, comunicamo-nos por 

diversas ferramentas digitais e trabalhamos com uma ampla rede de 

colaboradores espalhados pelo mundo todo. A seguir, apresentamos algumas 

imagens que correspondem a esse novo cenário. 

 

 

Automation New Jobs - Fonte: Freepik.com 

 

 

New Workspaces - Fonte: Freepik.com 
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Face a essa nova realidade, as escolas e as salas de aula de hoje se 

transformaram para atender a esse novo contexto? Na sequência, observe a 

imagem de uma sala de aula atual e tire as suas próprias conclusões. 

 

 

Dinwiddie Classroom - Fonte: Wikimedia Commons. Arquivo de domínio público. 

 

Podemos perceber, ainda em nosso contexto de sala de aula, grupos 

grandes de estudantes que utilizam majoritariamente lápis e papel como suas 

ferramentas, são organizados para aprenderem e desenvolverem as mesmas 

atividades e no mesmo tempo ao longo do dia, possuem poucas conexões com o 

mundo exterior e são supervisionados bem de perto. 

Desse modo, observamos que a educação não se transformou para 

atender às necessidades do mudo atual, pois, hoje, o ambiente de trabalho requer 

pessoas:  

I. que possam trabalhar em grupos pequenos para resolver 

problemas se utilizando dos diversos recursos disponíveis, fazendo-

se valer de uma ampla rede de conexões;  
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II. que estejam aptas a desenvolver muitas tarefas distintas ao longo 

do seu dia de forma autônoma, sem a necessidade de uma 

supervisão direta. 

 

Diante desse descompasso, é comum ouvirmos que presenciamos escolas 

do século XIX, com professores do século XX, tentando formar estudantes do 

século XXI.  

 

? 
E aí, Professores(as), em qual era da 

educação você situa sua prática? 

Como deveria ser a educação hoje  
para atender às necessidades do mundo atual e desenvolver os 

cidadãos que precisamos para hoje e amanhã? 

 

Ao parafrasear Moran (2017), dentro desse cenário atual tão dinâmico, a 

escola está parada no tempo, ou seja, está off-line em um mundo on-line. Desse 

modo, é possível perceber que a escola atual, bem como boa parte de nós 

educadores, não foi preparada para uma geração de estudantes que nasceu e se 

desenvolveu dentro de outro contexto temporal, cercada em abundância de 

recursos digitais. 

Portanto, faz-se necessário compreendermos essas transformações da 

sociedade e que as escolas, bem como os seus educadores, não podem ficar 

alheios a essas transformações, como se os muros da escola fossem 

intransponíveis e os estudantes, ao adentrarem seus portões, passassem por um 

processo de volta no tempo, um tempo do qual eles não fizeram parte (BARBOSA; 

MÜLER, 2016). 
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Segundo Azanha (2004, p. 372): 

A escola contemporânea é, pois, uma novidade social e cultural. Nesse 

novo espaço institucional, o desempenho do professor não mais pode ser 

pensado como uma simples questão de formação teórica de alguém que 

ensina, como também o desempenho do aluno não mais pode ser 

considerado como uma simples questão de motivação e de esforços 

individuais. A escola de hoje é uma ruptura com a escola do passado, 

sempre inspirada numa visão preceptorial da relação pedagógica. 

Com base nessa breve retrospectiva, observamos que, atualmente, 

vivenciamos uma etapa de transição de modelos educacionais consolidados para 

outros disruptivos mais alinhados às necessidades da sociedade e dos estudantes 

atuais. 

Em virtude desse novo cenário que se apresenta e o descompasso entre 

as transformações, as necessidades da sociedade atual e a educação de uma 

forma geral, devemos nos questionar, enquanto educadores, como transformar a 

educação para que ela acompanhe as diversas mudanças ocorridas na sociedade 

e faça frente às necessidades e perspectivas dos estudantes.  

Um caminho possível para isso é abandonar velhos 

paradigmas educacionais, romper com práticas mais ou 

menos estáticas e assumir posturas inovadoras. Nesse 

contexto, não cabe mais falas do tipo: "esses alunos não 

querem nada"; "estou falando para as paredes"; "eles não 

estão nem aí para minha aula".  

Quem, então, pode mudar esse cenário?  

 

 

Vídeo: Andreas 

Schleicher: A World 

that Educated 

Students for their 

Future, Rather than 

their Past 

https://www.youtube.com/watch?v=1EnreIX9xaE
https://www.youtube.com/watch?v=1EnreIX9xaE
https://www.youtube.com/watch?v=1EnreIX9xaE
https://www.youtube.com/watch?v=1EnreIX9xaE
https://www.youtube.com/watch?v=1EnreIX9xaE
https://www.youtube.com/watch?v=1EnreIX9xaE
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O termo Educação 3.0 foi utilizado pelo professor Derek Keats, da 

Universidade de Witwatersrand, de Joanesburgo (África do Sul), em 2007, para 

definir a utilização e o impacto na educação, do aprendizado colaborativo e 

personalizado, por meio da reutilização de conteúdos e o reconhecimento do 

aprendizado a partir de métodos formais ou informais. 

A abordagem da Educação 3.0 é mais conectivista ao ensino e 

aprendizagem. Assim, professores, estudantes, redes, conexões, meios, recursos 

e ferramentas têm o potencial para atender individualmente aos estudantes e 

educadores, até mesmo às necessidades da sociedade, reconhecendo que a 

jornada de cada estudante é única, personalizada e autodeterminada (KEATS; 

SCHMIDT, 2007). 

Por conseguinte, a Educação 3.0 é uma nova concepção do que ensinar, 

como ensinar, com o que ensinar e o que desenvolver. Nesse modelo, faz-se 

necessário que o docente esteja apto a transformar suas práticas e aprender a 

utilizar as tecnologias disponíveis, assim como os estudantes o fazem, 

empregando a tecnologia no ensino onde seja apropriado para incentivar seus 

estudantes com um devido potencial pedagógico, de maneira a modificar a 

prática. 

Dessa forma, os professores não representam mais simplesmente a figura 

do transmissor de conhecimento e guardião da ordem. Eles devem desenhar, 

orientar, colaborar e gerenciar um complexo conjunto de contextos de situações 

de aprendizagem que possam frequentemente ser alteradas. 
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Esse modelo de educação pressupõe muito mais 

que o uso de tecnologias, propondo uma nova concepção 

do que ensinar (mudança de conteúdo), como ensinar 

(mudança de metodologia), com o que ensinar (recursos 

didáticos variados, principalmente tecnológicos) e o que 

desenvolver (novas habilidades) para entregar como 

resultado, ao final do processo de ensino/aprendizagem, 

uma pessoa apta a trabalhar nesse novo panorama 

econômico e atuar nesse novo contexto social e político 

(LENGEL, 2013). 

Gerstein, em seu artigo Moving from Education 1.0 Through Education 2.0 

Towards Education 3.0 (GERSTEIN, 2014), utiliza-se da metáfora da evolução da web 

para contextualizar modelos educacionais. Como este curso é direcionado para 

Docentes das áreas de Computação, Informática e afins, parece-nos conveniente 

e pertinente utilizarmos sua analogia, bem como suas ilustrações. 

Para Gerstein, a Educação 1.0 é a primeira e mais longa fase da educação 

que durou milênios ou séculos. Ao longo do período correspondente, ela atendeu 

plenamente às expectativas da sociedade. Esse modelo de educação teve foco no 

ensino individual; assim, um professor ensinava todas as disciplinas para um 

único estudante. Isso era feito em um quarto da casa onde vivia esse estudante 

com acesso à educação para poucas pessoas.  

Nessa fase, as primeiras escolas eram denominadas Escolas Paroquiais e 

limitavam-se à formação de eclesiásticos. As aulas aconteciam nas igrejas e o 

ensino era limitado às lições das escrituras e a leitura. O currículo consistia apenas 

em aprender a ler, escrever, conhecer a bíblia, canto e um pouco de aritmética. 

Com o tempo, incluiu o latim, a gramática, a retórica e a dialética. Assim, o mestre 

Vídeo: Educação 3.0: 

oito passos para a 

mudança - James G. 

Lengel 

https://www.youtube.com/watch?v=AdQIYIg4-Ww&list=PL9Supo3SdePevPGDCeRoyLgeMYsUO5XOc&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=AdQIYIg4-Ww&list=PL9Supo3SdePevPGDCeRoyLgeMYsUO5XOc&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=AdQIYIg4-Ww&list=PL9Supo3SdePevPGDCeRoyLgeMYsUO5XOc&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=AdQIYIg4-Ww&list=PL9Supo3SdePevPGDCeRoyLgeMYsUO5XOc&index=1
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(professor) era a figura mais importante na organização e no trabalho de 

formação do estudante. 

 

 

Esse tipo de educação essencialista, behaviorista, tinha como base os três 

“Rs” - Receber, ouvindo o professor; Responder, tomando notas, estudando o 

texto e fazendo tarefas; e Regurgitar, tomando as mesmas avaliações, tal como 

todos os outros estudantes. 

Nesse modelo, os estudantes podem ser vistos como receptáculos de 

conhecimento e, assim como os recipientes que não têm características únicas, o 

conhecimento ofertado aos estudantes é o mesmo, ou seja, padronizado. 

A Educação 1.0 pode ser comparada à Web 1.0, na qual há uma 

disseminação unidirecional de conhecimento de professor para aluno, bem como 

a primeira geração da Web, um processo amplamente unidirecional.  
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Os alunos vão à escola para receber educação dos professores, os quais 

fornecem informações a eles, por meio de uma rotina que pode incluir o uso de 

anotações, folhetos, livros didáticos, vídeos e, recentemente, na internet.  

Os estudantes são, em grande parte, consumidores de recursos de 

informação que lhes são entregues e, embora possam se envolver em atividades 

baseadas nesses recursos, essas atividades são, na maioria das vezes, realizadas 

isoladamente ou em grupos locais isolados. 

Por sua vez, a Educação 2.0 assume as características de uma orientação 

andragógica de ensino, mais construtivista, sendo ativa, experiencial e autêntica, 

ao proporcionar experiências de aprendizagem relevantes e, socialmente em 

rede, são incorporados à estrutura de classe ou curso.  
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Esse modelo inclui mais interação entre o professor-estudante, estudante-

estudante e estudante-conteúdo, tendo raízes progressivas, humanistas, em que 

o elemento humano é importante para a aprendizagem.  

Desse modo, as relações de estudantes e professores são consideradas 

parte do processo de aprendizagem. A educação 2.0 centra-se nos três “Cs” - 

Comunicação, Contribuição e Colaboração. 

 

 

 

A Educação 2.0, assim como a Web 2.0, permite interatividade entre o 

conteúdo e os usuários e entre os próprios usuários. Com a Web 2.0, os usuários 

passaram de apenas acessar informações e conteúdos para poder interagir 

diretamente com o conteúdo, comentando, alterando e compartilhando-o pelas 

redes sociais. A Web 2.0 também viu o desenvolvimento de mídias sociais, as quais 
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permitem que os usuários se comuniquem diretamente entre si de forma 

síncrona e assíncrona. 

Semelhante à Web 2.0, a Educação 2.0 inclui mais interação entre 

professor e aluno; aluno para aluno; e aluno para conteúdo e especialista. A 

Educação 2.0 tem raízes humanísticas progressivas, nas quais o elemento 

humano é importante para a aprendizagem. As relações professor-aluno e aluno-

aluno são consideradas parte do processo de aprendizagem. 

 

 

 

A Educação 2.0 acontece quando as tecnologias da Web 2.0 são usadas 

para aprimorar as abordagens tradicionais da educação, envolvendo, por 

exemplo, o uso de blogs, podcasts e redes sociais, mas as circunstâncias nas quais 

as tecnologias são usadas ainda são amplamente incorporadas à estrutura da 

Educação 1.0.  
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A Educação 3.0, por sua vez, baseia-se em um serviço personalizado, 

autodeterminado de educação, com a aprendizagem pautada em interesses. Aqui, 

a resolução de problemas, a inovação e a criatividade são similares à Web 3.0, que 

nos fornece conteúdo relevante, interativo e em rede, disponível, personalizado e 

gratuito, prontamente, com base em nossos interesses individuais. 

A Educação 3.0 também trata dos três “Cs”, mas de um conjunto diferente 

de Conectores, Criadores e Construtivistas. Eles são qualitativamente 

diferentes dos três “Cs” da Educação 2.0. Agora, são substantivos que se traduzem 

na arte de ser um aprendiz autodeterminado, em vez de "aprender", conforme 

facilitado pelo educador. Os alunos se tornam os autores, motivadores e 

avaliadores de suas experiências de aprendizado, tendo o educador ao seu lado 

como um orientador na construção do saber. 
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Esse modelo é caracterizado pelas oportunidades educacionais em que os 

próprios estudantes desempenham um papel fundamental como criadores de 

artefatos de conhecimento que são compartilhados. Também é um espaço onde 

as redes sociais e benefícios sociais desempenham um papel importante na 

aprendizagem.  

Além disso, a distinção entre artefatos, pessoas e processos torna-se 

turva, como fazem as distinções de espaço e tempo. Há arranjos institucionais, 

incluindo as políticas e estratégias para enfrentar os desafios e oportunidades 

apresentadas. Tem-se uma ênfase em processos de aprendizagem e de ensino 

com a quebra de fronteiras entre professores e estudantes, bem como de 

instituições e disciplinas. 

 

Vale a pena informar que, a partir da classificação das eras da educação 

proposta por Lengel (2013), assim como do conceito de Educação 3.0 proposto 

por Keat e Schmidt (2007), um novo conceito ou fase da educação foi inserida 

nesse contexto, com a denominação Educação 4.0. Esta deriva quase que 

essencialmente dos conceitos propostos pela 3.0, no entanto é apresentada 

na literatura como uma proposta futura de educação intimamente 

relacionada à 4ª Revolução Industrial. Por essas características, optou-se pelo 

seu não aprofundamento. 

 

Cabe observar que vivenciamos um momento propício a esse modelo de 

educação, pois a geração atual de estudantes tem acesso a diversos recursos on-

line gratuitos e disponíveis, ferramentas para criar e compartilhar informações, 

que nenhuma outra geração teve disponível. 
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Todavia, muitos educadores se sentem forçados a ingressar nesse modelo 

de ensino, não sendo legítimo seu interesse em transformar sua prática, uma vez 

que são forçados e não convidados à mudança, o que pode desencadear 

experiências traumáticas tanto para professores como para estudantes. Outros 

educadores apresentam diversos motivos pelos quais não buscam transformar 

sua prática, dentre eles: "Não tenho tempo suficiente"; "Não tenho recursos 

suficientes"; "Preciso de mais treinamento"; "Preciso ensinar usando o livro"; 

"Preciso ensinar os conteúdos para a avaliação"; "Posso perder o controle da 

turma"; "Sempre ensinei de outra maneira".   

 

 

Esses motivos, em nosso entendimento, são sintomas de uma 

mentalidade fixa de educadores que se veem como professores em um ambiente 

de Educação 1.0 estritamente, mas, na realidade, esses são obstáculos externos 
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pelos quais a maior parte de nós, professores, transferimos 

nossas culpas por resistir às mudanças.  

O resultado disso é o conformismo com o modelo 

posto atualmente: "Não posso mudar, porque o sistema 

não me permite mudar". Dessa forma, devemos ao menos 

nos questionar se não estamos construindo obstáculos 

para nós mesmos, os quais, na realidade, não existem. 

Por fim, acreditamos que há, 

sim, opções de crescer, mudar, transformar e valorizar 

nossa prática como professor, tornando-a mais 

significativa para nossos estudantes. Para isso, devemos 

focar naquilo que pode funcionar e não no que 

efetivamente não funciona. Também devemos observar 

onde as mudanças são possíveis e fazer algumas pequenas 

mudanças no processo de ensino/aprendizagem. 

Lembrem-se: pequenas mudanças, geralmente, resultam 

em mudanças maiores e mais sistêmicas.  

 

 

Como vimos ao longo deste capítulo, o século XXI apresenta grandes 

avanços nas mais variadas áreas do conhecimento humano. Originários de 

diferentes aspectos da globalização, ciência e tecnologia, esses avanços provocam 

intensa mudança ideológica, cultural, social e profissional. 

Vídeo: O futuro da 

educação: Uma 

entrevista com  

Sugata Mitra 

 

Vídeo: Mudar é 

complicado, mas 

acomodar é perecer – 

Mário Sergio Cortella 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=F10t7i8wHaM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=F10t7i8wHaM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=F10t7i8wHaM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=F10t7i8wHaM
https://youtu.be/vI3tTILzO0E
https://youtu.be/vI3tTILzO0E
https://youtu.be/vI3tTILzO0E
https://youtu.be/vI3tTILzO0E
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Frente a essas mudanças, a escola, assim como os 

educadores que estão inseridos nesse contexto de 

mudanças, devem entender essas transformações e se 

adaptar às necessidades dos estudantes, pensando em 

uma formação adequada para o século XXI. 

Dessa forma, esta última seção visa apresentar, com 

base na literatura, as competências que se espera do 

docente para ensinar hoje. Para isso, inicialmente, expomos 

“Os sete saberes necessários à Educação do Futuro” propostos por Morin (2014), 

os quais são evidenciados na sequência.  

1. As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão. 

2. Os princípios de um conhecimento pertinente. 

3. A condição humana. 

4. A identidade terrestre. 

5. O confronto com as incertezas. 

6. A compreensão. 

7. A ética do gênero humano. 

 

Perrenoud, no livro “As competências para ensinar 

no Século XXI” (PERRENOUD; THURLER, 2009), indica que o perfil do professor, 

para desenvolver uma cidadania adaptada ao mundo contemporâneo, deve 

contemplar ao mesmo tempo: 

1. pessoa confiável; 

2. mediador intercultural; 

Vídeo: Charles Fadel | 

Educação Para o 

Século 21 

Vídeo: Edgar Morin em 

entrevista para o 

programa Milênio 

https://www.youtube.com/watch?v=GaesH1qSO4w
https://www.youtube.com/watch?v=GaesH1qSO4w
https://www.youtube.com/watch?v=GaesH1qSO4w
https://www.youtube.com/watch?v=8WwvwJtlZ1Y
https://www.youtube.com/watch?v=8WwvwJtlZ1Y
https://www.youtube.com/watch?v=8WwvwJtlZ1Y
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3. mediador de uma comunidade educativa; 

4. garantia da Lei; 

5. organizador de uma vida democrática; 

6. transmissor cultural; 

7. intelectual. 

 

Além disso, Perrenoud indica que, no registro da construção de saberes e 

competências, esperaria que o professor fosse: 

1. organizador de uma pedagogia construtivista; 

2. garantia do sentido dos saberes; 

3. criador de situações de aprendizagem; 

4. administrador da heterogeneidade; 

5. regulador dos processos e percursos de formação.  

 

Os saberes propostos por Morin (2014), bem como o perfil e competências 

propostos por Perrenoud, em aspectos gerais, indicam-nos um norte sobre as 

competências necessárias para ensinar hoje. No entanto, neste material, não 

ousaremos a nos aprofundar nessas propostas, porém recomendamos a leitura 

dessas obras. 

Ao sair um pouco do idealismo das propostas já mencionadas, em 2012, 

os educadores holandeses Erno Mijland e Rob Mioch publicaram um artigo 

listando doze características comuns aos professores 3.0. Suas ideias foram 

reproduzidas e traduzidas para o inglês no site Education Futures. A seguir, são 

apresentadas. 

Vídeo: Entrevista 

Philippe Perrenoud 

https://www.youtube.com/watch?v=fcbuv6uWiO4
https://www.youtube.com/watch?v=fcbuv6uWiO4
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1. OLHA PARA O FUTURO: aprendizes desta geração precisarão 

encontrar espaço em uma sociedade cada vez mais incerta, com 

grandes riscos. O professor 3.0 deve olhar para tendências, 

possíveis cenários e considerar consequências. Quando entende 

que um determinado cenário é relevante, encontra maneiras de 

traduzir suas descobertas em conhecimento e habilidades 

relacionadas à sua área de ensino. 

2. OFERECE UMA BASE PARA A VIDA EM SOCIEDADE: o professor 3.0 vê 

a escola como uma sociedade que conecta os estudantes com o 

mundo ao seu redor. Ele ensina seus alunos a assumir 

responsabilidade por suas decisões, sua vida particular e o 

ambiente do qual fazem parte. Também busca desenvolver uma 

atitude flexível, adaptável. Assim, dá forma à ambição de criar, por 

meio da educação, uma sociedade mais saudável. 

3. ESTABELECE DIÁLOGOS: hoje, os estudantes têm acesso às mesmas 

fontes de informação que tem seus professores. Por mais que o 

conhecimento técnico e profissional seja significativo, acima de 

tudo, o professor 3.0 cria momentos para que seus alunos 

aprendam uns com os outros. A divisão tradicional de papéis (o 

professor que tudo sabe versus o estudante ignorante) não mais se 

aplica. Ele inicia diálogos entre seus alunos e com seus alunos. Por 

isso mesmo, habilidades e estratégias didáticas são ferramentas 

importantes para o professor 3.0, que está sempre aprendendo 

sobre a experiência, a mentalidade e o comportamento dos jovens. 

Conversas com colegas de profissão, famílias e o mundo à sua volta 

dão a ele acesso a uma diversidade de informações, inspirações e 

ideias. 
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4. IMPULSIONA OS TALENTOS DE SEUS ALUNOS: seus alunos vivem em 

uma sociedade extremamente competitiva. Ainda que, 

aparentemente, haja inesgotáveis oportunidades, existe, 

paralelamente, o risco de desigualdade. O professor 3.0 busca 

possibilidades para que todos os estudantes atinjam grandes 

conquistas. Ele presta atenção no desenvolvimento integral e no 

aluno como indivíduo. Percebe a motivação intrínseca de cada um 

e a usa como base para orientá-lo e motivá-lo. 

5. EXPLORA: com uma atitude de explorador, o professor 3.0 procura 

navegar pela realidade instável em torno dele. Sempre que possível, 

e com apoio de uma rede, busca soluções criativas para seus 

desafios diários. Ele vai pesquisar e experimentar continuamente 

novas maneiras de tornar seu ensino eficaz e eficiente. O professor 

3.0 não tem medo de testar métodos inovadores, tecnologias e 

recursos diferentes. Ele vai conectar a pesquisa com sua prática e 

traduzir seus estudos em resultados reais, que podem ser testados 

e avaliados. 

6. É UM MODELO DE APRENDIZAGEM “AO LONGO DA VIDA”: o prazo de 

validade das informações está cada vez mais breve. Conhecimento 

e aprendizagem estão cada vez mais relacionados à habilidade de 

encontrar soluções para novos problemas. É por isso que o 

professor 3.0 precisa continuar ativamente aprendendo. Parte 

disso pode acontecer de maneira autodidata, já que é fácil acessar 

fontes de qualidade na internet. O professor 3.0 estuda, reflete e 

procura feedback quanto à sua performance, seja entre colegas, 

seja proveniente de seus superiores. Também inclui o 

desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento em sua jornada, 
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podendo beneficiar, com isso, não apenas sua vida profissional, 

mas a de seus alunos e da instituição em que trabalha. Todas essas 

atitudes transformam o professor 3.0 em um modelo a ser seguido 

por seus alunos. 

7. NÃO TEM MEDO DE COMPARTILHAR E PERGUNTAR: o 

desenvolvimento é rápido demais para que o professor conheça 

tudo, atualize-se de tudo ou invente tudo por conta própria. O 

professor 3.0, então, aproveita sua rede de contatos para tirar 

dúvidas, compartilhar conhecimento e contribui em projetos 

coletivos. A Era da Informação oferece um número sem 

precedentes de oportunidades para democratizar o conhecimento, 

por exemplo, a partir de networks e da internet. Sempre que 

considera relevante, o professor 3.0 participa de esforços coletivos 

para melhorar a educação. Isso faz dele um membro ativo de uma 

sociedade cocriadora e mostra o poder de se estar conectado. 

8. USA TECNOLOGIA PARA COMPLEMENTAR SUA VISÃO DE 

APRENDIZAGEM: novas mídias e tecnologias (como lousas digitais, 

games e redes sociais) oferecem diversos recursos para a 

aprendizagem. Entretanto, o professor 3.0 não precisa seguir todas 

as febres do momento - seu olhar está voltado, primeiramente, para 

o aprendizado de seus alunos. Com isso em mente, ele analisa 

criticamente as possibilidades de cada ferramenta, definindo quais 

objetivos deseja atender e como elas podem ajudá-lo a chegar lá. 

Caso a tecnologia não acrescente nada de valioso ao processo, o 

professor 3.0 não tem receio de dizer "não". Nem sempre, porém, a 

análise é realizada facilmente; afinal, nem sempre é possível 

conhecer profundamente uma nova ferramenta para tomar sua 
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decisão. A habilidade de tomar decisões conscientes e deliberadas 

pode ser uma das competências mais valiosas do professor 3.0. 

9. TRABALHA COM EFICIÊNCIA: a tecnologia deve facilitar o trabalho do 

professor, não o dificultar. O professor 3.0 aproveita oportunidades 

de automatizar tarefas operacionais para, em contrapartida, ter 

mais tempo disponível para se dedicar às atividades que realmente 

importam: o contato direto com os estudantes. Métodos de 

avaliação digital, gravações da aula e plataformas de estudos são 

técnicas para ampliar os momentos de aprendizagem da turma. 

10. É APAIXONADO POR ENSINAR: a rotina do professor 3.0 exige muita 

energia. Há tanto que descobrir, experimentar e pensar a respeito. 

Assim, o trabalho nunca termina. A única forma de continuar 

motivado é tendo paixão pelo que faz. O professor 3.0 é genuíno e 

confiável, qualidades importantes para se lidar com os estudantes 

atuais. Ele compreende que influências externas podem distraí-lo 

de sua missão. Por exemplo, novos regulamentos, protocolos, 

mudanças no planejamento, o professor não precisa aceitar 

qualquer novidade cegamente; ele deve conhecer a tecnologia até 

mesmo para negar a tecnologia com propriedade quando for 

necessário. O professor 3.0 está preocupado com o significado, a 

substância de seu trabalho, e vai sempre questionar a si mesmo 

sobre qual sua real motivação. Ele tem consciência das atividades 

de que verdadeiramente gosta de executar e encontra felicidade em 

sua profissão, na convivência com os alunos e colegas, bem como 

em compartilhar sua paixão com outros. 

11. NÃO TEM MEDO DE SER ÚNICO: em toda escola, existe a necessidade 

de orientação por especialistas e generalistas que orientem a 
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tecnologia e a implementação de abordagens inovadoras. O 

professor 3.0 enxerga sua atuação como a letra "T": imagine que a 

especialidade é a linha vertical, aprofundando-se no conhecimento, 

enquanto a linha horizontal representa o alcance, ou seja, não basta 

conhecer detalhadamente um assunto, visto que ele deve ser 

compartilhado amplamente. O professor 3.0 tem autoridade em 

sua área de especialização. Pode-se encontrar conhecimento único 

e profundo nele; além disso, ele pensa de forma multidisciplinar, 

conectando sua expertise com o desenvolvimento de seu ambiente. 

Com esse perfil em "T", ele contribui para a qualidade da escola com 

atributos únicos. 

12. TEM ORGULHO DE SUA PROFISSÃO: como professor, é possível 

sentir-se como uma gota no oceano. Mas mesmo Einstein, Gandhi 

ou Picasso foram, em algum momento, meninos em uma escola 

qualquer, em algum lugar do mundo. A sociedade carrega grandes 

expectativas para a Educação e, portanto, é hora de parar de 

apontar dedos ou ter vergonha da profissão de professor. Nesse 

sentido, o professor 3.0 sabe que faz a diferença e orgulha-se de 

seu trabalho. 

 

Além dessas ideias mencionadas, Rui Fava, em seu livro “Educação 3.0: 

Como ensinar estudantes com uma cultura tão diferente” (FAVA, 2012), aponta 

oportunidades para professores e instituições de ensino gerarem valores que 

atinjam todos os interessados no sistema de ensino. Sua proposta estabelece os 

seguintes pontos: 

a. mudar o foco no ensino para o foco no aprendizado e no 

desenvolvimento do estudante; 
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b. desenvolver e adotar um sistema acadêmico no qual o 

conhecimento aplicado é o principal foco; 

c. preparar o estudante para uma profissão, com bases sólidas para 

atuar em diferentes campos e setores profissionais; 

d. promover uma ruptura com a cultura de ensino tradicional 

fragmentado, compartimentalizado, concebendo e implantando 

um ensino por meio da construção de projetos acadêmicos com 

ênfase em competências, habilidades, atitudes, conhecimento 

aplicado;  

e. desenvolver o processo de ensino-aprendizagem utilizando 

tecnologia de informação atualizada, de modo a oferecer serviços 

diferenciados que favorecerão a integralização e o desenvolvimento 

das competências projetadas; 

f. atuar no ensino, fomentando a qualidade e o alto desempenho do 

estudante. 

 

Cabe destacar que a sociedade atual demanda da 

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. Assim, 

propiciam-se novos contextos de aprendizagem 

organizados totalmente diferentes daqueles da educação 

formal. Isso é semelhante ao que acontece em contextos informais, os quais não 

Vídeo: Metodologias 

ativas – Lilian Bacich 

https://www.youtube.com/watch?v=fgqhapii1kk
https://www.youtube.com/watch?v=fgqhapii1kk
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contam com a participação e controle de um professor, tampouco de processos 

de avaliação e certificação. 

É importante que instituições de ensino, bem como 

professores, tenham consciência das transformações da 

sociedade e seus impactos na educação, assim como na 

alteração das relações dos estudantes com a aprendizagem, 

a fim de que estejam empenhados na busca de melhorar os 

processos de ensino/aprendizagem.  

Desse modo, devemos entender que o estudante 

precisa ser o ponto central em todos os empreendimentos 

de ensino. Os educandos presentes no sistema formal de educação possuem 

expectativas em relação ao processo de ensino/aprendizagem, bem como de sua 

própria formação e desenvolvimento, o que é muito diferente 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 a esses estudantes. 

  

Vídeo: A aula faliu. | 

Luciano Meira 

https://youtu.be/GlWuJQsTQuo
https://youtu.be/GlWuJQsTQuo
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Clique na imagem a seguir ou utilize o QrCode para acessar ao(s) Vídeo(s) 

de Síntese do Capítulo - Educação Hoje. 
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O principal objetivo da educação é criar 

pessoas capazes de fazer coisas novas e 

não simplesmente repetir o que outras 

gerações fizeram. 

Jean Piaget 

 

Este capítulo se objetiva a apresentar as Metodologias Ativas de 

Aprendizagem, bem como contextualizar seu uso no Processo de 

Ensino/Aprendizagem de Programação de Computadores. Para isso, serão 

trabalhados e discutidos os temas evidenciados a seguir.  

− Ensino/Aprendizagem Passivo e Ativo. 

− O que são Metodologias Ativas de Aprendizagem? 

− Quais Metodologias Ativas podemos usar em sala de aula, visando 

engajar nossos estudantes como agentes do próprio 

conhecimento? 

o Blended Learning (Ensino Híbrido); 

o Flipped Classroom (Sala de aula invertida); 

o Gamification (Gamificação); 

o Hands-on (Mão na massa); 

o Peer Instruction (Ensino por pares); 

o Problem Based Learning (Aprendizagem baseada em 

Problemas); 

o Project Based Learning (Aprendizado baseada em Projetos); e 

o  Team-based Learning (Aprendizagem baseada em Times). 
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Nobres colegas, professores(as), em sala de aula, estamos 

acostumados a ser os detentores do conhecimento. Por isso, na maior 

parte do tempo, nossas práticas de ensino se baseiam em 

metodologias comuns ao ensino tradicional, no qual o controle total é 

do professor, com as aulas expositivas e a passividade dos estudantes. 

Contudo, é possível, em sala de aula, envolver os estudantes, 

fazendo com que eles sejam ativos no processo de aprender, ao invés 

de ficarem presos a atitudes passivas, como ouvir e fazer anotações 

daquilo que o professor lhes fala? 

 

 

Tirinha tecnologia e sala de aula 

Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/blogs/wp-

content/uploads/sites/19/import/tirinha_tecnolo-gia_sala_de_aula.jpg/ 

 

Antes de respondermos a essa pergunta, convém, inicialmente, 

apresentarmos a classificação proposta por diversos pesquisadores sobre o 

conceito de Ensino/Aprendizagem Passivo e Ativo. 

https://www.gazetadopovo.com.br/blogs/wp-content/uploads/sites/19/import/tirinha_tecnolo-gia_sala_de_aula.jpg/
https://www.gazetadopovo.com.br/blogs/wp-content/uploads/sites/19/import/tirinha_tecnolo-gia_sala_de_aula.jpg/
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O Processo de Ensino/Aprendizagem Passivo é centrado no Professor, 

o qual é protagonista do processo, geralmente com aulas tradicionalmente 

expositivas, nas quais ele apresenta o conteúdo, utilizando-se de seus 

conhecimentos e recursos, como: quadro de giz ou de algum aparelho visual. 

Nesse processo, a participação dos estudantes é limitada e um dos principais 

objetivos é cumprir o programa da disciplina, apresentando, da melhor forma 

possível, os conteúdos programados para aula.  

Por sua vez, o Processo de Ensino/Aprendizagem Ativo é focado no 

estudante e cabe ao professor planejar atividades para que os alunos se envolvam 

e participem ativamente do processo, levando-os a contextualizar e desenvolver 

conceitos sobre o que estão aprendendo. Assim, dentro do contexto de 

Ensino/Aprendizagem Ativo, compete ao estudante assumir uma postura ativa em 

relação ao seu aprendizado, por meio de situações e problemas desafiadores 

projetados pelo professor. 

 

Assim, se considerarmos que a programação é uma atividade 

construtiva, conforme coloca Wirth (1986), faz todo sentido 

utilizarmos processos de Ensino/Aprendizagem Ativo. 

 

Libâneo (1991) indica que o estudo ativo é quando o estudo se converte 

em uma necessidade para o estudante, exigindo dele condições internas e 

externas mediadas pelo professor. 

 



 

 

103 

MAS, mesmo que o professor estabeleça ótimos objetivos, selecione 

conteúdos significativos e empregue uma variedade de métodos e 

técnicas, se não conseguir suscitar no aluno o desejo de aprender, nada 

disso funcionará. O aluno se empenha quando percebe a necessidade e 

importância do estudo, quando sente que está progredindo, quando as 

tarefas escolares lhe dão satisfação (LIBÂNEO, 1994, p. 108). 

 

Fernando Becker (1993), no livro “Epistemologia do professor: o cotidiano 

da escola”, classifica as formas do professor encaminhar o processo de 

ensino/aprendizagem. Vejamos algumas características das pedagogias 

apresentadas por Becker: 

 

 

 

Formas do Professor 
encaminhar o Processo 

de Ensino/Aprendizagem

No professor No aluno Nas relações

Pedagogia centrada
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Pedagogia 

centrada no 

professor 

Tende a valorizar relações hierárquicas que, em nome da 

transmissão do conhecimento, acabam por produzir ditadores, por 

um lado, e indivíduos subservientes e anulados em sua capacidade 

criativa, por outro. 

Pedagogia 

centrada no 

aluno 

Pretende enfrentar os desmandos autoritários do modelo anterior, 

em que ações espontâneas e insights perspectivos são tudo o que se 

espera do aluno. 

Pedagogia 

baseada na 

relação 

Tende a desabsolitizar os polos da relação pedagógica, dialetizando-

os. Nenhum dos polos dispõe de hegemonia prévia. O professor traz 

sua bagagem, o aluno também traz a sua. Na medida dessa relação, 

professor e aluno constroem conhecimento. 

 

Hoje, pode-se perceber que, 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. Conforme discutimos no capítulo 

anterior (Educação Hoje), esse modelo foi criado em um tempo que não 

corresponde à conjuntura atual e, por isso, não atende mais às necessidades e 

perspectivas de nossos estudantes.  

Assim, como discutimos anteriormente, faz-se necessário repensarmos o 

processo educacional, bem como a escola como um todo, pois esta não pode ser 

vista como a soma de salas de aula. É preciso pensar a escola como espaços de 

compartilhamento do conhecimento, com professores planejando e trabalhando 

em conjunto, ao ter em vista as muitas possibilidades educativas presentes no 

entorno da escola. 
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Após essa breve introdução, 

convém retornarmos à nossa questão inicial: 

“O que são Metodologias Ativas de Aprendizagem?” 

 

Para responder a essa pergunta, inicialmente, faz-se necessário definir 

essas Metodologias. Na literatura, são várias as definições concebidas e, a seguir, 

apresentamos algumas delas.  

 

Segundo Moran, “Metodologias ativas são estratégias de ensino 

centradas na participação efetiva dos estudantes na 

construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, 

interligada e híbrida” (BACICH; MORAN, 2018, p. 4). 

 

Para Camargo e Daros, as Metodologias Ativas podem ser 

definidas 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 (CAMARGO; 

DAROS, 2018). 

 



 

 

106 

Farias et al. (2015) definem Metodologias Ativas como o processo 

em que os estudantes desenvolvem atividades que necessitam 

de reflexão de ideias e desenvolvimento da capacidade de usá-

las. O professor deixa de ocupar um papel de destaque central 

perante o estudante, tornando-se apenas um facilitador. 

 

Borges e Alencar definem as Metodologias Ativas de 

Ensino/Aprendizagem como um recurso didático para uma 

formação crítica e reflexiva (BORGES; ALENCAR, 2014). 

 

Para Berbel, as Metodologias Ativas baseiam-se em formas de 

desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências 

reais ou simuladas, visando condições de solucionar, com 

sucesso, desafios advindos das atividades essenciais da 

prática social, em diferentes contextos (BERBEL, 2011). 

 

Em síntese e com base nas diferentes definições apresentadas, podemos 

entender que as... 

 

Metodologias Ativas são 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 dos estudantes no 

desenvolvimento de sua aprendizagem. 
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Nesse sentido, as metodologias ativas dão 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, 

para que os envolvidos nesse processo possam aprender em seu próprio estilo, 

ritmo e tempo.  

 

Metodologia Ativa é qualquer situação de aprendizagem que o 

professor 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. Ou seja, 

é qualquer outra ação que não seja simplesmente os estudantes ficarem 

sentados em suas carteiras ouvindo e escrevendo passivamente o que o 

professor fala. 

 

As metodologias ativas podem ser caracterizadas pela inter-relação entre 

educação, cultura, sociedade, política e escola, sendo desenvolvida por meio de 

métodos ativos e criativos de aprendizagem.  

No entanto, essa ideia não é nova e tem 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. 

A Escola Nova de John Dewey se pauta pelo aprender fazendo (learning 

by doing) em experiências com potencial educacional. Por isso, faz-se presente 
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em tempos de metodologias ativas. Dewey propôs uma educação entendida 

como processo de reconstrução e reorganização da experiência pelo aprendiz 

(DEWEY, 1959), orientada pelos princípios de iniciativa, originalidade e cooperação 

com vistas a liberar suas potencialidades. 

Moran, em congruência com Dewey, evidencia que a educação não é a 

preparação para a vida, pois ela acompanha a própria vida, o desenvolvimento do 

ser humano, sua autonomia e aprendizagem por meio da experiência e da 

reflexão sobre a experiência que impulsiona estabelecer relações, tomar 

consciência, construir o conhecimento e reconstruir a experiência (BACICH; 

MORAN, 2018; DEWEY, 1975). 

Cabe destacar que muitas características das Metodologias Ativas, 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. 

Coaduna-se a essas reflexões teóricos como Dewey (1959), Freire (2005), 

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

superar a educação bancária, tradicional e focar a aprendizagem do aluno, 

envolvendo-o, motivando-o e dialogando com ele. 
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Alicerçadas a essas acepções, podemos afirmar que as 

Metodologias Ativas possuem uma concepção de educação 

crítico-reflexiva com base em estímulos no processo 

ensino/aprendizagem, resultando no envolvimento direto do 

educando na busca pelo conhecimento. 

 

Outro aspecto relevante sobre as Metodologias Ativas refere-se à 

Intencionalidade da Aprendizagem, pois é fato que aprendemos o que 

nos interessa e é pertinente ao nosso contexto. Tais aspectos possibilitam o 

aumento de nossa flexibilidade cognitiva, da capacidade de realizar tarefas 

diversas e de adaptação a situações inesperadas. 

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) e Vygotsky (1998), entre outros. Além disso, todos esses autores 

questionam o modelo escolar focado na transmissão de informações. 

Moran (2018, p. 2) afirma que “em um sentido amplo, toda aprendizagem 

em algum grau é ativa”. O mesmo autor destaca, ainda, que aprendemos 

ativamente desde que nascemos e 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). 

Dentro desse contexto, cabe observar que aprendemos pela 

experimentação, por questionamentos. Assim, quanto mais próximo 

aprendermos de nosso contexto e vida, mais relevante e profunda será nossa 

aprendizagem quando comparada à aprendizagem por transmissão.  
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Dessa forma, as Metodologias Ativas de Aprendizagem podem ser 

consideradas pontos de partida para avançarmos a processos 

mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, de 

generalização, de reelaboração, pois o aprendizado proposto por 

essas metodologias se dá de forma emancipada a partir de 

contextos (problemas e situações) que os aprendizes poderão 

vivenciar, posteriormente, em sua vida profissional (MORAN, 

2015). 

 

Ou seja, as Metodologias Ativas de Aprendizagem representam uma 

proposta metodológica diferente de ensinar, a qual é focada no estudante, e não 

no professor. Isso significa que temos de estar abertos a modificar nossas 

maneiras de ensinar, a fim de que os estudantes também modifiquem as 

maneiras de aprender. 

Dessa forma, precisamos entender a necessidade de modificar nossas 

práticas, no sentido de que estas necessitam acompanhar os objetivos 

pretendidos. Se queremos que os estudantes sejam proativos, precisamos adotar 

metodologias que possibilitem aos estudantes se envolverem em atividades cada 

vez mais complexas, em que tenham de tomar decisões e avaliar os resultados, 

com apoio de materiais relevantes. Se queremos que os estudantes sejam 

criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar 

sua criatividade (MORAN, 2015). 

Outro ponto fundamental a respeito das Metodologias Ativas é que 

estas hoje se desenvolvem com apoio das Tecnologias Digitais e perseguem o e-

learning (CATHERALL, 2005), que se compreende como o processo de 

ensino/aprendizagem realizado com suporte eletrônico: internet, computadores, 
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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, nós, professores, temos em mãos as 

ferramentas necessárias para desenvolver contextos pedagógicos diferenciados, 

com vistas a prover a nossos estudantes 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 atualmente, podemos desenvolver 

experiências de ensino individualizado, pois elas permitem o registro, a 

visibilização 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, 2015). 

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

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

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

A combinação dos ambientes mais formais com os informais (redes sociais, wikis, 

blogs), feita de forma inteligente e integrada, permite-nos conciliar a necessária 

organização dos processos com a flexibilidade de poder adaptá-los para cada 

estudante e/ou grupo. Nesse sentido, podemos perceber que explorar as 

tecnologias em sala de aula estimula o envolvimento dos estudantes. 

Com base nas referidas propriedades apresentadas até o momento sobre 

as Metodologias Ativas de Aprendizagem, convém sintetizar algumas 

características dessas metodologias, comparando-as com a metodologia 

tradicional como meio de ampliar a compreensão sobre a temática.  
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Aspecto Metodologia Tradicional Metodologias Ativas 

Bases 

Teóricas 

De acordo com Mizukami (1986), a 

abordagem tradicional do processo de 

ensino/aprendizagem não se 

fundamenta em teorias 

empiricamente validadas, mas, sim, 

em uma prática educativa e na sua 

transmissão através dos anos. 

Socioconstrutivismo;  

Psicologia cognitiva;  

Teoria cognitiva social;  

Aprendizagem baseada na 

reflexão; e 

Aprendizagem significativa. 

Pressupostos 

A inteligência é uma faculdade que 

torna o homem capaz de armazenar 

informações, das mais simples às mais 

complexas. Assim, o conhecimento 

humano possui um caráter 

cumulativo, que deve ser adquirido 

pela transmissão dos conhecimentos. 

O conhecimento é construído por 

meio das interações com o assunto 

em estudo, ouvindo, falando, 

perguntando, discutindo, fazendo e 

ensinando. Dessa forma, a 

intencionalidade da aprendizagem 

por parte do aprendiz é essencial 

ao processo.  

Objetivo Transmissão de informações. 

Incentivar os estudantes para que 

estes aprendam de forma 

autônoma e participativa, a partir 

de problemas e situações reais. 

Aprendizagem Receptiva e mecânica. 
Colaborativa, significativa, reflexiva 

e crítica sobre a experiência. 

Ênfase 

No cultivo e desenvolvimento da 

prática de alimentar a inteligência, 

por meio de transmissão dos 

conhecimentos existentes.  

Na formação do pensamento 

reflexivo do aluno e na divisão das 

responsabilidades no processo de 

ensino/aprendizagem.  

Métodos 

disponíveis 

Geralmente restrito a aulas teóricas 

expositivas ou atividades práticas 

diretamente no local de atuação 

profissional sob supervisão. 

Diversidade de métodos 

disponíveis, que variam em 

objetivo, complexidade.  

Atividades 

Centradas nos conteúdos, 

privilegiando a memorização, a 

repetição de exercícios, a 

recapitulação e aplicação. 

Centradas no aluno. 
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Aspecto Metodologia Tradicional Metodologias Ativas 

Conteúdos 

Logicamente organizados e 

estruturados para serem 

transmitidos aos alunos; caracteriza-

se por se preocupar mais com a 

variedade e quantidade de noções, 

conceitos e informações. Privilegia a 

quantidade de informação, 

misturando os conteúdos 

significativos com os de pouco 

significado para aquele momento. 

Transformam-se em meios para a 

resolução de problemas da vida e 

para a realização de experiências de 

aprendizagem, devendo ser 

contextualizados, significativos, 

estando relacionados com as 

experiências de vida dos alunos e 

ligados à sua realidade. Dessa 

forma, privilegia-se a qualidade da 

informação, do conhecimento a ser 

construído e dos caminhos que 

serão trilhados. Assim, os 

conteúdos são pontos de partida 

flexíveis. 

Papel do 

Professor 

Protagonista, comunicador que atua 

como transmissor de informações. 

Geralmente permanece em pé, 

diante dos estudantes, junto ao 

quadro.  

Orientador/colaborador que facilita 

o aprendizado, interagindo com os 

alunos e atuando apenas quando é 

necessário. 

Papel do 

Aluno 

Ouvinte, que se esforça para 

absorver uma vasta quantidade de 

informações, normalmente por meio 

da simples memorização destas. 

Geralmente ficam sentados em 

carteiras individuais, separados em 

filas, respondendo às perguntas e 

fazendo anotações ou exercícios. 

Protagonista, participando 

ativamente da construção do 

conhecimento, com o apoio de um 

especialista, sendo responsável por 

sua própria aprendizagem, ao 

passar, assim, a exercer uma 

atitude crítica e construtiva quando 

bem orientado. 

Características Metodologia Tradicional versus Metodologias Ativas 

Fonte: Autoria própria com base na literatura 

 

Cabe observar que são muitos os aspectos que podem ser comparados 

entre essas metodologias. Assim, dentre os apresentados, destacamos a 

alteração do papel do professor, que deixa de ser o detentor de todo 

conhecimento e passa a assumir um papel de curador, mentor e orientador para 

a construção do saber dos estudantes, desenvolvendo caminhos e atividades 

previsíveis e imprevisíveis, individuais e de grupo, para a construção mais aberta, 

criativa, empreendedora, reflexiva e significativa do conhecimento. 



 

 

114 

No entanto, vale mencionar que, para alcançar resultados positivos nesses 

métodos de aprendizagem, 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 tornar-

se crítico, criativo e ativo. Por isso, espera-se que eles se envolvam mais em 

atividades de ouvir, discutir, falar, ver, perguntar, fazer e ensinar. 

Entretanto, tornar os estudantes responsáveis pela própria aprendizagem 

implica que deverão desempenhar uma série de outras tarefas aos quais não 

estão acostumados. Além disso, devemos ter consciência dos vários obstáculos a 

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

empregar as Metodologias Ativas de Aprendizagem. Dessa forma, os ajustes, 

ainda que progressivos, são profundos, pois, à medida que se desenvolvem a 

partir dessas metodologias, os estudantes costumam assumir posturas mais 

proativas em relação à sua aprendizagem. 

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 atuais nos estudantes. Destacamos, ainda, que 

há uma vasta literatura sobre as Metodologias Ativas de Aprendizagens e os seus 

benefícios no processo de ensino/aprendizagem.  

Por fim, após a apresentação e contextualização dessas metodologias, faz-

se necessário conhecê-las e compreendê-las, a fim de selecioná-las de acordo com 
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vários fatores, tais como: perfil dos estudantes, estilos de aprendizagem, 

quantidade, estilo da escola, infraestrutura necessária, adaptação ao curso e sua 

prática, entre outros. Dessa maneira, a seguir, serão apresentadas algumas 

Metodologias Ativas que podemos usar no processo de ensino/aprendizagem de 

programação de computadores. 

 

No contexto da Programação de Computadores, são diversas as 

pesquisas e os estudos referentes à aplicação de Metodologias Ativas 

de Aprendizagem. A seguir, apresentamos algumas dessas pesquisas. 

 

 

Aprendizagem Ativa no Ensino de Programação: Uma Revisão Sistemática da Literatura 

(FARIAS; NUNES, 2019) 

Este artigo tem como objetivo apresentar uma revisão sistemática da literatura dos trabalhos 

relacionados aos processos, ferramentas e metodologias que auxiliam na aprendizagem ativa 

de programação, publicados de janeiro de 2014 até junho de 2019. 

 

Application of teaching active methodologies: Experience that improves the significant 

learning 

(BARRIA; VILLEGAS, 2017) 

Este artigo consiste em um estudo exploratório de incorporar metodologias ativas em 

disciplinas de Computação e Programação Básica, em uma universidade Chilena. As 

descobertas revelaram que implementação de metodologias ativas contribuíram para o 

desenvolvimento da aprendizagem significativa. 

 

A student-centered introductory programming course: The cost of applying Bologna 

principles to Computer Engineering education 

(FERNÁNDEZ et al., 2011) 

No artigo, expõe-se estudo de caso piloto de um curso de programação introdutória da 

graduação em Engenharia da Computação, com base em uma estratégia de aprendizado ativo.  
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The active-learning transformation: a case study in software development and systems 

software courses 

(SOWELL et al., 2010) 

Neste artigo, relata-se a transformação de um curso de desenvolvimento de software baseado 

no estilo tradicional (palestras) para um formato de aprendizado ativo. Os autores descrevem 

as mudanças realizadas no curso e fornecem um resumo das técnicas de aprendizado ativo que 

foram empregadas.  

 

 

 

Inicialmente, gostaríamos de esclarecer que são muitos os métodos 

associados às metodologias ativas com potencial de promover uma experiência 

impulsora do desenvolvimento, da autonomia, da aprendizagem e do 

protagonismo ao estudante.  

Assim, a variedade de estratégias metodológicas a serem utilizadas no 

planejamento das aulas é um recurso importante, justamente por estimular a 

reflexão sobre as diversas possibilidades advindas dessas estratégias, bem como 

a integração das metodologias à sua prática docente. 

 

 

Blended Learning (b-learning), ou Ensino Híbrido (misturado, combinado, 

mesclado) como é conhecido no Brasil, é uma metodologia/modelo/conceito de 

educação baseada na junção do ensino presencial com o ensino a distância. 
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Essa metodologia constitui na integração 

organizada de abordagens e tecnologias complementares 

da educação presencial e a distância cuidadosamente 

selecionadas (GARRISON; VAUGHAN, 2007), sendo, 

portanto, caracterizada pelo uso de soluções mistas. Teve 

seu conceito desenvolvido a partir de experiências e-

learning (TARNOPOLSKY, 2012). 

Para Moran (2017b, p.27), a educação sempre foi 

misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, 

tempos, atividades, metodologias, públicos. Assim como sabemos que com o 

advento da internet surgiram vários cursos na modalidade a distância, também é 

de conhecimento de todos que esses cursos tem grande taxa de evasão, mas não 

devemos negar de forma alguma, suas vantagens. 

Para Christensen, Horn e Staker (2013), o conceito de Blended Learning 

pode ser dividido em três partes que são complementares e se correlacionam:  

I. qualquer programa educacional formal no qual um estudante 

aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino on-line, com 

algum elemento de controle sobre tempo, lugar, caminho ou 

ritmo; 

II. o estudante aprende, em algum momento, em local físico 

supervisionado;  

III. as modalidades, ao longo do caminho de aprendizagem de cada 

estudante, estão conectadas para fornecer uma experiência de 

aprendizagem integrada.  

 

Vídeo: Ensino Híbrido 

– Personalização e 

Tecnologia na 

educação 

https://youtu.be/E8NlU_07XRI
https://youtu.be/E8NlU_07XRI
https://youtu.be/E8NlU_07XRI
https://youtu.be/E8NlU_07XRI
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Dessa forma, o ensino híbrido mescla momentos em que o aluno estuda 

os conteúdos usando recursos on-line e outros em que o ensino ocorre em uma 

sala de aula, na qual o estudante interage com os demais colegas e o professor. 

Permite-se, assim, que a aprendizagem se dê em um processo contínuo, deixando 

de estar reservada a um só dado momento ou espaço, ao oportunizar 

possibilidades de ampliação do espaço temporal da sala de aula (MORAN, 2015). 

No entanto, é importante ressaltar que o Blended Learning não consiste 

apenas na ampliação do espaço temporal da sala de aula ou, então, dos canais de 

acesso à informação, mas, sim, na utilização das possibilidades desses canais de 

maneira planejada e integrada.  

No Blendend Learning, percebe-se o estudante como sujeito de sua 

aprendizagem, o professor como mediador e as tecnologias como suporte para 

diferentes formas de interação. Para Schneider et al. (2013), o sistema “blended” 

é uma possibilidade de maximizar os pontos positivos do ensino presencial 

(principalmente a mediação do outro na aprendizagem e na construção do 

conhecimento de cada estudante e o sentimento de pertencer a um grupo) e da 

EaD (essencialmente o respeito ao tempo e ao estilo de aprendizagem de cada 

estudante e a utilização de outras formas de mediação possibilitadas pelas 

Tecnologias Digitais - TD). 

Há duas estruturas possíveis no Ensino Híbrido, as quais são evidenciadas 

a seguir.   

− Síncrono: nessa estrutura, os participantes (professores e 

estudantes) precisam estar presentes em tempo real durante os 

momentos de ensino. O objetivo é promover a interação entre eles 

e usar esse momento como ponto de discussão, engajamento, 

resolução de problemas e atividades que são mais bem 

desenvolvidas em grupo. Fóruns, webinars, bate-papos e salas de 
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aula são alguns dos exemplos de atividades síncronas. Dessa forma, 

essas atividades podem ser realizadas tanto de forma presencial 

quanto a distância, mesmo com seus participantes conectados ao 

mesmo tempo. 

− Assíncrono: essa estrutura não exige que os participantes estejam 

todos presentes durante o ensino. Na realidade, ela promove o 

desenvolvimento de forma individual de cada estudante, sendo que 

o tempo e a velocidade das aulas estão de acordo com o perfil. Para 

isso, o conteúdo e o material de estudo são disponibilizados para 

todos. O seu acesso é feito no tempo do aluno, adequando-se 

melhor à sua agenda, velocidade de aprendizado e ao perfil de 

estudo. O objetivo é respeitar as características de desenvolvimento 

de cada indivíduo, gerando maior reflexão e flexibilidade de ensino, 

de maneira a facilitar a assimilação do conteúdo. 

 

Portanto, na parte realizada on-line, o estudante 

dispõe de meios para controlar quando, onde, como e com 

quem vai estudar. Já na parte presencial, o estudante deve, 

necessariamente, contar com a supervisão do professor, 

que deve valorizar as interações interpessoais, bem como 

complementar as atividades on-line. Na prática, o estudante 

terá aulas tanto em sala de aula, com um professor e outros 

estudantes, quanto em ambiente virtual, por meio de 

plataformas digitais e outros recursos tecnológicos que 

permitam a ele adquirir conhecimento. 

O sucesso do processo de ensino/aprendizagem em cursos híbridos 

implica um planejamento muito cuidadoso dos materiais, privilegiando a 

Vídeo: Lilian Bacich 

fala sobre Ensino 

Híbrido 

https://youtu.be/VFk_EFMWv10
https://youtu.be/VFk_EFMWv10
https://youtu.be/VFk_EFMWv10
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variedade de estímulos e linguagens, bem como sua íntima relação com os 

momentos presenciais. Desse modo, o conteúdo deve ser elaborado ou 

organizado especificamente para a disciplina.  

Segundo Nieves (2010), para que seja considerado 

híbrido, um curso deve ter, como eixo principal, atividades 

a distância e a utilização de multimeios nas aulas 

presenciais. Considera-se, portanto, “híbridos” os cursos 

nos quais o uso dos ambientes virtuais ultrapasse a 30% 

das atividades planejadas e executadas. A Associação 

Brasileira de Educação a Distância (ABED) sugere que, 

entre o uso do espaço presencial e do virtual, pode-se ter 

variação de 30% a 70%. 

O ensino híbrido promete unir o melhor dos dois 

universos com o propósito de conferir melhores condições 

de aprendizagem aos estudantes, sem enxergar a 

tecnologia como substituta da sala de aula tradicional. A sua 

proposta é promover uma “aliança” entre o digital e o 

presencial, fazendo da tecnologia uma ferramenta que 

auxilia e é auxiliada pelo educador. 

 

 

No contexto da Programação de Computadores, são diversas as 

pesquisas e os estudos referentes à aplicação do Blendend Learning. A 

seguir, apresentamos algumas dessas pesquisas. 

 

Vídeo: Ensino Híbrido - 

José Moran 

Vídeo: Blended 

learning and the 

future of education: 

Monique Markoff 

https://youtu.be/9LK9axXqwDw
https://youtu.be/9LK9axXqwDw
https://youtu.be/Mb2d8E1dZjY
https://youtu.be/Mb2d8E1dZjY
https://youtu.be/Mb2d8E1dZjY
https://youtu.be/Mb2d8E1dZjY
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A blended learning course for playfully teaching programming concepts to school 

teachers 

(LAZARINIS et al., 2019) 

Este artigo relata as experiências de um programa de extensão universitária com professores 

do ensino fundamental e médio de várias especialidades, que se objetivava a melhorar as 

habilidades de codificação dos professores por meio das atividades do Scratch. Segundo os 

autores, os participantes consideraram a experiência altamente satisfatória e indicaram que 

haviam sido apoiados de forma eficaz ao longo do processo. 

 

On the Effects of Computer-assisted Teaching on Learning Results Based on Blended 

Learning Method 

(BI; SHI, 2019) 

Este artigo analisa as conotações do aprendizado misto e a arquitetura das principais funções 

do sistema Moodle em um curso da linguagem de programação C. Segundo os autores, os 

resultados indicaram que o modelo de ensino misto baseado na plataforma Moodle é útil para 

melhorar o processo de ensino. 

 

Using Social Platforms to Increase Engagement in Teaching Computer Programming 

(SAKPERE, 2019) 

Este artigo relata a investigação da capacidade de uma plataforma de mídia social (WhatsApp) 

para apoiar o aprendizado de programação. Segundo o autor, pode-se observar que aspectos 

como confiança, satisfação, persistência e o interesse em programação dos estudantes 

aumentaram. Além disso, o autor conclui que WhatsApp é uma plataforma que pode facilitar o 

aprendizado de assuntos complexos e técnicos. Embora o WhatsApp não possibilite que os 

alunos colaborem para escrever programas, esta plataforma possibilitou que o aprendizado 

fosse realizado em um ambiente descontraído, colaborando para que os estudantes 

cultivassem o hábito diário de praticar programação. 

 

Evidence-based best practices for first-year blended learning implementation 

(MARASCO et al., 2018) 

Este artigo sintetiza as melhores práticas para o desenvolvimento de material em sala de aula 

invertida em cursos de grande escala no primeiro ano. Essas práticas recomendadas são 

extraídas de três anos de experiência em implementação de sala de aula invertida, nos cursos 

de engenharia técnica e de design, obrigatórios para os alunos do primeiro ano. Esta pesquisa 

apresenta lições valiosas e analisa as diferenças entre a adequação de diferentes tipos de cursos 

ao modelo educacional híbrido. 

São apresentados, ainda, os resultados de implementação e feedback de várias ofertas de um 

curso introdutório de programação e um curso de design do primeiro ano. Além de detalhar as 

melhores práticas, o estudo compara e analisa o impacto do material desenvolvido em cursos 

técnicos versus cursos baseados em design. 
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Espaços Ampliados Apoiados por Tecnologias Digitais para o Ensino de Programação de 

Computadores 

(BERSSANETTE; FRANCISCO; BARAN, 2018) 

Eu já trabalhei e trabalho com Ensino Híbrido. Neste artigo, apresenta-se uma pesquisa que 

visou investigar as potencialidades do uso de Tecnologias Digitais para a ampliação de espaços 

e apoio à aprendizagem dos fundamentos de programação de computadores. Buscou-se avaliar 

a implementação dessa proposta de ensino, por meio dos registros do professor pesquisador e 

a experiência do usuário, tendo como base uma adaptação do instrumento de avaliação de 

jogos para uso em educação.  

Observou-se que a proposta de ensino pode contribuir para o processo de 

ensino/aprendizagem de programação no sentido da ampliação de espaços de aprendizagem, 

bem como no apoio ao processo de ensino/aprendizagem dos fundamentos de programação 

de computadores. Além disso, a proposta de ensino pode proporcionar aos estudantes o 

desenvolvimento de habilidades essenciais ao século XXI, como aprender a aprender. 

 

Uma proposta de ensino semipresencial de programação apoiada por Juiz On-line e 

Ambiente Virtual de Aprendizagem Móvel 

(OLIVEIRA, 2017) 

Nesta dissertação avaliou-se por meio de um estudo de caso, uma proposta de metodologia 

semipresencial para ensino de programação apoiada por juiz on-line e por ambientes virtuais 

de aprendizagem Web e móvel. Segundo o autor, a metodologia proposta mostrou melhores 

resultados em relação aos percentuais de reprovação, indicando entre outras coisas que a 

metodologia proposta e as ferramentas de apoio utilizadas trouxeram benefícios para a 

aprendizagem dos estudantes, e que as atividades práticas de programação influenciam na 

aprovação do aluno. 

 

The effectiveness of brain-compatible blended learning material in the teaching of 

programming logic 

(VAN NIEKERK; WEBB, 2016) 

Este artigo apresenta os resultados de um experimento para aumentar o ensino da lógica de 

programação com base nos princípios pedagógicos subjacentes aos materiais de aprendizagem 

compatíveis com o cérebro por meio de mecanismos de e-learning. 

Segundo os autores, os resultados mostram promessas para o uso de material compatível com 

o cérebro em um contexto de aprendizado misto. 

 

 

https://pleiade.uniamerica.br/index.php/pleiade/article/view/448
https://pleiade.uniamerica.br/index.php/pleiade/article/view/448
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Juiz online como ferramenta de apoio a uma metodologia de ensino híbrido em 

programação 

(GALVÃO; FERNANDES; GADELHA, 2016) 

Este artigo relata uma experiência que levou um grupo de professores a adotar uma 

metodologia híbrida para o ensino de programação. A abordagem proposta mesclava aulas 

presenciais com atividades baseadas em um juiz online. Segundo os autores, essa abordagem 

foi avaliada positivamente pelos estudantes, e possibilitou que estes praticassem mais 

exercícios de programação, com feedback imediato, proporcionando um aumento na taxa de 

aprovação. 

 

A blended learning approach for teaching computer programming: Design for large 

classes in Sub-Saharan Africa 

(BATI; GELDERBLOM; VAN BILJON, 2014) 

Este artigo relata uma investigação sobre o uso de uma abordagem de aprendizado híbrido para 

ensinar e aprender programação em uma classe de mais de 200 alunos.  

Ademais, no artigo, faz-se uma contribuição teórica na apresentação de um projeto de uma 

solução de aprendizagem combinada para o ensino de grandes classes de programação, 

fundamentada na teoria da aprendizagem construtivista e no uso de tecnologias livres e de 

código aberto.  

 

Curso Híbrido usando a Rede Social Facebook no Ensino de Programação de 

Computadores 

(MATA et al., 2014) 

Este artigo apresenta uma pesquisa-piloto de curso híbrido de programação, com base nas 

interações e conexões que ocorreram em um grupo da rede social Facebook para alunos de 

ensino médio. Segundo os autores, um curso híbrido pode facilitar as interações, e por meio das 

relações e fluxos entre os atores é possível criar laços de comunicação e troca de informações, 

o que pode motivar os alunos. 

 

O Pensamento Computacional no Ensino Médio: uma Abordagem Blended Learning 

(GOMES; MELO, 2013) 

Este trabalho apresenta uma proposta metodológica baseada nas premissas de aprendizagem 

significativa, a qual delineia uma estratégia de ensino do pensamento computacional de modo 

contextualizado, incorporando técnicas blended learning para promover um cenário mais 

flexível, bem como a apresentação dos conteúdos de uma maneira mais atraente e lúdica. 
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The effectiveness and experiences of blended learning approaches to computer 

programming education 

(DEPERLIOGLU; KOSE, 2013) 

Este artigo descreve o uso do modelo de e-learning combinado em um curso “Estruturas de 

dados e algoritmos” ministrado na Universidade Afyon Kocatepe, na Turquia. Descreve-se tanto 

a tecnologia para o design do curso quanto a reformulação do programa, ao adotar uma 

abordagem de aprendizado combinado com o aprendizado presencial e on-line, visando 

aprimorar o controle dos alunos sobre seu próprio aprendizado.  

Segundo os autores, os resultados obtidos com a avaliação experimental realizada, no modelo 

de aprendizagem combinada, proporcionaram uma experiência educacional mais eficaz e 

eficiente do que a aprendizagem presencial tradicional.  

Uma pesquisa realizada no final do curso também mostrou que os alunos estavam satisfeitos 

com a abordagem pedagógica e que os seus resultados acadêmicos foram melhores do que o 

esperado. Outro resultado particularmente importante é que a taxa de evasão diminuiu 

bastante, o que pode estar relacionado à satisfação dos alunos com o apoio que receberam do 

professor e do sistema. 

 

Blended learning of programming in the internet age 

(DJENIC; KRNETA; MITIC, 2011) 

Este artigo apresenta uma variante do aprendizado de programação pelo uso da internet e 

multimídia. Descreve-se o desenvolvimento de um ambiente de aprendizado combinado, que, 

além das aulas presenciais, introduz as aulas ministradas pela internet: o uso de material 

didático multimídia com simulações interativas totalmente dinâmicas; o uso de aplicativos para 

verificação regular e autoverificação da aquisição de conhecimento; e pedidos de comunicação 

regular sobre o material didático entre alunos e professores. Esse ambiente de aprendizado 

misto foi desenvolvido com o objetivo de atualizar os cursos básicos de programação 

(Fundamentos de programação 1 e Fundamentos de programação 2) na Escola Avançada de 

Engenharia Elétrica e de Computação (VISER) em Belgrado, na Sérvia.  

O documento contém uma breve descrição dos objetivos estabelecidos, o seu desenvolvimento 

e implementação (desenho da estrutura, desenvolvimento de materiais didáticos, 

implementação de cenários e avaliação) e os resultados da implementação e avaliação desses 

cursos. 
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Como pode ser observado nos diversos estudos apresentados, a 

implementação do Blended Learning, no ensino de programação, oportuniza 

diversos benefícios, dentre eles, destacamos os seguintes: fomentar a prática da 

programação; aumentar o interesse, o envolvimento, o engajamento, a motivação 

e a satisfação dos estudantes; e ampliar o espaço temporal da sala de aula. 

 

 

O conceito de inversão da sala de aula não é algo novo, visto que foi 

proposto, inicialmente, por Lage, Platt e Treglia (2000), sendo concebido como 

“Inverted Classroom” e implementado, pela primeira vez, em uma disciplina de 

Microeconomia em 1996, na Miami University (Ohio, EUA). Essa metodologia foi 

implementada a partir da observação dos autores de que o formato de aula 

tradicional não era compatível com os estilos de aprendizagem de seus 

estudantes (VALENTE, 2014). 

O termo Flipped Classroom, ou Sala de aula 

invertida como é conhecido no Brasil, começou a ganhar 

forma em 2007, quando dois professores do ensino médio 

norte-americanos, Jonathan Bergmann e Aaron Sams, 

resolveram gravar vídeos com o conteúdo das suas aulas de 

química e disponibilizá-los on-line para os estudantes que 

necessitavam se ausentar por um longo período das aulas 

regulares. Em pouco tempo, os vídeos passaram a ser 

acessados também pelos estudantes assíduos e, depois, 

por estudantes e professores de outras localidades, nos Estados Unidos.  

Vídeo: Aaron Sams y 

Jon Bergmann, 

conferencia “The 

Many Faces of the 

Flipped Classroom”, 

CIIE 2014 

https://youtu.be/UXK6gtyjICc
https://youtu.be/UXK6gtyjICc
https://youtu.be/UXK6gtyjICc
https://youtu.be/UXK6gtyjICc
https://youtu.be/UXK6gtyjICc
https://youtu.be/UXK6gtyjICc
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Conforme as experiências de inversão da sala de aula se ampliavam, foi-

se desenvolvendo o conceito e sua fundamentação pedagógica. A partir disso, 

esse modelo começou a ser referenciado nos Estados Unidos como “Flipped 

Learning” (aprendizagem invertida) em um esforço para destacar que não basta 

inverter o local de ocorrência das ações para que se configure um modelo 

diferenciado de aprendizagem (FLN, 2014, on-line). 

De acordo com o Flipped Learning Network, Flipped Learning, é: 

[...] uma abordagem pedagógica onde as aulas são transferidas do espaço 

coletivo para o individual, e os encontros presenciais na escola são 

transformados em um ambiente de aprendizagem dinâmico e interativo, 

onde o educador guia os estudantes enquanto estes aplicam os conceitos, 

interagindo sobre o assunto em questão (FLN, 2014, on-line). 

Segundo Jonathan Bergmann e Aaron Sams, o conceito de sala de aula 

invertida, basicamente, é o seguinte: “o que tradicionalmente é feito em sala de 

aula, agora é executado em casa, e o que tradicionalmente é feito como trabalho 

de casa, agora é realizado em sala de aula” (BERGMANN; SAMS, 2018, p. 11).  

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base na literatura.  

 

Tarefa de casa Preparação
Ativadades em 

Sala de Aula
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No entanto, para que o processo de inversão da sala de aula possa ser 

implementado sem prejuízo às partes interessadas, é importante, inicialmente, 

apresentar aos estudantes os momentos de ocorrência da transmissão e da 

assimilação dos conhecimentos, evidenciando exemplos de ações e atividades. 

As regras básicas para inverter a sala de aula, segundo o relatório Flipped 

Classroom Field Guide (2014), são:  

I. as atividades em sala de aula envolvem uma quantidade 

significativa de questionamento, resolução de problemas e de 

outras atividades de aprendizagem ativa, obrigando o aluno a 

recuperar, aplicar e ampliar o material aprendido on-line;  

II. os alunos recebem feedback imediatamente após a realização das 

atividades presenciais;  

III. os alunos são incentivados a participar das atividades on-line e das 

presenciais, sendo que elas são computadas na avaliação formal do 

aluno, ou seja, valem nota;  

IV. tanto o material a ser utilizado on-line quanto os ambientes de 

aprendizagem em sala de aula são altamente estruturados e bem 

planejados. 

 

Dessa forma, a sala de aula invertida é um método misto de aula que 

combina o que acontece fora da sala de aula com o que ocorre em sala de aula, 

normalmente on-line.  

Para isso, inicialmente, o professor deve desenvolver e/ou realizar 

curadoria dos materiais, como textos, videoaulas, sites, podcasts, pesquisas, 

fóruns, jogos etc., sobre o conteúdo da aula. Esses materiais deverão ser 

disponibilizados previamente aos estudantes, que devem acessar, ler e passar a 
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conhecer e a entender os conteúdos propostos antes do encontro presencial (em 

sala de aula). Neste momento, sugere-se que o estudante realize anotações, 

transcreva pontos importantes, registre quaisquer dúvidas que lhe ocorra e 

resuma capítulos aprendidos. 

 

 

Fonte: (ALHAZBI, 2016). 

 

Em uma sala de aula invertida, a rotina se inicia 

com uma breve conversa sobre o conteúdo 

disponibilizado e estudado em casa pelos alunos. Este é 

um momento para o levantamento de dúvidas, aquelas 

que surgiram enquanto o aluno estudava em casa, 

sozinho, sem a mediação do professor. Neste momento, 

o professor pode propor questões ou atividades em sala 

de aula, checando o quanto o conteúdo antecipado foi 

aprendido pelos estudantes, ao avaliar, assim, os estágios de aprendizagem da 

turma, além de ser possível detectar diferentes níveis de aprendizagem dos 

estudantes para, então, propor atividades aos diferentes grupos com grau de 

Vídeo: Jon Bergmann 

Talks About Flipped 

Learning 

https://youtu.be/2u1yfwzvnDI
https://youtu.be/2u1yfwzvnDI
https://youtu.be/2u1yfwzvnDI
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entendimentos diferentes ou, até mesmo, trabalhar mais algum conteúdo que 

não tenha ficado claro para a turma. 

Após esse debate inicial, começam as atividades práticas em sala de aula, 

as tarefas do dia em relação ao conteúdo estudado em casa. Os professores 

circulam pela sala auxiliando os estudantes na compreensão de conceitos, 

principalmente aqueles que sentem mais dificuldades.  

Por fim, há uma avaliação sobre esse processo. Nela, as informações são 

colhidas e o professor faz uma amarração do assunto e delineia os conceitos junto 

aos estudantes. Dentro desse contexto, observa-se que esse modelo proporciona 

mais tempo para as atividades práticas, com mais duração e mais dinâmicas. 

Cabe destacar que, embora as metodologias ativas Flipped classroom e 

Blended learning sejam tratadas por alguns autores como sinônimas, elas 

equivalem a conceitos diferentes. Deve-se entender as diferenças entre essas 

metodologias para evitar problemas, como a criação de expectativas fora de 

contexto. 

Blended learning ou Modelo Hibrido, conforme já discutimos, é a 

combinação de aulas presenciais com aulas on-line, sem que uma substitua a 

outra. Assim, o estudante continua assistindo ao professor, como já é de praxe, 

só que também realiza aulas e exercícios a distância. Já a metodologia Flipped 

classroom dispensa a técnica tradicional. 

A seguir, expomos uma ilustração para representar o formato de uma sala 

de aula tradicional versus sala de aula invertida, no contexto da programação de 

computadores.  
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Sala de aula tradicional versus sala de aula invertida adaptada de Chen e Faichney (2019) 

 

O formato de uma sala de aula tradicional de programação, normalmente 

envolve uma aula expositiva, seguida da resolução de problemas de programação 

referente ao conteúdo exposto. Com a sala de aula invertida, os alunos estudam 

os conteúdos (EC) das aulas, e trabalham ativamente durante as aulas em 

atividades ou em problemas de programação. 

 

Atualmente, dispomos de diversos recursos digitais que nos possibilitam 

o desenvolvimento dessa metodologia, entre eles, destacamos os seguintes: 

− Moodle - https://moodle.org/?lang=pt_br 

− Edmodo! - https://new.edmodo.com/home 

− Edpuzzle- https://edpuzzle.com/ 

 

Aula Expositiva 
Laboratório de 

Exercícios  

Sala de Aula Tradicional: 

Laboratório de Exercícios  

Sala de Aula Invertida: 

EC EC EC EC EC 

https://moodle.org/?lang=pt_br
https://new.edmodo.com/home
https://edpuzzle.com/
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São diversas as pesquisas e os estudos referentes à aplicação da 

Metodologia Ativa Flipped Classroom no contexto da Programação de 

Computadores. A seguir, apresentamos algumas dessas pesquisas. 

 

 

A comparison of lecture-based, active, and flipped classroom teaching approaches in 

higher education 

(KAY; MACDONALD; DIGIUSEPPE, 2019) 

Este artigo relata um estudo que se objetivou a comparar as experiências de aprendizagem e o 

desempenho de estudantes de faculdades comunitárias, com a aprendizagem ativa, baseada 

na abordagem tradicional (palestras) e abordagem utilizando a sala de aula invertida. Segundo 

os autores, as abordagens baseadas no aprendizado ativo, e na sala de aula invertida, 

resultaram em maiores pontuações em média para presença educacional, social e cognitiva dos 

estudantes. 

Um Modelo de Sala de Aula Invertida Aplicado na Disciplina de Lógica de Programação 

(LOPES; VALENTIM; COLLATO, 2019) 

Este trabalho trata sobre a experiência da aplicação de um modelo de Sala de Aula Invertida na 

disciplina de Lógica de Programação do curso de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas na modalidade Educação a Distância - EaD.  

Segundo os autores, o resultado da experiência se mostrou positivo, não somente em relação à 

melhora nas notas dos estudantes, mas também em relação à integração entre professor e 

estudantes, bem como entre os estudantes. Mostrou corroborar com a ideia dos autores 

Jonathan Bergmann e Aaron Sams, quando afirmam que, por intermédio do método da Sala de 

Aula Invertida, é possível aplicar a teoria da aprendizagem para o domínio de Benjamin Bloom. 

 

 

Flipping a Programing Class to Improve Student Performance and Student Satisfaction 

(CHEN; FAICHNEY, 2019) 

Este trabalho relata um estudo, que compara os resultados das notas dos alunos em um curso 

de programação de computadores, ofertado no modo invertido e no modo tradicional. Segundo 

os autores, a comparação mostrou um aumento no desempenho dos alunos no modo invertido, 

sendo que este aumento no desempenho dos alunos foi sustentado por 3 anos, que é a duração 

total do estudo. 

 

Analyzing the effects of adapted flipped classroom approach on computer programming 

success, attitude toward programming, and programming self-efficacy 
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(ÖZYURT; ÖZYURT, 2018) 

Este estudo analisa os efeitos do uso da abordagem adaptada da sala de aula invertida no 

sucesso, nas atitudes e na autoeficácia da programação dos alunos na aprendizagem da 

programação. O estudo foi realizado no semestre de outono de 2016–2017 com alunos do 

primeiro ano do curso de Introdução à Programação e Algoritmo, no Departamento de 

Engenharia de Software de uma universidade da Turquia.  

Segundo os autores, os resultados do estudo mostram que o uso dessa abordagem no 

aprendizado de programação tem um efeito positivo no sucesso da programação dos alunos e 

na autoeficácia da programação, enquanto isso não afeta as suas atitudes em relação à 

programação.  

Além disso, conclui-se que existe uma relação altamente positiva entre o número de alunos que 

cumprem as tarefas de programação e o seu sucesso na programação. Outra conclusão do 

estudo é que existe uma relação positiva em um nível médio entre o número de alunos que 

cumprem as tarefas de programação e a autoeficácia da programação e as suas atitudes em 

relação à programação.  

Por fim, os autores ponderam que, considerando os resultados do estudo como um todo, 

observa-se que a abordagem de sala de aula invertida pode ser adaptada para ensinar 

programação. 

 

Investigating Flipped Classroom and Problem-based Learning in a Programming Module 

for Computing Conversion Course 

(CHIS et al., 2018) 

Este artigo relata uma investigação da eficácia de uma abordagem que combina a sala de aula 

invertida e aprendizagem baseada em problemas em um módulo de programação de 

computadores por meio de um estudo de caso. Segundo os autores, os resultados mostraram 

que a abordagem combinada é eficaz e melhora o conhecimento adquirido pelos alunos, em 

particular, para os mais fracos, quando comparado as abordagens tradicionais de ensino. 
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Analysis of learning behavior in a flipped programing classroom adopting problem-

solving strategies 

(CHIANG, 2017) 

Este artigo relata um experimento de uma abordagem de sala de aula invertida combinada com 

a estratégia de solução de problemas, para o ensino de programação em nível universitário. 

Segundo os autores, os resultados indicaram que a sala de aula invertida combinada com a 

estratégia de solução de problemas foi mais eficaz do que uma abordagem anterior que baseava 

na solução de problemas. 

 

FLIPPED CLASSROOM, APRENDIZAGEM COLABORATIVA E GAMIFICATION: CONCEITOS 

APLICADOS EM UM AMBIENTE COLABORATIVO PARA ENSINO DE PROGRAMAÇÃO 

(SILVA, 2017) 

Gislene Albuquerque Pires da Silva em sua dissertação expõe a aplicação das metodologias 

Flipped Classroom ou "sala de aula invertida", Aprendizagem Colaborativa e Gamification 

mediadas por ambientes virtuais de ensino utilizadas como estratégias para o 

ensino/aprendizagem de Programação de Computadores. Um protótipo foi desenvolvido para 

a aplicação da Aprendizagem Colaborativa com a finalidade de aumentar a interação social 

entre os alunos permitindo que aprendessem algo juntos, além de avaliar a sua efetividade no 

que se refere ao ensino/aprendizagem de Programação de Computadores. 

 

Using flipped classroom approach to teach computer programming 

(ALHAZBI, 2016) 

Neste artigo, os autores discutem a adequação da abordagem Sala de Aula Invertida no ensino 

de programação de computadores. Relatam uma experiência piloto de usar essa abordagem na 

Universidade do Catar para ensinar um assunto do curso de programação de computadores. 

 

Teaching programming with flipped classroom method: a study from two programming 

courses 

(HERALA et al., 2015) 

Neste trabalho, os autores comparam a literatura existente com suas experiências no ensino de 

programação. Como resultado principal, eles apresentam uma descrição simples do processo e 

diretrizes para a construção de uma estrutura de curso com sala de aula invertida.  

Os autores indicam, ainda, que foi possível verificar que inverter a sala de aula é mais eficiente 

do que o modelo tradicional baseado em aulas expositivas e exercícios. 
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Collaborative Learning in Computer Programming Courses That Adopted the Flipped 

Classroom 

(HAYASHI; FUKAMACHI; KOMATSUGAWA, 2015) 

Este artigo apresenta o relato da prática da sala de aula invertida em cursos de programação de 

computadores que ensinam as linguagens C e Java desde 2013.  

Segundo os autores, foi possível confirmar a eficácia dessa abordagem por meio de testes 

comparando as pontuações dos exames entre 2012 e 2014. Em comparação com a pontuação 

de 2012, as pontuações médias dos testes e da prova escrita no meio do exame se tornaram 

altas e as pontuações mínimas de ambos os testes também se tornaram altas. O desvio padrão 

de ambos os testes ficou baixo. Além disso, cada aluno conseguiu criar o código de um jogo de 

console por meio desse aprendizado colaborativo. 

 

Inverting a Computer Programming Class with the Flipped Classroom 

(PUARUNGROJ, 2015) 

Neste artigo, relatam-se os resultados da tentativa de implementar o Flipped Classroom nas 

aulas de programação de computadores no semestre de inverno (entre agosto e dezembro de 

2014). O objetivo do estudo foi investigar a percepção dos alunos em relação à Sala de Aula 

Invertida e encontrar as práticas possíveis para implementá-la. 

Segundo os autores, os resultados revelaram que a sala de aula invertida aumenta o 

envolvimento dos alunos. Nesse sentido, os alunos foram amplamente motivados a 

envolverem-se em várias atividades de classe, o que poderia resolver certos problemas 

encontrados no formato tradicional de ensino de programação. 

 

Teaching tip: The flipped Classroom 

(MOK, 2014) 

Neste artigo, relata-se uma avaliação do modelo de sala de aula invertida associado a 

programação em pares como a atividade de aprendizado ativo predominante nas aulas em um 

curso de programação. 

Segundo os autores, observou-se que os alunos estavam mais engajados e capacitados para 

assumir mais controle sobre o aprendizado. 

 

A FERRAMENTA WINK E O MODELO “SALA DE AULA INVERTIDA” APLICADOS AO ENSINO 

DE PROGRAMAÇÃO 

(COLOMBO et al., 2014) 

Este trabalho apresenta resultados do uso de novas metodologias de ensino, apoiadas por 

ferramentas computacionais, para contribuir na melhoria do aprendizado dos alunos do Curso 

Técnico em Informática do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Campus Cachoeiro.  

Segundo os autores, a implementação do modelo do Flipped Classroom, apoiado pela utilização 

de objetos de aprendizagem, no processo de ensino/aprendizado de programação dos alunos, 

foi melhor do que o processo tradicional, o qual é centralizado no professor. 
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A Flipped CS0 Classroom: Applying Bloom’s Taxonomy to Algorithmic Thinking 

(SARAWAGI, 2014) 

Neste trabalho, é relatado a uma avaliação da implementação do modelo de sala de aula 

invertida em um curso de programação, utilizando a programação em pares como a atividade 

de aprendizado ativo predominante nas aulas. Segundo o autor, a maior vantagem mencionada 

pelos alunos referente a implementação desta abordagem é a liberdade e opção de assistir a 

cada vídeo aula quantas vezes forem necessárias para serem preparadas para a aula. Além 

disso, observou-se que os alunos estavam mais engajados e capacitados para assumir mais 

controle sobre o aprendizado. 

 

 

Conforme se verifica nos diversos estudos apresentados, a 

implementação da Sala de Aula Invertida, no ensino de programação, 

oportuniza diversos benefícios, dentre eles, destacamos os seguintes: aumentar 

o interesse, o envolvimento, o engajamento, a satisfação e a motivação dos 

estudantes; aumentar o controle e a autonomia para a aquisição de 

conhecimentos pelos estudantes; ampliar o espaço temporal da sala de aula; e 

possibilitar aos docentes contemplar os diferentes ritmos de aprendizagem e 

fornecer apoio individual. 

 

 

Segundo Flora Alves, em seu livro “Gamification: como criar 

experiências de aprendizagem engajadoras”, a gamificação começou a 

aparecer no início do século passado, quando uma marca americana de biscoitos 

e snacks introduziu brinquedos surpresas em suas embalagens. Com essa 

dinâmica, as pessoas de diferentes idades começaram a ficar curiosas pelo que 

poderiam encontrar e, assim, as vendas dos produtos aumentaram (ALVES, 2015). 
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Gamification, ou Gamificação em português, somente adquiriu o 

sentido e formato, como conhecemos hoje, no ano de 2003, por meio da definição 

criada pelo programador e inventor Nick Pelling. Entretanto, a gamificação surgiu 

com a influência, popularidade e popularização dos jogos e da cultura digital, a 

partir da década de 1970, quando os jogos digitais entraram nas vidas das pessoas 

e estas começaram a se sentir atraídas por esses recursos, justamente por serem 

estimulantes, além de envolverem diversas lógicas, como: cooperação, 

competição e exploração. 

No entanto, cabe destacar que os jogos fazem parte da natureza humana, 

pois mobilizam elementos fundamentais, como: competição; regras; 

divertimento; e prazer. Segundo Zichermann e Cunningham (2011), as pessoas 

são motivadas a jogar por quatro razões específicas: para obterem o domínio de 

determinado assunto; para aliviarem o estresse; como forma de entretenimento; 

e como meio de socialização. 

A gamificação, em conceito geral, consiste na utilização de elementos e 

características dos jogos fora do seu contexto, com a finalidade de contribuir para 

a resolução de algum problema, não necessitando, obrigatoriamente, do uso de 

tecnologias digitais para ser aplicada, ou seja, a gamificação abrange a utilização 

de mecanismos de jogos para a resolução de problemas e para a motivação e o 

engajamento de um determinado público. Isso não significa, necessariamente, a 

participação em um jogo, mas a utilização dos elementos mais eficientes, como 

mecânicas, dinâmicas e estética, para reproduzir os mesmos benefícios 

alcançados com o ato de jogar (VIANNA et al., 2013). 

No contexto da educação, o uso de jogos se torna uma área com elevado 

potencial de aproveitamento, uma vez que estes visam promover o engajamento 

dos indivíduos (motivação) por meio de desafios, sentimento de conquista (prazer) 

e a promoção da aprendizagem. Por isso, ao se utilizar a Gamificação em 
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atividades pedagógicas, a sala de aula pode passar a ser um ambiente atraente e 

desafiador na busca pelo conhecimento, ocasionando, assim, um aumento da 

participação, melhora na criatividade e autonomia, promoção do diálogo e foco 

na resolução de situações-problema. 

Dentro desse contexto, a gamificação surge como 

uma possibilidade de conectar a escola aos estudantes 

com o foco na aprendizagem, por meio de práticas, como 

desafios e fornecimento de recompensas, ao invés de 

focar nos efeitos tradicionais, como notas. Estudos 

indicam que a utilização destes elementos (jogos) podem 

promover experiências que envolvem emocionalmente e 

cognitivamente os estudantes (ALVES; MINHO; DINIZ, 

2014). 

Assim, são muitas as possibilidades do uso dessa metodologia ativa: 

inserir recursos prontos ou, então, desenvolver seus próprios jogos, utilizando ou 

não recursos digitais. No entanto, vale destacar que, para a aplicação da 

gamificação, é importante despender uma atenção especial ao planejamento. 

Dessa forma, atividades gamificadas não possuem 

uma estrutura rígida ou padronizada para sua 

implementação; todavia, a literatura nos apresenta 

algumas orientações metodológicas para que seja possível 

implementar a gamificação em sala de aula. As seguintes 

etapas funcionam como um roteiro para a construção de 

atividades gamificadas. 

 

 

Vídeo: TED Jane 

McGonigal: Jogando 

por um mundo melhor 

Vídeo: Gamificar para 

aprender com o Prof. 

Dr. Nelson Studart 

Filho – A partir 25:17 

https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://youtu.be/EbacKD_RUlI?t=1517
https://youtu.be/EbacKD_RUlI?t=1517
https://youtu.be/EbacKD_RUlI?t=1517
https://youtu.be/EbacKD_RUlI?t=1517
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Etapa Ação Orientação Metodológica 

1 
Interação com 

games 

Para que o professor compreenda a lógica dos games, é importante 

que interaja com eles. Como é possível essa interação? Jogando! Você 

pode ter acesso a jogos físicos, como aqueles de tabuleiro ou a jogos 

on-line. Reserve um tempo para compreender o funcionamento de 

diferentes jogos, perceba o que eles têm em comum e o que os 

tornam ou não envolventes. 

2 
Conhecimento do 

público 

Após interagir com diferentes jogos e antes de planejar as demais 

etapas, é importante compreender as principais características e 

especificidades do seu público-alvo, ou seja, da turma ou do grupo 

com o qual deseja aplicar a gamificação.  

3 
Definição do 

escopo 

Defina o escopo do seu trabalho, ou seja, os objetivos, os 

conhecimentos trabalhados e os temas que serão abordados.  

4 

Compreender o 

problema e seu 

contexto 

Conheça os principais problemas do seu público-alvo ou alguns 

elementos que podem ser melhorados. Depois, defina como podem 

ser explorados com estratégias de jogos. 

5 
Definição da 

missão/ objetivo  

A partir da sua interação com os jogos, você percebeu que a maioria 

deles possui uma missão. Agora é a sua vez de pensar em uma 

missão para a sua atividade gamificada. Analise se é alcançável e se 

pode ser mensurada. A missão precisa ser coerente com o escopo.  

6 

Desenvolvimento 

da narrativa de 

jogo 

O jogo precisa de uma narrativa, ou seja, uma história. Você pode 

criar ou adaptar uma história já existente. Analise o que deseja 

contar, isto é, se a narrativa está de acordo com o tema e o contexto. 

Caso utilize metáforas, verifique se faz sentido para os jogadores e 

para o objetivo da estratégia. Reflita se sua narração tem potencial 

para prender a atenção de seu público. 

7 
Definição do 

ambiente 
Defina o ambiente (local) para a realização do jogo.  

8 

Definição das 

tarefas e 

mecânica dos 

jogos 

Defina as tarefas que os jogadores precisarão desenvolver e quais 

serão as mecânicas do jogo, ou seja, suas regras e objetivos. Aqui, os 

objetivos definidos estão relacionados ao que o seu grupo deverá 

atingir. Estabeleça a duração dos jogos e analise se suas tarefas e 

mecânicas estão adequadas com a narrativa utilizada. Defina, 

também, como será o feedback. 

9 
Definição da 

pontuação 

Defina um sistema de pontuação para cada tarefa e/ou objetivo, 

estabeleça quais serão as recompensas em cada etapa e como será 

feito o ranking, ou seja, a somatória dos pontos e a classificação dos 

jogadores e/ ou equipes. Deixe claro se haverá um vencedor e 

quando serão apresentados os pontos de cada tarefa. 

10 
Definição dos 

recursos 

Planeje todas as estratégias a serem utilizadas e os recursos 

necessários. Defina o seu envolvimento e o envolvimento dos 

participantes nas tarefas.  

11 
Revisão da 

estratégia 

Antes da aplicação, revise todas as etapas anteriores. Analise se o 

sistema de pontuação, feedback, narrativa, recursos, tarefas e a 

mecânica do jogo estão adequados. 

Fonte: Alves, Minho e Diniz (2014, p. 91).  
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Atualmente, dispomos de diversos recursos/jogos que podem ser 

inseridos no contexto do ensino de programação, entre eles, destacamos os 

seguintes: 

− Code.org - https://code.org/ 

− Programaê! - http://programae.org.br/ 

− Robomind - https://www.robomind.com.br/ 

− Silent Teacher - http://silentteacher.toxicode.fr/ 

− Blockly Games - https://blockly.games/ 

− Code Combat - https://br.codecombat.com/ 

− Lightbot e Lightbot Jr.- https://lightbot.com/ 

− Encode: Learn to Code – Disponível Google Play 

− Quizlet - https://quizlet.com/pt-br 

− Kahoot! - https://kahoot.com/ 

− Socrative - https://socrative.com/ 

 

 

No contexto da Programação de Computadores, são diversas as 

pesquisas e estudos referentes à aplicação da Gamificação e ao uso de 

Jogos. A seguir, apresentamos algumas dessas pesquisas. 

 

 

  

https://code.org/
http://programae.org.br/
https://www.robomind.com.br/
http://silentteacher.toxicode.fr/
https://blockly.games/
https://br.codecombat.com/
https://lightbot.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.upskew.encode&hl=en_US
https://quizlet.com/pt-br
https://kahoot.com/
https://socrative.com/
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Analyzing Learning Effectiveness and Students’ Perceptions of an Educational Escape 

Room in a Programming Course in Higher Education 

(LOPEZ-PERNAS et al., 2019) 

Neste artigo, relata-se um estudo que se objetivou a examinar a eficácia da aprendizagem de 

uma sala de escape educacional para o ensino de programação no ensino superior. Segundo os 

autores, os resultados desta abordagem, fornecem evidências empíricas de que as salas de 

escape educacionais são uma maneira eficaz e envolvente de ensinar programação, e podem 

ser usadas para aumentar a motivação dos alunos. 

 

Defining requirements for a gamified programming exercises format 

(SWACHA et al., 2019) 

Neste artigo, são analisados um conjunto de conceitos relacionados à gamificação de 

programação para se identificar os requisitos para a especificação de um formato de exercício 

gamificado para a programação. 

 

Panorama da Utilização de Jogos Digitais no Ensino de Programação no Nível Superior na 

Última Década: uma Revisão Sistemática da Literatura 

(SILVA; FERNANDES; SANTOS, 2018) 

Este artigo replica uma revisão sistemática da literatura (RSL) referente aos anos 2008-2012 e 

apresenta uma nova RSL sobre a utilização de jogos digitais focada no ensino de programação 

para iniciantes em Computação no nível superior no Brasil, abrangendo 2013-2017. Na 

pesquisa, foram comparados os resultados obtidos em ambos os períodos da última década e 

identificadas quais ferramentas e teorias pedagógicas são aplicadas para o ensino-

aprendizagem de programação. 

 

Game elements for learning programming: A mapping study 

(SANTOS et al., 2018) 

Este trabalho se objetiva a verificar como os jogos sérios e os seus elementos de composição 

são usados e avaliados para apoiar o aprendizado de programação.  

Para isso, os autores realizam um estudo sistemático de mapeamento sobre o uso e avaliação 

de elementos de jogos para a aprendizagem de programação.  

Segundo os autores, os resultados indicam que os elementos do jogo são avaliados apenas 

indiretamente por meio de jogos sérios. Além disso, pode-se identificar algumas deficiências na 

avaliação dos elementos do jogo, como a falta de avaliação em alguns estudos primários e o 

baixo número de estudos quantitativos. 
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Using gamification for supporting an introductory programming course. The case of 

classcraft in a secondary education Classroom 

(PAPADAKIS; KALOGIANNAKIS, 2018) 

Este artigo apresenta os resultados do ensino de programação de computadores por meio de 

uma intervenção em uma sala de aula do ensino médio, utilizando o jogo ClassCraft.  

Segundo os autores, os resultados mostraram que o desempenho dos alunos, em geral, não foi 

afetado positivamente; em contrapartida, o envolvimento dos estudantes foi afetado 

positivamente. 

 

Logirunner: um Jogo de Tabuleiro como Ferramenta para o Auxílio do Ensino e 

Aprendizagem de Algoritmos e Lógica de Programação 

(CASAROTTO et al., 2018) 

Este artigo apresenta uma proposta de jogo de tabuleiro educacional, Logirunner, que visa 

motivar os estudantes a reforçar os conteúdos vistos em aula e auxiliá-los a adquirir 

competências na área de lógica de algoritmos. Segundo os autores, o jogo proposto 

proporcionou uma experiência bastante didática e descontraída ao ser levado para a sala de 

aula, podendo ser observado que esta proposta tem como pontos fortes a promoção da 

interação, diversão e aprendizagem 

 

O uso da computação desplugada em um contexto de gamificação para o ensino de 

estrutura de dados 

(MOREIRA; MONTEIRO, 2018) 

Este trabalho relata a experiência na reformulação da disciplina Estrutura de Dados em um 

curso de computação, usando gamificação e computação desplugada para motivar e simplificar 

conceitos, visando obter aprendizagem significativa. Segundo os autores, o uso da gamificação 

aliada à computação desplugada pode ressignificar a aprendizagem da disciplina de Estrutura 

de Dados. Os autores concluem que o uso de tais metodologias foi essencial para atrair a 

atenção dos discentes e proporcionou melhorias no aprendizado destes, que relataram que a 

abordagem proposta minimizou o medo da reprovação e tornou a disciplina “mais leve”, sendo 

possível também contemplar os diferentes ritmos de aprendizagem de cada aluno por meio 

desta proposta. 

 

Tri-Logic: Um Ambiente Gamificado como Ferramenta de Auxílio ao ensino de 

aprendizagem de Lógica de Programação 

(NATAL et al., 2018) 

Este artigo apresenta um ambiente gamificado, nomeado Tri-Logic, desenvolvido com o objetivo 

de servir de apoio ao ensino e aprendizagem na disciplina de lógica de programação. Segundo 

os autores, o ambiente desenvolvido, que vem sendo testado com os alunos do primeiro ano 

do curso técnico, e permitiu identificar resultados promissores, nos quais observa-se que a 

gamificação está diretamente ligada ao aumento da motivação dos alunos. 

 



 

 

142 

Gamificação como Solução para os Problemas da Aprendizagem da Programação 

(PEREIRA; COSTA; APARICIO, 2017) 

Neste artigo, é abordado o atual estado de arte relativamente ao ensino da programação. São 

analisados os atuais constrangimentos e desafios que os estudantes têm vindo a enfrentar 

quando ocorre a aprendizagem da programação, bem como as metodologias adotadas por 

professores e investigadores, de modo a combater essas adversidades.  

Os autores propõem a implementação de gamificação como meio de motivar e incentivar os 

estudantes a alcançar melhores resultados e a aprender de maneira eficiente.  

No artigo, também são descritas as principais características de um sistema gamificado, bem 

como os princípios de sua implementação. 

 

Using Gamification to Teach Students Programming Concepts 

(ELSHIEKH; BUTGERIT, 2017) 

Este artigo apresenta estudos empíricos que abordaram a gamificação para incentivar os 

estudantes de ciência da computação e ajudá-los a aprender a codificar ou melhorar as suas 

habilidades de codificação.  

Ademais, são apresentados os resultados do uso dessa abordagem com estudantes de ciência 

da computação em nível universitário. 

 

Collaborative Learning Support System for Programming Education Using Gamification 

(OTAKE; UETAKE, 2017) 

Este trabalho apresenta um sistema de apoio para enfatizar o aprendizado colaborativo em uma 

comunidade voluntária usando Gamificação. Segundo os autores, os resultados experimentais 

confirmaram que o sistema proposto é eficaz como um método para ajudar os alunos a manter 

e melhorar sua motivação, apoiando o desenvolvimento das habilidades de programação de 

computadores. 

 

Motivation and Virtual Education in Computer Science: Case Universidad de Medellín-

Colombia 

(GONZALEZ; GOMEZ; ECHEVERRI, 2017) 

Este artigo relata o uso de duas estratégias de motivação baseadas na gamificação e no 

construtivismo, sendo essas, validadas em um curso de fundamentos de programação, 

ministrado na Universidade de Medellín. Segundo os autores, os resultados dos experimentos 

sugerem que as estratégias propostas melhoram o desempenho e a satisfação dos alunos, 

enriquecem o processo educacional e consequentemente motivam os estudantes. 
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Uso de Jogos em Cursos Introdutórios de Programação no Ensino Superior na Área de 

Computação: uma Revisão Sistemática 

(SCAICO; SCAICO, 2016) 

Este trabalho realiza uma revisão sistemática da literatura acerca do uso de jogos digitais no 

ensino introdutório de programação em cursos ligados à área de Computação. 

 

A Teoria do Flow na contribuição do engajamento estudantil para apoiar a escolha de 

jogos no ensino de programação 

(SILVA; MELO; TEDESCO, 2015) 

Este trabalho tem o intuito de propor diretrizes para auxiliar o professor na escolha adequada 

de jogos para o ensino de programação com base em técnicas de engajamento, perfis de 

jogadores e características do estado de Flow, com o intuito de auxiliar o aumento da motivação 

dos alunos. 

 

Ensino de programação utilizando jogos digitais: uma revisão sistemática da literatura 

(MEDEIROS et al., 2014) 

Este artigo apresenta uma revisão sistemática dos artigos referentes à utilização de jogos 

digitais para o ensino de programação, publicados nos últimos cinco anos (2008- 2012) em três 

principais eventos nacionais na área de informática na educação e em três relevantes revistas 

nacionais na área.  

 

Gamification for Engaging Computer Science Students in Learning Activities: A Case 

Study 

(IBANEZ; DI-SERIO; DELGADO-KLOOS, 2014) 

Este artigo apresenta uma avaliação da eficácia da aprendizagem e o apelo ao engajamento de 

uma atividade de aprendizado gamificado direcionada ao aprendizado da linguagem de 

programação C. Segundo os autores, os resultados da avaliação indicaram efeitos positivos no 

engajamento dos alunos nas atividades de aprendizado gamificado e uma melhora moderada 

nos resultados da aprendizagem. 

 

 

Como é possível notar nos diversos estudos apresentados, a 

implementação da Gamificação, no ensino de programação, oportuniza diversos 

benefícios, dentre eles, destacamos os seguintes: aumentar o interesse, o 

envolvimento, o engajamento, a satisfação e a motivação dos estudantes; e 

possibilitar aos docentes contemplar os diferentes ritmos de aprendizagem.  
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Hand’s-ON, ou educação mão na massa, é um movimento que valoriza 

a prática e a experimentação. Essa técnica foi desenvolvida com o propósito de 

contribuir com a inovação e dar oportunidade ao estudante de ter contato com o 

conhecimento de forma prática, levando-o a observar, manipular, registrar e 

refletir. Isso significa que o estudante aprende fazendo e construindo algo que lhe 

seja significativo, de modo que possa envolver-se afetiva e cognitivamente com 

aquilo que produz (ACKERMANN, 1993). 

Esse método consiste em desenvolver competências que compreendem: 

a observação, a investigação, o registro e a discussão. Por meio dela, durante a 

realização de atividades, os estudantes constroem progressivamente 

competências, ao mesmo tempo em que elaboram o raciocínio.  

A ideia de favorecer o aprendizado por meio da valorização de atividades 

práticas para a construção do conhecimento tem sua origem e fundamentação 

teórica no pensamento do filósofo da Escola Nova John Dewey, pautando-se pelo 

aprender fazendo (learning by doing). Dewey “apontava que a educação não 

deveria se restringir à transmissão de saberes, mas valorizar as experiências dos 

alunos e a conexão dos conhecimentos com situações cotidianas”. 

Além dele, os educadores Paulo Freire e Seymour Papert são citados como 

precursores da educação mão na massa. Freire criticava a abordagem sem 

sentido e descontextualizada do currículo. A fim de defender a ideia de construção 

significativa do conhecimento, o filósofo e educador pernambucano “já dava 

pistas de que o aluno teria que ser protagonista desse processo e deveria 

aprender com a mão na massa”.  
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Por sua vez, Papert defendia a criação de ambientes que possibilitassem 

a exploração dos interesses dos estudantes. Papert é considerado um dos 

precursores da cultura maker e pioneiro na utilização das tecnologias digitais na 

educação. 

Segundo o Professor Paulo Blikstein, da 

Universidade de Stanford, uma das coisas mais importantes 

da educação mão na massa é fazer com que o professor 

preste mais atenção no processo do que no produto, o que 

é uma mudança de paradigma muito grande em relação à 

educação tradicional, que olha para a prova como o 

produto (PORVIR, 2016). 

Essa metodologia ativa ou abordagem, como 

muitos consideram, faz todo sentido, pois, se você quer aprender a nadar, é muito 

prático começar observando os nadadores e, depois, entrar na água para fazer 

um teste. Se quiser aprender a andar de bicicleta, irá precisar de uma. Até mesmo 

para cozinhar terá de conhecer os alimentos, os temperos e provar seus sabores, 

para, então, arriscar o uso deles em suas receitas (SANTOS ROSA; ROSA, 2013).  

Dessa forma, acreditamos que, no aprendizado de programação, também 

é assim. Para se aprender Programação, é preciso interagir com o computador, 

manipulá-lo, utilizar as linguagens de programação, propor soluções e testá-las. 

Cabe observar que não há uma estrutura padrão de como implementar o 

método Hands-On. Além disso, geralmente este método no contexto da 

programação é associado à aprendizagem baseada em projetos ou a robótica 

educacional. No entanto, acreditamos que, para sua utilização, é preciso formular 

atividades e experiências práticas como forma de subsidiar os conhecimentos 

teóricos apresentados posteriormente. 

Vídeo: Entenda as 

Metodologias Hands 

On 

https://youtu.be/czTJourFs4g
https://youtu.be/czTJourFs4g
https://youtu.be/czTJourFs4g
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A seguir, evidenciamos um exemplo de aplicação no contexto do processo 

de ensino/aprendizagem de programação, que pode ser aplicado logo no primeiro 

dia de aula, ou seja, sem nenhum conhecimento prévio do estudante. 

I. Apresenta-se aos estudantes os seguintes códigos em Linguagem 

Basic, sem apresentar nenhuma explicação: 

 

FOR i=0 to 10 

   PRINT “NOME” 

NEXT i 

END 

 

II. Em seguida, solicita-se aos estudantes que digitem esses códigos no 

ambiente de programação e os execute. 

III. A partir disso, questiona-se aos estudantes qual foi o resultado da 

execução do programa. 

IV. Na sequência, pede-se aos estudantes que modifiquem os códigos 

para: 

a. mostrar a mensagem 15 vezes; 

b. mostrar a mensagem 50 vezes; 

c. mostrar a mensagem 300 vezes; 

d. exibir seu nome 10 vezes no lugar da mensagem NOME; 

e. colocar i no lugar do seu nome; 

f. colocar i sem as aspas no lugar do seu nome; 

g. experimentar variações do código. 
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Com base na execução dessas atividades, o estudante pode observar, na 

prática, como acontece a programação e, a partir dessa experiência, pode-se 

trabalhar os diversos conceitos implícitos nessa atividade, por exemplo: saída 

através do comando PRINT, repetição pelo comando FOR, variáveis, iteração, 

valores com as aspas (mensagens) e sem, entre outros. 

Dessa forma, as atividades práticas têm uma importante função 

diminuindo a abstração, pois os estudantes não precisam imaginar como os 

comandos irão funcionar, uma vez que puderam experimentá-los previamente. 

Em comparação, em uma aula teórica, na qual o estudante só irá confirmar o que 

viu mais tarde - ou outro dia – em laboratório, quando poderá, ainda, ser frustrado 

por erros de sintaxe inesperados e se questionar se, afinal, entendeu ou não a 

matéria. 

 

São diversas as pesquisas e estudos referentes à aplicação da 

Metodologia Ativa Hands-On no contexto da Programação de 

Computadores. A seguir, apresentamos algumas dessas pesquisas. 

 

 

PBL e robótica no ensino de conceitos de Lógica de Programação 

(SILVA; BORGES, 2020) 

Este artigo apresentam uma proposta de ensino de conceitos de lógica de programação 

utilizando kit robótico como ferramenta pedagógica baseada no método Problem-Based 

Learning (PBL) e na Aprendizagem Colaborativa. Segundo os autores, o uso de robótica com 

finalidades pedagógicas pode ajudar a promover situações de ensino/aprendizagem e o 

aumento da construção do conhecimento, pela introdução de atividades que despertam o 

interesse e aguçam a curiosidade e motivação dos alunos. 
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Proposta de Abordagem Prática para o Ensino de Programação baseada em Ausubel 

(BERSSANETTE; FRENCISCO, 2018) 

Eu já trabalhei com Abordagem Prática, na verdade, foi onde tudo se iniciou. Neste artigo, 

apresento os resultados da aplicação de uma proposta de ensino em sala de aula que enfatiza 

a interação com o computador e expõe os estudantes mais cedo a tarefas práticas de 

programação, tomando a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel como pano de fundo. 

Os dados foram coletados por meio do registro de observações em aula durante a aplicação e 

documentos oficiais, como os diários de classe dos professores da disciplina (pesquisador e 

titular) e suas avaliações. A análise qualitativa dos dados coletados indicou que a proposta de 

abordagem desenvolvida pode contribuir para o processo de ensino/aprendizagem de 

programação. 

 

Robótica educacional uma ferramenta para ensino de lógica de programação no ensino 

fundamental 

(FERNANDES et al., 2018) 

Neste artigo, é relatado uma experiência na promoção de atividades educacionais e 

desenvolvimento de estratégias para o ensino de lógica de programação com uso da robótica 

educacional. Segundo os autores, a construção de um robô, possibilita estabelecer relações 

entre a teoria e a prática, favorecendo a capacidade de abstração dos estudantes na construção 

dos programas. 

Using Hands-On Physical Computing Projects to Teach Computer Programming to 

Biomedical Engineering Students 

(HAM et al., 2018) 

Este artigo relata a experiência da incorporação da aprendizagem mão na massa baseada em 

projetos, para o ensino de programação de computadores para estudantes de engenharia 

biomédica. Segundo os autores, a incorporação de um projeto prático para o ensino de 

programação teve um impacto positivo no nível de interesse dos alunos e na autoconfiança 

destes, para a elaboração de soluções para problemas do mundo real. 

 

Hands-on in Computer Programming Education 

(VON HAUSSWOLFF, 2017) 

Esta pesquisa visa avaliar os efeitos positivos do aprendizado prático, a fim de obter ideias que 

possam nortear os professores de programação na tomada de decisões didáticas, tanto no nível 

universitário quanto no ensino médio.  

 

  

http://dx.doi.org/10.5753/cbie.sbie.2018.398
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Uma Experiência do Uso Do Hardware Livre Arduino no Ensino De Programação De 

Computadores 

(ALBUQUERQUE et al., 2016) 

Este artigo relata um experimento que se objetivou a introduzir práticas com o hardware livre 

Arduino para o ensino de linguagem de programação. Segundo os autores, por meio do 

hardware pode-se desenvolver diversas situações que auxiliam o aprendizado de programação, 

e estimulam o pensamento computacional. 

 

Ensino de Programação de Computadores: uma Proposta de Abordagem Prática baseada 

em Ausubel 

(BERSSANETTE, 2016) 

Em minha dissertação, busquei elaborar uma proposta de abordagem prática, com base na 

teoria da aprendizagem significativa, enfatizando/valorizando a interação com a máquina e 

expondo os estudantes mais cedo ao uso prático do computador para o ensino de 

programação.  

Esta proposta foi submetida a um teste piloto, seguido de uma pesquisa experimental, em que 

foram conduzidas as aplicações. 

A partir da coleta de dados de documentos oficiais, como diários de classes e avaliações, foi 

realizada uma comparação qualitativa entre a proposta de abordagem e a abordagem 

tradicional da disciplina.  

A análise dos dados indicou resultados positivos à exposição dos estudantes mais cedo ao uso 

prático do computador e a assuntos que, normalmente, são vistos de maneira conceitual, 

primeiramente. Além disso, a proposta de abordagem desenvolvida possibilitou aos alunos 

verem os conteúdos mais vezes, o que pode contribuir para a aquisição de experiência em 

programação. 

 

Teaching Computer Programming Through Hands-on Labs on Cognitive Computing 

(COCCOLI; MARESCA; STANGANELLI, 2016) 

Este artigo apresenta os resultados de um projeto educacional que se objetiva a fazer com que 

os estudantes trabalhem na produção de protótipos de pequenos softwares completos, por 

meio de uma abordagem colaborativa. Segundo os autores, devido à natureza prática da 

programação, observa-se que melhores resultados de aprendizagem são alcançados quando os 

alunos têm que lidar com problemas realistas e realizar aplicações reais de trabalho, o que 

requer a capacidade de usar metodologias colaborativas e de reutilizar bibliotecas já 

disponíveis, com uma abordagem incremental para a construção de protótipos de software com 

todas as funcionalidades. 

 

 

  

http://riut.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/2487
http://riut.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/2487
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A Importância do Fator Motivacional no Processo Ensino-Aprendizagem de Algoritmos e 

Lógica de Programação para Alunos Repetentes 

(SANTOS et al., 2015) 

Este artigo apresenta os resultados de uma experiência prática de uso da plataforma Arduino e 

da programação visual em uma turma de alunos repetentes na disciplina de algoritmos e lógica 

de programação. Segundo os autores, o caráter motivacional das aulas práticas atuou de forma 

significativa para aumentar o interesse pelo conteúdo, e contribuiu para aumentar a curiosidade 

dos alunos. 

 

Enhancing Practice and Achievement in Introductory Programming With a Robot 

Olympics 

(SCOTT et al., 2015) 

Nesta pesquisa é relatado um experimento que se objetivou a avaliar um curso centrado na 

programação de robôs pessoais como forma de preparação para uma Olimpíada de Robôs. 

Segundo os autores, os resultados deste experimento quando comparados a uma versão 

anterior do curso, centrada na programação para Web em vez robôs, indicaram que, o curso 

centrado em robôs pode promover o engajamento com aumentos estatisticamente 

significativos na prática de programação. 

 

Práticas de ensino de Programação de Computadores com Robótica Pedagógica e 

aplicação de Pensamento Computacional 

(ZANETTI; OLIVEIRA, 2015) 

Neste artigo, são discutidas as práticas pedagógicas para ensino de programação de 

computadores por meio de Robótica Pedagógica e Pensamento Computacional. Segundo os 

autores, prática proposta apresenta uma possibilidade de obter um meio menos abstrato e mais 

motivador do que o modelo tradicional comumente apresentado em cursos de computação, 

engajando o aluno como elemento ativo na construção do conhecimento e no fomento do 

raciocínio lógico. 

 

Evaluation of an introductory embedded systems programming tutorial using hands-on 

learning methods 

(DRAYER; HOWARD, 2014) 

Este artigo apresenta os resultados de um tutorial de programação de sistemas embarcados, 

utilizado por um grupo de 15 estudantes de todas as disciplinas de engenharia e com uma 

mistura de alunos do segundo ao último ano. Segundo os autores, os resultados mostram que 

os três módulos de palestras de 30 minutos cada, juntamente com atividades práticas, oferecem 

uma boa introdução à programação. 
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Hands-on learning of programming concepts using robotics for middle and high school 

students 

(SAAD; KROUTIL, 2012) 

Neste artigo, são apresentadas as experiências dos autores ao longo do ano de 2011 no 

desenvolvimento de materiais educacionais para computação, usando robótica e sua eficácia 

para alunos do ensino médio por meio da aprendizagem prática.  

Segundo os autores, os resultados indicaram que a iniciativa foi bem-sucedida em melhorar as 

atitudes dos estudantes em relação à ciência da computação, especialmente em relação à 

confiança e intenção de persistir no campo. 

 

 

Conforme pode ser observado nos diversos estudos apresentados, a 

implementação da Educação Mão na Massa (Hands On), no ensino de 

programação, oportuniza diversos benefícios, dentre eles, destacamos os 

seguintes: estimular a prática de programação; aumentar o interesse, o 

envolvimento, o engajamento, a satisfação, a motivação, a curiosidade e a 

autoconfiança dos estudantes; e diminuir a abstração presente no aprendizado 

de programação. 

 

 

A Metodologia Ativa Peer Instruction, ou Instrução por Pares, é uma 

estratégia pedagógica que foi desenvolvida em 1991 pelo professor de física da 

Universidade de Harvard, Eric Mazur, motivado pelos altos índices de reprovação 

e baixa assimilação dos conteúdos pelos estudantes (MAZUR, 2015; MAZUR; 

SOMERS, 1999). 

Seu objetivo é promover a aprendizagem dos conceitos fundamentais dos 

conteúdos em estudo, por intermédio da interação entre os estudantes, em vez 
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de usar o tempo em classe para transmitir, com detalhe, as informações presentes 

nos livros-texto. 

Essa metodologia está alicerçada em promover a interação na sala de aula 

envolvendo os estudantes em uma abordagem de conceitos. Nesse âmago, 

estimula-se a troca e a discussão entre eles, dando ênfase aos processos e 

resultados obtidos em um ambiente colaborativo capaz de interferir em todo o 

processo de aprendizagem dos estudantes, bem como no relacionamento 

professor-aluno e aluno-aluno, ao contribuir, de forma efetiva, para o 

desenvolvimento de habilidades, como questionar, debater, escutar, fazer e 

ensinar (EBERSPACHER et al., 2017). 

De acordo com Araujo e Mazur (2013), o Peer 

Instruction se desenvolve, de forma centrada, na 

aprendizagem, a partir da aplicabilidade de conceitos 

básicos, fazendo com que os estudantes reflitam e pensem 

sobre eles. Dessa forma, esse método se baseia no estudo 

prévio de materiais disponibilizados pelo professor e 

apresentação de questões conceituais, em sala de aula, 

para os estudantes discutirem entre si. Para isso, as aulas 

são divididas em pequenas séries de apresentações orais 

por parte do professor, focadas nos conceitos principais a serem trabalhados, 

seguidas pela apresentação de questões conceituais para os estudantes 

responderem individualmente e, então, discutirem, em momento posterior, com 

os colegas.  

A aplicação do método Peer Instruction ocorre da seguinte maneira: 

I. inicialmente, o estudante deve estudar antecipadamente os 

materiais disponibilizados pelo professor; 

Vídeo: Peer 

Instruction for Active 

Learning - Eric Mazur 

https://youtu.be/Z9orbxoRofI
https://youtu.be/Z9orbxoRofI
https://youtu.be/Z9orbxoRofI


 

 

153 

II. na aula, inicia-se uma breve exposição dialogada pelo professor 

sobre o referido conteúdo; 

III. em seguida, o professor propõe um teste conceitual sobre o tema 

abordado. Neste momento, o professor deve analisar os índices de 

acertos da sala; 

IV. caso o índice seja superior a 70%, o professor poderá passar para a 

próxima questão; 

V. caso o índice seja entre 30% e 70%, os estudantes devem realizar 

uma discussão em pequenos grupos e, então, uma nova votação é 

realizada, finalizando-se com uma explanação do professor; 

VI. caso o índice se mantenha inferior a 30%, o professor deve realizar 

uma nova exposição oral, repetindo o teste. Esse ciclo deve ser 

realizado até que o índice de acertos seja satisfatório para passar a 

próxima questão.  

 

O fluxograma apresentado a seguir exemplifica a sequência de atividades 

do Peer Instruction.  



 

 

154 

 

Fonte: Araujo e Mazur (2013, p. 9).  

 

Para auxiliar os professores na aplicação dessa metodologia, diversos 

recursos foram desenvolvidos, entre eles, destacamos os seguintes: 

− Plickers- https://get.plickers.com/ 

− Socrative - https://socrative.com/ 

− Mentimenter - https://www.mentimeter.com/ 

− Kahoot! - https://kahoot.com/ 

− ProfePlus - https://www.profeplus.org 

− Pingo - http://trypingo.com/ 

− Quizlet - https://quizlet.com/pt-br 

− Qwizdom – https://qwizdom.com/education 

− Poll Everywhere - https://www.polleverywhere.com/ 

 

https://get.plickers.com/
https://socrative.com/
https://www.mentimeter.com/
https://kahoot.com/
https://www.profeplus.org/
http://trypingo.com/
https://quizlet.com/pt-br
https://qwizdom.com/education
https://www.polleverywhere.com/
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No contexto da Programação de Computadores, são diversas as 

pesquisas e estudos referentes à aplicação da Metodologia Ativa Peer 

Instruction. A seguir, apresentamos algumas dessas pesquisas. 

 

 

APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES POR MEIO DA METODOLOGIA 

PEER INSTRUCTION EM AMBIENTE BLENDED LEARNING 

(MESSAGE, 2019) 

Carla Plantier Message em sua dissertação objetivou-se a compreender as implicações do 

processo de aprendizagem envolvendo a metodologia ativa Peer Instruction em ambiente de 

aprendizado misto (blended learning) na disciplina de Programação de Computadores, 

presencial, de um curso de Engenharia Elétrica de uma universidade do interior do estado de 

São Paulo.  

Segundo a autora, a análise dos resultados permitiu confirmar que a metodologia trabalhada 

na disciplina de Programação de Computadores foi bem avaliada pelos estudantes, devido ao 

dinamismo, à autonomia e à aprendizagem colaborativa. Além disso, a pesquisadora constatou 

que a maneira com que procedeu com a disciplina desenvolveu nos estudantes o hábito do 

estudo prévio, trabalho colaborativo e a aprendizagem se tornou significativa. 

 

The study and investigation of a new form of active-learning for CS: peer-teaching with 

vídeos 

(PHELPS; LIU, 2018) 

Este artigo descreve a implementação de um sistema de ensino por pares utilizando vídeos para 

iniciantes em cursos de ciência da computação. Segundo os autores, o aprendizado ativo 

presente na proposta, mostrou ter uma influência positiva nos alunos, resultando em um 

sistema é eficaz e benéfico para o ensino/aprendizagem. 

 

A peer-assisted learning experience in computer programming language learning and 

developing computer programming skills 

(ALTINTAS; GUNES; SAYAN, 2016) 

Este trabalho relata uma pesquisa que se objetivou a testar a eficácia da aprendizagem por 

pares em um curso de linguagem de programação C, no nível superior. Por meio de grupos de 

controle foram comparados estatisticamente em termos de notas dois grupos, que 

evidenciaram que os estudantes pares tiveram mais sucesso no aprendizado da linguagem de 

programação C. 
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Aplicação do método Peer Instruction no ensino de Algoritmos e programação de 

computadores 

(OLIVEIRA et al., 2017) 

Este trabalho discute e apresenta os resultados de um experimento realizado na disciplina de 

algoritmos e programação de computadores de uma escola pública, utilizando o método de 

ensino Peer Instruction (Instrução por Pares). Seu objetivo foi avaliar a eficácia do método, 

considerando aspectos referentes ao desempenho e o engajamento de estudantes novatos e 

experientes em programação do curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio. 

Segundo os autores, as análises preliminares mostram um crescimento no desempenho dos 

alunos e indicam que aqueles que são iniciantes em programação têm uma predisposição em 

trabalhar de modo colaborativo em comparação aos alunos com mais experiência. 

 

Potencializando o ensino da lógica com uso de dispositivos móveis mediado pelo método 

Peer Instruction 

(OLIVEIRA; RECHIA, 2017) 

Esta pesquisa apresenta um relato de experiência da aplicação do método Peer Instruction 

combinado ao uso de dispositivos móveis nas aulas de Lógica de um curso Técnico em 

Informática integrado ao Ensino Médio. Segundo os autores, os resultados obtidos na 

experiência realizada em 2017 comprovam um desempenho de aprendizagem, em relação ao 

conteúdo, significativamente superior aos estudantes na mesma disciplina no ano de 2016, 

destacando-se aspectos, como o compartilhamento de ideias, confronto positivo entre os pares, 

além de uma maior interação entre a turma. 

 

Peer instruction contributes to self-efficacy in CS1 

(ZINGARO, 2014) 

Neste artigo, relata-se a experiência do uso do método Peer Instruction em um curso de 

programação, em que o mesmo instrutor ministrava dois cursos e a única medida de resultado 

era a nota do exame final. Na pesquisa, o autor defende e mensura a autoeficácia como um 

resultado valioso, além da nota do exame final. O trabalho apresenta, ainda, um estudo entre 

instrutores. Por fim, relata-se o encontro de evidências de que o Peer Instruction aumenta, 

significativamente, a autoeficácia e, sugestivamente, aumentam-se os resultados dos exames 

em comparação a uma aula tradicional de programação baseada em palestras.  
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Aplicação do Método de ensino Peer Instruction para o Ensino de Lógica de Programação 

com acadêmicos do Curso de Ciência da Computação 

(CHICON; QUARESMA; GARCÊS, 2004) 

Nesta pesquisa, relata-se uma prática desenvolvida na disciplina de Lógica de Programação 

integrante do curso de Ciência da Computação. Nessa disciplina, os autores realizaram 

atividades mediadas pela metodologia ativa de ensino denominada Peer Instruction, ou 

aprendizagem por pares, com o aporte da ferramenta Socrative.  

Segundo os autores, como resultados, constatou-se que a metodologia conectou os alunos mais 

intensamente com a situação de aprendizagem, discutindo ideias e conceitos e desenvolvendo 

questões de forma lógica em um menor espaço de tempo, uma habilidade essencial para a 

formação dos alunos. O feedback imediato oferecido pelo Socrative permite ao professor 

identificar as aprendizagens dos alunos e, em caso de necessidade, reconhecer e retomar algum 

ponto problemático do processo. Nesse contexto, os estudiosos consideraram que houve 

aprendizagem ativa e autônoma, ao contribuir, assim, para a construção do conhecimento. 

 

 

Especificamente no contexto da programação pode-se observar uma 

metodologia de ensino, com características muito semelhantes a instrução por 

pares, essa metodologia é a Programação Em Pares, ou em inglês Pair-

Programming. 

A programação em pares é uma forma estrutural e sistemática de 

cooperação em programação, sendo esta uma prática de programação 

colaborativa que tem sido estudada frequentemente com estudantes da 

computação e programadores profissionais (DONGO; REED; O’HARA, 2016; HUI; 

UMAR, 2011). 

Esta metodologia foi adotada na indústria de software para aumentar a 

produtividade e as habilidades de programação dos programadores, onde os 

estes trabalham juntos para concluir as tarefas atribuídas (HUI; UMAR, 2011). 

Na educação, essa metodologia, frequentemente é usada em cursos de 

programação, para aumentar a aprendizagem, sendo um dos métodos de 

aprendizado colaborativo mais bem-sucedidos e baseados em evidências para 

cursos relacionados à programação (YANG; LEE; CHANG, 2016). 



 

 

158 

A programação em pares é definida como a atividade em que dois 

programadores realizam uma tarefa específica de programação juntos lado a lado 

na mesma máquina colaborando no desenvolvimento e escrita de programas 

(VENKATESAN; SANKAR, 2015; YANG; LEE; CHANG, 2016). 

Segundo (VENKATESAN; SANKAR, 2015), a programação em pares cria um 

ambiente propício a aprendizado ativo e a interação social, levando os estudantes 

a serem menos frustrados, mais confiantes e mais interessados, incentivando 

estes a interagir e compartilhar com colegas em suas aulas e laboratórios, criando 

assim um ambiente mais comunitário e de apoio, que pode aprimorar o 

desempenho dos estudantes, reduzir os erros de programação, e produzir 

programas de alta qualidade. 

 

No contexto da Programação de Computadores, são diversas as 

pesquisas e estudos referentes à aplicação da Metodologia pair-

programming. A seguir, apresentamos algumas dessas pesquisas. 

 

 

An Empirical Study on Factors related to Distributed Pair Programming 

(TSOMPANOUDI et al., 2019) 

Este trabalho relata as percepções e experiências dos alunos de um curso de programação 

orientada a objetos no qual eles desenvolveram software usando a técnica de programação de 

pares distribuídos. Segundo os autores, a partir do experimento, constatou-se que o uso da 

técnica de programação de pares distribuídos, foi bem avaliada pelos estudantes, e possibilitou 

um melhor desempenho, maior confiança e maior experiência em programação a estes. 
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Exploring Pair Programming Benefits for MIS Majors 

(DONGO; REED; O’HARA, 2016) 

Neste artigo, são relatados dois experimentos de programação em pares em um curso 

introdutório de desenvolvimento de software ao longo de três semestres para determinar se a 

programação em pares poderia melhorar o aprendizado dos estudantes. Segundo os autores, 

os resultados destes experimentos indicaram que a programação em pares parece ser benéfica 

para a produtividade técnica e qualidade e design dos programas dos alunos, que indicaram o 

aumento da satisfação e a redução da frustração, por trabalharem em colaboração para 

produzir um programa enquanto se comunicavam e desfrutavam ativamente do processo. 

 

Empirical Confirmation of Pair Programming Effectiveness in the Teaching of Computer 

Programming 

(ISONG et al., 2016) 

Este artigo apresenta os resultados de experimentos controlados realizados para avaliar e 

entender o significado da programação em pares no ensino da programação. Os autores, 

concluem a partir dos resultados que a programação em pares é mais eficaz no ensino da 

programação do que a abordagem tradicional, indicam ainda que é mais vantajoso adotar a 

programação em pares como uma técnica para ensinar programação de computadores para 

iniciantes. 

 

Learning motivation and retention effects of pair programming in data structures 

courses 

(YANG; LEE; CHANG, 2016) 

Este estudo, relata uma investigação de questões referentes a motivação do aluno em cursos 

sobre estruturas de dados por meio de uma atividade de programação em pares, com 

estudantes universitários. Segundo os autores, os resultados dos efeitos das atividades de 

programação em pares, indicam que a motivação, confiança e a retenção da aprendizagem dos 

alunos, foram significativamente melhores do que as do grupo controle que utilizou a 

abordagem tradicional. 

 

Knowledge sharing through internalization process of pair programming in student's 

academic projects 

(VENKATESAN; SANKAR, 2015) 

Este trabalho relata um estudo experimental realizado com estudantes de mestrado, utilizando 

como abordagem pedagógica a programação em pares. Segundo os autores, a partir dos 

resultados, foi possível observar que a programação em pares melhora a capacidade de design, 

reduz o tempo necessário para realizar miniprojetos acadêmicos e aumenta o conhecimento e 

a habilidade de programação dos pares. 
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Como é possível perceber nos diversos estudos apresentados, a 

implementação das metodologias Peer Instruction ou Pair Programming, no 

ensino de programação, oportuniza diversos benefícios, dentre eles, destacamos 

os seguintes: aumentar a confiança, a experiência, a interação e o 

compartilhamento de conhecimento dos estudantes; estimular a produtividade e 

as habilidades de programação dos estudantes; aumentar o interesse, o 

envolvimento, o engajamento, a satisfação e a motivação dos estudantes; e 

possibilitar à aprendizagem colaborativa. 

 

 

Os princípios da aprendizagem que formam a base 

teórica do método Problem-Based Learning – PBL, ou 

Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP, foram 

elaborados em 1969 por Howard Barrows e colegas na 

Faculdade de Medicina da Universidade McMaster, no 

Canadá (BATES, 2017). Apesar da aplicação inicial na área 

médica, o PBL tem sido utilizado em várias outras áreas do 

conhecimento, como: administração, arquitetura, ciência 

da computação, ciências sociais, economia, engenharias e 

matemática (MOREIRA; LOPES, 2019).  

Esse método de ensino se fundamenta no uso contextualizado de uma 

situação-problema para o aprendizado autodirigido. Enquanto, nos métodos 

convencionais, o objetivo é a transmissão do conhecimento centrada no professor 

em conteúdos disciplinares, no PBL, o aprendizado passa a ser centrado no 

Vídeo: Aprendizagem 

baseada em 

problemas, com 

Antonio Munhoz 

https://youtu.be/SJfCTd4bg2I
https://youtu.be/SJfCTd4bg2I
https://youtu.be/SJfCTd4bg2I
https://youtu.be/SJfCTd4bg2I
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estudante, que deixa de ser um receptor passivo da informação para ser agente 

ativo do seu aprendizado. Nesse contexto, o professor atua como orientador ou 

facilitador nos grupos de trabalho ou estudo, nos quais a interação entre 

professor-estudante é muito mais intensa do que em aulas puramente expositivas 

(BARBOSA; MOURA, 2013). 

Assim, a partir de uma situação-problema apresentada aos estudantes, 

estes passam a investigar, analisar, debater e propor soluções, por meio do 

trabalho em grupo. O papel do professor é importantíssimo na facilitação e 

direcionamento do processo de aprendizagem.  

Segundo Barrows e Tamblyn (1980), o processo de Aprendizagem Baseada 

em Problemas pode ser resumido no seguinte conjunto de procedimentos:  

I. os estudantes são apresentados a algum problema e, em grupo, 

organizam suas ideias, tentam definir o problema e solucioná-lo 

com seus conhecimentos prévios;  

II. após discutirem, levantam questionamentos de aprendizagem 

sobre os aspectos do problema que não compreendem;  

III. planejam sobre os modos com que as questões serão investigadas 

(quem, quando, como e onde);  

IV. em um reencontro, exploram as questões anteriores, fazendo uso 

de seus novos conhecimentos obtidos para a resolução do 

problema; e  

V. ao final do trabalho com o problema, os estudantes avaliam o 

processo, a si mesmos e a seus colegas, uma competência 

necessária para uma aprendizagem autônoma. 
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A seguir, apresentamos algumas pesquisas e estudos do uso da 

Metodologia Ativa de Aprendizagem PBL no contexto da Programação 

de Computadores. 

 

 

Uma Proposta de Ensino de Programação de Computadores com base na PBL utilizando 

o portal URI Online Judge 

(BERSSANETTE; FRANCISCO, 2018b) 

Eu também já trabalhei com o Método PBL. Neste artigo, apresento um relato de experiência 

de uma proposta de ensino de programação de computadores com base na estratégia 

educacional PBL utilizando o portal URI Online Judge.  

Foram avaliadas as contribuições da associação dessa estratégia educacional a essa ferramenta 

no contexto pedagógico, por meio de sua implementação na disciplina de Algoritmos e Lógica 

de Programação no curso superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.  

Como resultados, observou-se que a proposta é viável para o ensino dos conceitos introdutórios 

de programação de computadores, possibilitando trabalhar os conceitos de maneira integrada, 

aplicada e cíclica, ao favorecer as atividades práticas em laboratório, tornando, assim, o 

processo de aprendizagem menos estranho/abstrato aos estudantes. Além disso, a ferramenta 

fornece aos estudantes um feedback em tempo real, fazendo com que estes não dependam da 

correção de suas soluções pelo docente, de modo a possibilitar um aprendizado quase 

personalizado, em que cada estudante pode desenvolver suas habilidades, competências e 

experiências em programação. Isso permite concluir que a estratégia educacional PBL associada 

ao portal URI Online Judge pode contribuir para o processo de ensino/aprendizagem de 

programação de computadores. 

 

INOVAÇÃO NO ENSINO DE ENGENHARIA: o caso da disciplina de algoritmos e 

programação da PUC/PR 

(CZELUSNIAK, 2018) 

Este trabalho apresenta o processo de reconstrução da disciplina de Algoritmos e Programação, 

presente nos cursos de Engenharia da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (PUC/PR), que utilizou, principalmente, a metodologia Problem Based Learning (PBL) 

aliada à metodologia de desenvolvimento de software eXtreme Programming (XP). O método 

de pesquisa foi o bibliográfico para apresentar as metodologias de ensino e desenvolvimento 

utilizadas. Também, estudo de caso, com a descrição da aplicação prática ocorrida em um 

semestre letivo no curso de Engenharia da PUC/PR. Segundo os autores, como resultados, 

observou-se que os métodos mencionados apresentam bom potencial pelo fato de 

proporcionar aos alunos um ambiente dinâmico de aprendizado, enquanto estimula 

fortemente o trabalho em equipes. 

 

https://publicacoes.rexlab.ufsc.br/old/index.php/sited/article/view/428
https://publicacoes.rexlab.ufsc.br/old/index.php/sited/article/view/428
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Problem based learning associated to the development of games for programming 

teaching 

(MARTINS; CONCILIO; GUIMARÃES, 2018) 

Este artigo descreve uma abordagem de ensino baseada na metodologia PBL associada ao 

desenvolvimento de jogos educacionais para orientar o ensino de programação em um curso 

introdutório de programação. Os autores relatam em suas conclusões que alunos e professores 

aprovaram proposta, e que puderam observar que esta motivou os estudantes e possibilitou 

um envolvimento e conscientização real sobre os problemas que eles precisam enfrentar na 

profissão. 

 

Web-mediated problem-based learning and computer programming: Effects of thinking 

style on academic achievement and atitude 

(YAĞCI, 2018) 

Este artigo descreve um estudo que se objetivou a investigar o efeito dos estilos de pensamento 

nas atitudes dos alunos em relação à aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem 

baseada na Web e desempenho acadêmico em um ambiente de aprendizagem online baseado 

em problemas. De acordo com as conclusões, os alunos de estilo elaborador e extrovertido têm 

uma visão mais positiva da aprendizagem baseada em problemas do que os integrador e 

introvertido. Além disso, o autor concluir que os estilos de pensamento dos alunos estão 

relacionados à atitude e ao desempenho acadêmico. 

 

Projeto codIFic@r: Oficinas de Programação em Dispositivos Móveis no Ensino 

Fundamental 

(BAUER et al., 2017) 

Este trabalho reporta a experiência em um projeto de extensão para ensino de programação à 

adolescentes, baseada no pensamento computacional, práticas colaborativas e ABP usando a 

plataforma MIT App Inventor. Segundo os autores, as avaliações preliminares indicam que a 

prática apresenta resultados satisfatórios e pode ser oferecida para melhorar o 

desenvolvimento do raciocínio lógico e interesse na área computacional. 

 

Uma proposta da eficiência do uso da Metodologia Ativa Baseada em Problemas, 

utilizando Dojo de Programação, aplicada na disciplina de Lógica de Programação 

(MOURÃO, 2017) 

Este artigo descreve uma experiência de um projeto de ensino voltado para a disciplina de 

Lógica de Programação, utilizando a Metodologia Ativa de Aprendizagem Baseada em 

Problemas e do Método de Programação Dojo. As experiências práticas desse projeto são 

motivadoras e contribuíram positivamente para o melhor desempenho dos alunos na disciplina, 

para a diminuição dos índices de evasão, além de melhorar a comunicação em pares e em 

grupo, desenvolver a habilidade de dividir tarefas e resolver problemas, entre outros.  
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SimProgramming: uma abordagem motivacional para a aprendizagem de alunos 

intermediários de programação 

(NUNES et al., 2017) 

Este artigo apresenta uma pesquisa-ação com o objetivo de motivar os alunos a desenvolverem 

suas aprendizagens de programação de computadores no ensino superior, particularmente na 

transição da programação de nível iniciante para a programação avançada. Para alcançar este 

objetivo, os autores desenvolveram uma abordagem motivacional denominada 

SimProgramming baseada na APB. Os autores concluem a partir da aplicação desta abordagem, 

que a mesma é promissora e apresenta potencial para o ensino de programação. 

 

Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL – Problem-Based Learning): estratégia para o 

ensino e aprendizagem de algoritmos e conteúdos computacionais 

(SOUSA, 2011) 

Dissertação de Sidinei De Oliveira Sousa, que tem como objetivo analisar a estratégia 

metodológica do PBL – Problem-Based Learning (Aprendizagem Baseada em Problemas) como 

elemento para potencializar o ensino e aprendizagem de computação em um curso de 

licenciatura.  

Neste trabalho, foi desenvolvido um estudo de caráter qualitativo por intermédio de uma 

pesquisa do tipo intervenção com a implantação do PBL como estratégia de ensino e 

aprendizagem em uma disciplina de Introdução à Computação no primeiro ano de um curso de 

licenciatura em Química.  

Os participantes da pesquisa foram os alunos e o professor da disciplina, que também atuou 

como pesquisador. O PBL foi aplicado a partir de uma abordagem construtivista com a intenção 

de desenvolver no aluno conhecimentos relacionados à computação, além de habilidades e 

atitudes.  

A partir da análise dos dados, o autor constata que a maioria dos alunos considera que 

desenvolveu atitudes e habilidades ao estudar com o PBL, além de concordar que a metodologia 

permitiu ao aluno formular hipóteses e comparar diferentes formas de resolução de um 

problema. No que se refere à aquisição de conhecimentos, mais uma vez a maioria dos alunos 

afirmou que atingiu os objetivos propostos. Além disso, o autor destaca que o PBL se mostrou 

eficiente como um recurso metodológico para a construção de conhecimentos e para a 

promoção de habilidades e atitudes no que se refere ao aprendizado autônomo e ao uso 

contextualizado do computador em conteúdos específicos da Química. 
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O uso de PBL para o Ensino de Algoritmos e Programação de Computadores 

(AMBRÓSIO; MOREIRA COSTA, 2010) 

Neste artigo, relata-se a experiência do uso da metodologia PBL em um laboratório de tablets 

PC, em cursos introdutórios de Algoritmos e Programação de Computadores. Os sete passos da 

metodologia PBL foram adaptados para atender às necessidades da disciplina e da tecnologia 

utilizada. Os alunos foram avaliados e monitorados durante as aulas por meio de questionários, 

testes, resolução de problemas e listas de exercícios. 

Segundo os autores, a metodologia contribuiu de forma significativa para tornar os estudantes 

mais proativos e independentes, trabalhando de forma colaborativa e em grupos, como 

verificado posteriormente em outras disciplinas. De acordo com os autores, os resultados 

preliminares indicaram que, além de repensar a abordagem geral do curso, para que a 

metodologia PBL obtenha sucesso, é necessário dar suporte aos alunos fora da sala de aula. 

 

Ensino de programação com ênfase na solução de problemas 

 

(BINI, 2010) 

Dissertação de Elena Mariele Bini, que propõe o uso de estratégias de ensino de programação, 

alicerçadas no construcionismo, teoria proposta por Seymour Papert, e no uso de heurísticas 

para a resolução de problemas, propostas por George Pólya para o ensino de Programação de 

Computadores.  

Segundo a autora, a aplicação do trabalho em uma turma de adolescentes cursando ensino 

técnico apresentou resultados positivos.  

 

Practice and Experience in the Application of Problem-based Learning in Computer 

Programming Course 

(PENG, 2010) 

Neste artigo, são discutidas a prática e a experiência do autor na aplicação da aprendizagem 

baseada em problemas no ensino de cursos de programação de computadores. 

O autor relata que a adoção do método da aprendizagem baseada em problemas organiza, 

adequadamente, o design do curso. Assim, os resultados indicaram não só uma melhora na 

qualidade do ensino, mas também na capacidade de autoaprendizagem dos alunos, exploração 

ativa e cooperação mútua.  
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Use of problem-based learning to enhance student learning and classroom participation 

in an introductory computer language programming course 

(CHOMPU-INWAI, 2006) 

Esta pesquisa buscou estudar o impacto do uso da aprendizagem baseada em problemas (PBL) 

em um curso introdutório de programação de linguagem de computador na Universidade de 

Chiang Mai, na Tailândia.  

Por meio de metodologias de pesquisa quantitativa e qualitativa, os autores avaliaram e 

comparam os dois métodos de ensino diferentes: método tradicional baseado em palestras e 

método PBL.  

A coleta de dados incluiu os resultados de aprendizagem dos alunos, medidos pelas pontuações 

dos questionários dos alunos, entrevista com instrutor e grupo de foco dos alunos.  

Segundo os autores, os resultados iniciais deste estudo forneceram dados empíricos de que, 

embora os resultados dos questionários dos estudantes entre os dois métodos não fossem 

significativamente diferentes, os comentários qualitativos revelaram aspectos positivos do 

método PBL. Os resultados do grupo focal dos alunos e da entrevista com instrutores indicaram 

que o PBL aumentou o nível de participação dos alunos. No entanto, a classe PBL consumiu 

mais tempo. 

 

 

Conforme pode ser verificado nos diversos estudos apresentados, a 

implementação da metodologia Problem Based Learning, no ensino de 

programação, oportuniza diversos benefícios, dentre eles, destacamos os 

seguintes: aumentar o interesse, o envolvimento, o engajamento, a satisfação e a 

motivação dos estudantes; e estimular o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas à resolução de problemas. 

 

 

A ideia de trabalhar com projetos como recurso pedagógico na construção 

de conhecimentos tem sua origem e fundamentação teórica no pensamento do 

filósofo da Escola Nova John Dewey, pautando-se pelo aprender fazendo 
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(learning by doing) (NOORDIN et al., 2011; WANG; HUANG; HWANG, 2016). Dewey 

propôs uma abordagem experimental que valorizava a capacidade de pensar dos 

estudantes, fazendo com que adquirissem gradativamente o conhecimento 

necessário para resolver problemas/situações reais em projetos referentes aos 

conceitos e aos conteúdos da área de estudos. 

A metodologia Project Based Learning, ou 

Aprendizagem Baseada em Projetos, envolve os 

estudantes na obtenção de informações e competências a 

partir da busca da resolução de problemas complexos, 

autênticos, os quais são planejados em busca de uma 

aprendizagem eficiente e dinâmica, em que o estudante é 

ativo na construção do seu conhecimento (PENG; WANG; 

SAMPSON, 2017b). 

Os objetivos desse método consistem em inferir novos sentidos, 

significados e referências às informações apresentadas, bem como promover 

uma aprendizagem ancorada na explicação relacional para além da descrição da 

informação.  

Esse método, geralmente, é respaldado em problemas reais, assim como 

PBL, que dão ao estudante senso de responsabilidade e propriedade em suas 

atividades de aprendizagem. Entretanto, os projetos tendem a ser mais longos e 

abrangentes; normalmente, culminam no desenvolvimento de algum produto ou 

apresentação (BATES, 2017). 

O docente é o fio condutor do projeto de trabalho. Ele deve realizar a 

previsão dos materiais sempre pensando: “o que pretendo que os membros do 

grupo aprendam com o projeto?”. Além disso, é preciso selecionar e atualizar 

informações do tema do projeto, criar um clima de envolvimento e interesse, 

Vídeo: Project-Based 

Learning – Rui Lima 

https://youtu.be/2PXNEO93L6A
https://youtu.be/2PXNEO93L6A
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avaliação, recapitulação com ponto de partida para um novo projeto (PENG; 

WANG; SAMPSON, 2017a).  

É importante ressaltar que, nessa metodologia, não compete ao professor 

expor todo o conteúdo para que, então, a turma comece a trabalhar. São os 

próprios estudantes que devem buscar os conhecimentos necessários para 

atingir seus objetivos, contando com a orientação do professor. Dessa maneira, 

um mesmo projeto realizado por grupos distintos pode chegar a resultados 

completamente diferentes. 

De acordo com Barbosa e Moura (2013), as seguintes diretrizes são 

algumas das que têm sido indicadas pelas experiências para o desenvolvimento 

de um projeto de aprendizagem:  

I. grupos de trabalho com número reduzido de participantes (4 – 6 

alunos);  

II. definição de prazos (2 – 4 meses);  

III. definição de temas por meio da negociação entre aluno e professor, 

levando em consideração interesses e objetivos didáticos;  

IV. uso de múltiplos recursos, incluindo aqueles que os próprios alunos 

podem providenciar dentro ou fora do ambiente escolar;  

V. socialização dos resultados dos projetos em diversos níveis, como a 

sala de aula, a escola e a comunidade. 

 

Segundo esses mesmos autores, os projetos podem ser classificados em 

três categorias, as quais são expostas na sequência.  
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− Projeto construtivo: seu objetivo é construir algo novo, introduzindo 

alguma inovação, de modo a propor uma solução nova para um 

problema ou situação.  

− Projeto investigativo: seu objetivo é o desenvolvimento de pesquisa 

sobre uma questão ou situação, empregando-se o método científico.  

− Projeto didático (ou explicativo): procura responder questões do tipo: 

“Como funciona? Para que serve? Como foi construído?”. Busca 

explicar, ilustrar ou revelar os princípios científicos de funcionamento 

de objetos, mecanismos, sistemas etc. 

 

Todavia, existem muitas boas práticas e diretrizes para que um trabalho 

com projeto seja bem-sucedido. Hernández e Ventura (2017), por exemplo, 

apresentam quatro fases para desenvolver projetos, que são evidenciadas a 

seguir.  

1. Escolha do tema: primeiramente, o professor vai canalizar todo 

interesse do aluno naquele trabalho, para juntos, escolherem um 

tema, ou seja, um problema. Depois, devem escolher as disciplinas 

curriculares mais adequadas para se trabalhar com conteúdos já 

predefinidos no projeto. 

2. Preparar os materiais, a problematização e a pesquisa: é 

necessário, nesse momento, que os estudantes tenham aulas 

expositivas, seminários, trabalhos em grupo e individualmente, para 

relacionarem aos objetivos e aos conteúdos. Ademais, é essencial 

propiciar momentos de interação, criar oportunidades para o 

desenvolvimento do olhar crítico, a fim de que as informações sejam 



 

 

170 

analisadas, refletidas e, somente depois, transformadas em saberes à 

luz da criticidade.  

3. Definição das estratégias: ao realizar as estratégias para encontrar as 

respostas do problema, é necessário ter limites e metas para os alunos 

não se perderem. É importante não trabalhar com temas genéricos e 

superficiais. A função do professor, nesse caso, é não fazer muitas 

intervenções e regras, mas um monitoramento de forma cuidadosa.  

4. Avaliação do projeto: por último, deve-se realizar a apreciação, ou 

seja, realizar uma avaliação interna (o que aprendeu?) e externa 

(comparações, novas possibilidades), a fim de refletir sobre os desafios 

e a relevância do projeto. 

 

Outra abordagem para se trabalhar com a aprendizagem baseada em 

projetos se configura em sete passos, os quais são destacados na sequência.  

I. PERGUNTA MOTIVADORA: o professor começa com uma questão 

que não pode ser resolvida facilmente - por exemplo, com apenas 

uma pesquisa no Google. Assim, o assunto da aula é introduzido de 

maneira instigante e o professor é capaz de averiguar o quanto seus 

alunos conhecem sobre o tema. 

II. DESAFIO PROPOSTO: o professor apresenta um desafio à turma, 

que pode consistir em uma apresentação, objeto ou pesquisa que 

vá demonstrar o conteúdo e as habilidades adquiridas ao longo do 

processo. 

III. PESQUISA E CONTEÚDO: nessa etapa, os alunos buscam se tornar 

especialistas no assunto em questão. Eles devem beber de diversas 

fontes, consumindo textos, pesquisas, dados, realizando 
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entrevistas ou enquetes, tudo que os ajude a atingir o objetivo 

estabelecido. 

IV. CUMPRINDO O DESAFIO: os alunos cumprem o desafio proposto e 

encontram uma maneira de colocar em prática os conhecimentos e 

competências que adquiriram durante a pesquisa. Caso o projeto 

envolva a criação de um objeto pouco familiar aos alunos - como 

um filme, um robô ou um aplicativo -, o professor pode recomendar 

mentores que supervisionem e orientem os trabalhos. 

V. REFLEXÃO E FEEDBACK: os alunos refletem sobre o tema por meio 

de debates, exercícios ou rodas de conversa. Durante essa fase, 

tanto professor quanto mentores têm a possibilidade de provocar 

a turma com perguntas instigantes, que os façam refletir sobre o 

projeto ou dar feedback quanto ao que foi desenvolvido. 

VI. RESPOSTA À PERGUNTA INICIAL: o professor retoma a pergunta 

instigante que apresentou no início do projeto. Agora, com uma 

visão mais ampla e novos insights, os alunos voltam a respondê-la 

e percebem as mudanças geradas pela aprendizagem. 

VII. AVALIAÇÃO DO APRENDIZADO: por fim, o professor aplica 

avaliações - que podem ou não ser uma prova tradicional - para 

identificar se cada estudante atingiu os objetivos propostos e 

desenvolveu as habilidades planejadas. 
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No contexto da Programação de Computadores, são diversas as 

pesquisas e experiências do uso da Metodologia Ativa de Aprendizagem 

Baseada em Projetos. A seguir, apresentamos alguns desses estudos. 

 

 

Aplicação de APjBL no Ensino de Programação de Computadores no Brasil Teaching 

Computer Programming via Agile Project-based Learning in Brazi 

(GROTTA; PRADO, 2019) 

Nesta pesquisa, analisam-se os benefícios aos alunos de um método APjBL quando comparado 

ao método tradicional de ensino de programação, principalmente relativo ao rendimento 

escolar, à motivação para aprender, à comunicação verbal e à exploração vocacional dos alunos.  

Pesquisa empírica, aplicada, utilizou quase-experimento com 151 alunos e cinco professores 

divididos em grupos de controle e de experimento, relativos ao primeiro semestre de 2018. 

Como intervenção, utilizou-se Agile Model for Projects in Computing Education (AMoPCE) em 

um curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.  

Como resultado, os autores apontam para o fato de que, em disciplinas de conteúdo 

predominantemente prático, verificou-se que essa metodologia beneficia a motivação para 

aprender, bem como gera benefícios parciais à comunicação verbal e à exploração vocacional. 

 

Agile projects to foster cooperative learning in heterogeneous classes 

(KASTL; ROMEIKE, 2018) 

Neste artigo, é apresentado um estudo baseado em design, onde professores experientes 

adaptaram e aplicaram um modelo de desenvolvimento de projetos ágeis em uma ampla 

variedade de contextos. Os autores indicam que os projetos ágeis aumentam a quantidade e a 

qualidade das interações, o que tem efeitos positivos na construção de habilidades pelos alunos, 

que estão frequentemente envolvidos em processos de reflexões e feedback, o que torna o 

aprendizado orientado para objetivos. Os autores evidenciam que por meio desta abordagem 

os professores puderam identificar melhor os pontos fortes e fracos de seus alunos e observar 

melhor os processos individuais de aprendizagem ao longo do projeto. 

 

Active learning approach for python programming 

(NAMRATHA et al., 2018) 

Este artigo relata um estudo que visou aprimorar a habilidade de implementação de projeto 

pelos alunos, esse estudo foi realizado em um curso de programação em Python, para os 

estudantes de graduação, onde estes desenvolveram projetos sobre os conceitos aprendidos. 

Segundo os autores, foi observado que a aprendizagem ativa ajudou os alunos a resolver os 

problemas. 
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Scaffolding Project-Based Learning of Computer Programming in an Online Learning 

Environment 

(PENG; WANG; SAMPSON, 2017b) 

Este estudo apresenta um relato de experiência de um sistema para a aprendizagem de 

programação baseada em projetos, que visava envolver os alunos em tarefas complexas e 

realistas de programação. 

Participaram do uso e avaliação do sistema de aprendizagem proposto 29 estudantes 

universitários. 

Segundo os autores, os resultados indicaram efeitos promissores do sistema, refletidos pelas 

percepções dos alunos sobre o sistema, seus conhecimentos e motivação para aprender a 

programar usando a abordagem proposta. 

 

Visual programming languages integrated across the curriculum in elementary school: A 

two year case study using “Scratch” in five schools 

(SÁEZ-LÓPEZ; ROMÁN-GONZÁLEZ; VÁZQUEZ-CANO, 2016) 

Este artigo relata um estudo que se objetivou a avaliar o uso de uma linguagem de programação 

visual Scratch na prática de sala de aula, analisando os resultados e atitudes de 107 alunos do 

ensino fundamental da 5ª à 6ª série em cinco escolas diferentes na Espanha. A intervenção 

ocorreu em dois anos, analisando a prática de integrar a programação de códigos e blocos 

visuais em ciências e artes, por meio de uma abordagem baseada na aprendizagem baseada 

em projetos. Os autores relatam que esta abordagem mostrou melhorias significativas em 

relação à aprendizagem dos conceitos de programação, a lógica e práticas, destacando ainda 

diversas vantagens, como motivação, diversão, comprometimento e entusiasmo. 

 

Comparison of the effects of project-based computer programming activities between 

mathematics-gifted students and average students 

(WANG; HUANG; HWANG, 2016) 

Este artigo apresenta um estudo, sobre uma proposta uma abordagem integrada do Scratch e 

do aprendizado baseado em projetos para incorporar cenários de solução de problemas nas 

tarefas de aprendizado de programação. Segundo os autores, os resultados experimentais 

mostraram que o modelo de aprendizado centrado no aluno, pode envolver os alunos no 

emprego de conhecimentos adquiridos e experiências passadas em novas tarefas de 

aprendizado, além de ajudá-los a tomar a iniciativa de explorar, criar e construir novos 

conhecimentos. 
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Serious Game Development as a Creative Learning Experience: Lessons Learnt 

(GARNELI et al., 2015) 

Este artigo relata um estudo que explorou os efeitos potenciais de uma abordagem de 

aprendizagem baseada em projetos. Esse estudo, visou identificar possíveis diferenças nos 

hábitos/estilos de programação dos alunos, entre desenvolvimento de jogos, simulação e 

estratégia de aprendizagem tradicional, no contexto da ABPj. Os autores concluem que uma 

abordagem baseada projetos pode inspirar alguns alunos a desenvolver habilidades adicionais, 

como aprender a pensar criticamente e a selecionar e implementar seus conhecimentos para 

concluir o projeto com sucesso. 

 

A aprendizagem baseada em projetos (PjBL) no ensino da programação 

(MENDINHOS, 2015) 

No Relatório da Prática de Ensino Supervisionada da Dissertação de Mestrado de Mónica Maria 

Nobre Mendinhos, documenta-se o projeto de intervenção pedagógica que teve lugar na Escola 

Secundária D. Dinis, em uma turma de 10º ano do Curso de Técnico de Gestão e Programação 

de Sistemas Informáticos. A intervenção ocorreu na disciplina de Programação de Sistemas de 

Informação, mais concretamente no módulo 5, que diz respeito às estruturas de dados 

compostas e contemplou 16 tempos de 45 minutos.  

Neste trabalho, adotou-se a metodologia de aprendizagem baseada em projetos no ensino de 

estruturas de dados compostas. Ao considerar que a intervenção teve lugar em um curso 

profissional, de cariz predominantemente prático, adotou-se uma metodologia ativa que 

aproxima o meio escolar do meio profissional, contribuindo para a adoção de competências que 

vão para além das competências técnicas.  

A análise dos dados recolhidos, segundo a autora, permitiu verificar que a utilização da 

aprendizagem baseada em projetos tem um contributo positivo no ensino de estruturas de 

dados compostas, que se verifica pelos resultados obtidos e pela avaliação final dos alunos à 

intervenção realizada. 

 

O Labirinto do Rato Cego: Aprendizagem Baseada em Projeto em 

Algoritmos e Programação de Computadores 

(FRAGELLI; VAINSTEIN, 2011) 

Neste artigo, tem-se um relato de experiência do uso da aprendizagem baseada em projetos, 

em que é apresentado um problema parecido com um quebra-cabeça. A tarefa do aluno é 

entender e modificar o programa, buscando a solução mais eficaz.  

A pesquisa feita no início do período letivo mostrou que os estudantes de engenharia têm gosto 

natural por problemas de lógica e ficam motivados quando é feita uma escolha por projetos 

com possível aplicação em sua vida profissional.  

Por meio dos resultados apresentados, os autores concluem que o uso de uma metodologia de 

ensino para a área de programação de computadores baseada em projetos é melhor no sentido 

de proporcionar uma aprendizagem mais instigante, dinâmica e significativa.  
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Development of a project-based cooperative learning environment for computer 

programming courses 

(CHU; HWANG, 2010) 

Este artigo apresenta uma proposta de aprendizado cooperativo por meio de um sistema para 

auxiliar os professores na condução de projetos e atividades de aprendizagem na internet.  

Resultados experimentais mostram que o sistema pode satisfazer a uma necessidade de alunos 

e professores e é útil para melhorar a eficácia de aprendizagem dos alunos. 

 

 

Como pode ser constatado nos diversos estudos apresentados, a 

implementação da metodologia Project Based Learning, no ensino de 

programação, oportuniza diversos benefícios, dentre eles, destacamos os 

seguintes: aumentar o interesse, o envolvimento, o engajamento, a satisfação e a 

motivação dos estudantes; aumentar a confiança, a experiência, a interação e o 

compartilhamento de conhecimento dos estudantes; e estimular o 

desenvolvimento de habilidades relacionadas à programação dos estudantes. 

 

 

De acordo com Sweet e Michaelsen (2012), o Team Based Learning – TBL, 

ou Aprendizagem Baseada em Equipes, foi desenvolvido pelo professor de 

gestão e negócios Larry Michaelsen no final dos anos 1970, na Universidade de 

Oklahoma (EUA). Michaelsen já trabalhava com métodos de discussão em sala que 

motivassem seus estudantes na resolução de problemas significativos.  

Após uma alteração na política de quantidade de estudantes por turma 

em sua instituição, onde as turmas passaram de 40 para 120 estudantes, 
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Michaelsen buscou adaptar seus métodos de ensino, adicionando novos 

elementos e estratégias de discussão em equipes. 

Esse método de ensino/aprendizagem tem como objetivo melhorar a 

aprendizagem, desenvolver habilidades do trabalho colaborativo e incentivar a 

busca pelo conhecimento. 

O TBL é um método de aprendizagem dinâmico que proporciona um 

ambiente motivador e cooperativo. Embora possa existir uma sutil competição 

entre os educandos, a produção coletiva é realmente valorizada. Os estudantes 

se sentem motivados a participar, o que torna o ambiente de educação mais 

interessante, minimizando o desinteresse pelo aprendizado (FARIAS; MARTIN; 

CRISTO, 2015). 

O seu processo de aplicação ocorre em fases. Na primeira fase, o 

professor disponibiliza os materiais de estudos aos estudantes previamente à 

aula. Na segunda fase, são aplicados testes; aplica-se, primeiramente, um teste 

individual e, logo em seguida, o mesmo teste é aplicado em grupos. Ainda nessa 

fase, o professor fornece um feedback imediato, esclarecendo os erros cometidos 

pela sala.  

Na terceira fase, são propostos exercícios práticos, 

com debates e discussões. As respostas dessas atividades 

são coletadas individualmente e, na sequência, em equipes, 

assim como na fase anterior. Os estudantes são avaliados 

pelo seu desempenho individual e em equipes. Também se 

submetem à avaliação por pares, tendo a oportunidade de 

avaliar as contribuições individuais dos membros da equipe. 

A imagem a seguir exemplifica as etapas do TBL. 

 

Vídeo: Team-Based 

Learning for 

University of South 

Alabama's eLeader 

Series. 

https://youtu.be/KcZs3aQ8-64
https://youtu.be/KcZs3aQ8-64
https://youtu.be/KcZs3aQ8-64
https://youtu.be/KcZs3aQ8-64
https://youtu.be/KcZs3aQ8-64
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Adaptada de Michaelsen, Sweet e Parmelee (2011). 

 

Dessa forma, a implementação do TBL pode ser sintetizada nas seguintes 

fases: 

I. Fase de preparação: antes da aula, os estudantes realizam estudos 

prévios de caráter preparatório com base nos materiais 

disponibilizados pelo professor; 

II. Fase de teste de preparação individual: em sala de aula, os 

estudantes respondem a um teste sobre os conteúdos/conceitos 

disponibilizados na fase anterior; 

III. Fase de teste de preparação em equipe: os estudantes discutem em 

equipes e respondem ao mesmo teste; 

IV. Fase de contestação por escrito: nesta, os estudantes em equipes 

podem realizar apelações referente às questões e aos seus 

enunciados, assim como a respostas ambíguas ou que estejam mal 

formuladas; 

• 1. Estudo individual.

Preparação 
Pré-aula

• 2. Teste Individual.

• 3. Teste em Grupo.

•4. Contestação por 
escrito (equipes).

Garantia de Aptidão e
Diagnóstico-Feedback • 5. Tutorial do Professor.

• 6. Aplicação/Atividades e 
problemas focados no 
desenvolvimento do 
pensamento crítico.

Aplicação dos 
Conceitos e

Desenvolvimento de 
habilidades de 

pensamento crítico

1 hora + ou - 

De alguns minutos a 

várias horas 



 

 

178 

V. Fase de exposição oral: nesta, o professor finaliza a fase de 

preparação realizando uma exposição oral sobre as principais 

dificuldades apresentadas pelos estudantes; 

VI. Fase de tarefas de aplicação: por fim, são realizadas atividades 

individualmente ou em equipes, sobre os conteúdos/conceitos 

trabalhados. Geralmente, essa atividade é do tipo de resolução de 

problemas com base no que foi trabalhado. 

 

A literatura nos apresenta diversas pesquisas e experiências acerca do 

uso da Metodologia Ativa TBL ou a adaptação desta para o contexto da 

programação de computadores. A seguir, apresentamos alguns desses 

estudos. 

 

 

A experiência da aplicação da metodologia ativa team based learning aliada à tecnologia 

no processo de ensino e de aprendizagem 

(MARQUES, 2019) 

Ana Paula Ambrósio Zanelato Marques em sua dissertação avaliou os efeitos da metodologia 

ativa Team Based Learning (TBL) ou Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE) nos processos 

educativos, apoiada pelo uso do software TBL Active, para a aprendizagem de programação de 

computadores. A pesquisa foi desenvolvida com aplicação do TBL como estratégia de 

aprendizagem na disciplina de Linguagens e Tecnologias de Programação Desktop I, do segundo 

ano do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação de uma instituição privada de ensino 

superior, localizada em uma cidade do interior do estado de São Paulo.  

A análise dos dados permitiu constatar que o TBL foi avaliado positivamente pelos estudantes 

em razão de sua estrutura e dinamismo. Assim, as equipes foram se fortalecendo e integrando 

todos os membros. As interações se tornaram mais intensas e colaborativas, com maior 

responsabilização dos estudantes junto à equipe. O TBL promoveu uma aprendizagem 

significativa, bem como o desenvolvimento de habilidades de trabalho colaborativo, 

argumentação e estudo prévio. Com o TBL, os estudantes desenvolveram atividades de 

comunicação, promovendo a motivação, a aprendizagem ativa e o desenvolvimento de 

habilidades do trabalho em equipe, de maneira a influenciar, positivamente, em suas 

percepções de autoeficácia. As atividades práticas possibilitaram a aprendizagem a partir da 

experiência, com iniciativa e cooperação como fontes de criatividade, ao inserir o estudante no 

centro do processo. 
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Team-based learning in a data structures course 

(CLIBURN, 2014) 

Este artigo relata a experiência do uso da aprendizagem baseado em equipe em um curso de 

estruturas de dados. Segundo o autor, a avaliação da experiência, indicou um alto grau de 

satisfação dos alunos com a abordagem de aprendizagem baseada em equipe, para a 

aprendizagem de Estruturas de dados. 

 

A modified team-based learning methodology for effective delivery of an introductory 

programming course 

(ELNAGAR; ALI, 2012) 

Neste artigo, relata-se uma tentativa de usar uma proposta de aprendizagem que integra a 

Aprendizagem Baseada em Equipe (TBL) para aprendizado eficaz e experiência prática em um 

curso introdutório de programação. Os autores adotaram uma versão modificada do TBL para 

estudar o seu efeito no aprendizado dos alunos, assim como para examinar de que modo as 

equipes e suas interações influenciam o aprendizado e as notas dos alunos em comparação às 

experiências que teriam no formato tradicional.  

Para explorar a eficácia dessa proposta de aprendizagem, os autores avaliaram o nível de 

envolvimento e atitudes dos alunos em relação à obtenção de resultados do curso, bem como 

o valor do trabalho em equipe ao longo de quatro semestres.  

Essa experiência demonstrou que o TBL tem um efeito positivo na taxa de sucesso e na 

obtenção de resultados de aprendizagem. 

 

Adaptation of team-based learning on a first term programming class 

(LASSERRE, 2009) 

Este artigo apresenta como a aprendizagem em equipe foi adaptada para a primeira aula de 

programação no semestre e discute as vantagens dessa técnica, além das dificuldades 

encontradas. 

Os autores indicam, ainda, que os resultados iniciais de dois anos de experimentação com 

aprendizado em equipe sugerem que essa adaptação da metodologia TBL ajuda a reduzir a taxa 

de reprovação da classe para um nível razoável (10%), o que confere maior confiança aos alunos 

em sua capacidade de obter sucesso.  

 

 

Conforme pode ser observado nos diversos estudos apresentados, a 

implementação da metodologia Team-Based Learning, no ensino de 

programação, oportuniza diversos benefícios, dentre eles, destacamos os 

seguintes: aumentar o interesse, o envolvimento, o engajamento, a satisfação e a 

motivação dos estudantes; aumentar a confiança, a experiência, a interação e o 



 

 

180 

compartilhamento de conhecimento dos estudantes; e estimular o 

desenvolvimento de habilidades relacionadas ao trabalho colaborativo e à 

comunicação. 

 

 

Clique nas imagens a seguir ou utilize os QrCodes para acessar ao(s) 

Vídeo(s) de Síntese do Capítulo - Metodologias Ativas. 

 

  

  

  

 

 

https://youtu.be/Xgpe-q8HI2w
https://youtu.be/0XRdi9GCCq8
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O que eu ouço, eu esqueço. 

O que eu vejo, eu lembro. 

O que eu faço, eu entendo. 

Confúcio  

 

 

Este capítulo se objetiva a contextualizar a Aprendizagem, Estilos e Teorias, 

tendo como seu foco principal a Teoria da Carga Cognitiva proposta por John 

Sweller, bem como sua aplicação, implicações e possíveis contribuições para o 

Processo de Ensino/Aprendizagem de Programação de Computadores. Para isso, 

serão trabalhados e discutidos os temas evidenciados a seguir.  

− O que é aprendizagem? 

− Estilos de aprendizagem. 

− Teorias de aprendizagem. 

− Teoria da Carga Cognitiva. 
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O termo Aprendizagem pode ser definido/conceituado de 

diferentes formas, sob distintos prismas e aspectos, dependendo da 

área, bem como a corrente teórica filosófica (calma, pois veremos isso 

mais adiante) em que é empregado. 

Assim, com o propósito de alinharmos nossa visão sobre esse conceito 

que iremos trabalhar neste capítulo, iniciamos esta seção com uma definição mais 

geral do conceito de aprendizagem. Para isso, recorremos aos dicionários 

Michaelis, Dicio e Priberam, os quais expressam os postulados a seguir.  

 

Aprendizagem/Aprendizado 

Ato ou efeito de aprender; ação, processo, efeito ou consequência de 

aprender; ato ou efeito de aprender um ofício, uma arte ou ciência. 

Tempo durante o qual se aprende; a duração do processo de aprender; o 

tempo que se leva para aprender. Tempo despendido nesse processo de 

aquisição de conhecimentos. 

Experiência que tem quem aprendeu; o exercício inicial sobre aquilo que se 

conseguiu aprender; experiência ou prática. Denominação comum a 

mudanças permanentes de comportamento em decorrência de treino ou 

experiência anterior. 

 

  

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/aprendizado/
https://www.dicio.com.br/aprendizagem/
https://dicionario.priberam.org/aprendizagem


 

 

199 

Com base nas definições propostas pelos dicionários aludidos, podemos 

observar que o termo Aprendizagem se relaciona, intimamente, a três aspectos, 

sendo: 

I. atividade (ato ou efeito de aprender; ação, processo);  

II. tempo (duração do processo, tempo despendido); e 

III. experiência (mudanças de comportamento em decorrência de treino 

ou experiência anterior). 

Desse modo, em aspectos mais gerais, o conceito de aprendizagem faz 

referência a um processo de mudanças que ocorre no indivíduo e que não são 

resultantes de maturação (idade ou fases da vida). Geralmente, essas mudanças 

perduram ao longo do tempo e são resultados das experiências do indivíduo. 

Segundo Guy R. Lefrançois, em seu livro “Teorias da Aprendizagem - O que 

a Velha Senhora disse” (LEFRANÇOIS, 2009, p. 6), “Aprendizagem é toda mudança 

relativamente permanente no potencial de comportamento, que resulta da 

experiência, mas não é causada por cansaço, maturação, drogas, lesões ou 

doenças”. 

Para Gagné, “a aprendizagem é inferida quando ocorre uma mudança ou 

modificação no comportamento, mudança esta que permanece por períodos 

relativamente longos durante a vida do indivíduo” (GAGNE, 1980, p. 6). 

Além disso, é possível observar que, quando nos referimos à 

Aprendizagem, geralmente a associamos (ainda que involuntariamente) às noções 

de adquirir, tomar, reter, pegar, apropriar e assimilar. 

No entanto, cabe destacar que a associação ao termo Aprendizagem não 

é o sentindo que utilizaremos, pois só é possível adquirir, tomar, reter, pegar, 

apropriar e assimilar algo ou alguma coisa de alguém. Assim, essa associação nos 
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incute ao conceito de transferência de conhecimento, que é comum à 

Metodologia Tradicional. 

Como estamos trabalhando com Metodologias Ativas de Aprendizagem, 

devemos entender, portanto, que a Aprendizagem é construída, mas não 

transferida. Entretanto, compete salientar que isso não significa que, no contexto 

das Metodologias Ativas de Aprendizagem, o estudante deve aprender/construir 

o seu aprendizado por conta própria ou sozinho: muito pelo contrário.  

Por isso, conforme discutimos no módulo anterior, cabe a nós, docentes, 

criarmos, elaborarmos, desenvolvermos, orientarmos e oportunizarmos 

situações de aprendizagem para que os estudantes possam construir, a partir 

dessas situações, os seus conhecimentos. 

Para Jorge La Rosa, em seu livro “Psicologia e educação: o significado do 

aprender”, a aprendizagem se produz nos mais variados contextos, seja em 

situações formais ou informais, de forma planejada ou espontânea, sendo 

diversificada e contínua. Por esse motivo, estamos o tempo todo em situações que 

nos colocam como aprendizes ao longo da vida. Desse modo, múltiplas 

aprendizagens surgem e são incorporadas àquelas já existentes, permitindo a 

emergência de novas visões, novos comportamentos, sentimentos e novas ideias 

(LA ROSA, 2003). 

Segundo Davidoff (1983, p. 158), “Aprender é uma atividade que ocorre 

dentro de um organismo e que não pode ser diretamente observada; de forma 

não inteiramente compreendida os sujeitos da aprendizagem são modificados: 

eles adquirem novas associações, insights, aptidões, hábitos e semelhantes”. 

Dessa forma, como não se tem acesso direto aos processos de 

aprendizagem, pois ocorrem dentro de um organismo e não podem ser 

diretamente observados, temos nos debruçado em tentar entender o que ocorre 
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com o sujeito após o episódio de aprendizagem, por meio da observação de seu 

desempenho. Por isso, a aprendizagem se torna apenas parcialmente 

compreendida. 

Assim, gostaria de compartilhar com vocês os questionamentos 

apresentados a seguir.  

− De que forma determinar como alguém aprendeu algo? Sendo um 

pouco mais específico em relação à nossa qualificação: como 

determinar que o nosso aluno aprendeu a programar? 

− O que acontece/se modifica em sua estrutura cognitiva e/ou em 

termos comportamentais? 

− Quais são as condições necessárias para que os nossos alunos 

aprendam a programar? 

 

De fato, não possuo as respostas para esses questionamentos (tenho 

insights, teorias e indicações de alguns caminhos que fazem mais sentidos do que 

outros). Se alguém tiver as respostas, solicito, por gentileza, que as encaminhem 

por e-mail: joao.berssanette@ifpr.edu.br (todas as contribuições serão muito 

bem-vindas!). 

Assim, ao longo dos anos ensinando e aprendendo programação, e com 

base em minha experiência como estudante, pude perceber o valor exacerbado 

que nós, docentes, atribuímos aos conteúdos trabalhados em sala de aula, bem 

como a cobrança que fazemos desses conteúdos. Também há a reprovação de 

alunos em função de os conteúdos não serem evidenciados de forma correta nas 

avaliações, nas provas, nos testes e nas atividades. 

 

mailto:joao.berssanette@ifpr.edu.br
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Compartilho com vocês que já presenciei, por diversas vezes, professores 

se gabando (como se isso fosse motivo de orgulho) da quantidade de alunos 

que reprovaram em disciplinas introdutórias de programação (como se o 

fracasso desses estudantes não fosse também seu). 

 

Para docentes com esse nível de compreensão sobre o processo de 

ensino/aprendizagem, torna-se complicado entender como o aluno aprende. 

Desse modo, para esses docentes, o estudante que aprende é o que responde em 

provas, testes e outras atividades. Isso corresponde aos resultados de uma 

aprendizagem mecânica, com base na memorização ou, então, o que o professor 

espera receber/ouvir, mas não o que o estudante construiu ao longo de seu 

aprendizado.  

Por outro lado, é evidente que a excelência do resultado não pode ser 

renegada. Devemos, contudo, entender a importância de se trabalhar o conteúdo 

como meio, e não como fim, pois a aprendizagem, como vimos anteriormente, 

trata-se do processo (caminho), oportunizando ao aluno a possibilidade de 

desenvolver habilidades e atitudes, as quais permitirão a ele condições de uma 

aprendizagem mais efetiva, significativa e construtiva. 

Dessa maneira, a aprendizagem traz consigo a possibilidade de algo novo, 

incorporado ao conjunto de elementos que formam a vida do indivíduo, 

relacionando-se com a mudança dos conhecimentos que ele já possui.  

Ademais, o ato de aprender possibilita a construção de uma perspectiva 

de algo específico para cada pessoa. Por isso, ninguém aprende pelo outro, assim 

como ninguém aprende da mesma forma, pois cada ser humano é singular em 

sua formação individual, ao mesmo tempo que constrói o seu conhecimento em 

conjunto. 
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Portanto, se o processo de aprendizagem é único para cada um e se não 

aprendemos todos(as) da mesma forma, esperar que o processo de 

ensino/aprendizagem de programação possa ser considerado apenas uma receita 

didática é, seguramente, um erro. O que pode funcionar para um determinado 

grupo de estudantes, em um determinado contexto, pode não funcionar para 

outros grupos. 

Essa circunstância indica que nós, professores, devemos estar atentos 

para assegurar condições adequadas ao processo de ensino/aprendizagem de 

programação, planejando, elaborando, construindo e oportunizando aos diversos 

tipos de estudantes, com os seus vastos estilos de aprendizagem (temática da 

próxima seção), experiências de aprendizagem que os possibilitem a construir os 

conhecimentos necessários e, assim, progridam no aprendizado de programação. 

 

Outra característica interessante relacionada ao processo de 

ensino/aprendizagem de programação, que também percebi ao longo dos 

anos e gostaria de compartilhar com vocês, é que, em um determinado 

momento, alguns estudantes apresentam um ganho significativo de 

aprendizagem e avançam, sem problemas, durante os conteúdos de 

programação. No entanto, outros estudantes, mesmo se esforçando, não 

conseguem reproduzir esse mesmo desenvolvimento. Ao consultar a 

literatura, pude perceber que tal situação também já havia sido observada 

por Ambrósio et al. (2011). 

 

Por fim, gostaria de expor que a temática Aprendizagem é densa, 

espinhosa e muito mais completa do que a abordagem superficial que foi 

apresentada aqui. Assim, ouso afirmar que me arrisquei bastante, com vistas a 

introduzir esse tema, ainda que de maneira superficial. Contudo, espero que as 
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acepções propostas possam contribuir, de algum modo, 

para as discussões que estão por vir, bem como para a sua 

prática de ensino. 

 

 

Os estilos de aprendizagem podem ser entendidos enquanto 

características de comportamentos cognitivos, afetivos e psicológicos, que servem 

como indicadores relativamente estáveis de como os aprendizes percebem, 

interagem e aprendem.  

Desse modo, cada indivíduo possui um estilo de aprendizagem e 

apresenta características individuais no ato de aprender. Segundo Felder e Brent 

(1996), um estilo de aprendizagem não é preferível, tampouco inferior a outro; 

todos são simplesmente diferentes. 

Assim, quando nós, professores, levamos em consideração os diferentes 

estilos de aprendizagem dos estudantes, bem como as suas características, é 

possível implementar metodologias, técnicas e estratégias de ensino adequadas 

ao perfil dos estudantes, com o objetivo de melhorar, qualitativamente, o 

processo de ensino/aprendizagem, pois as características relacionadas a cada 

estilo de aprendizagem são acionadas pelo estudante ao longo do processo de 

aprendizado.  

Além disso, a compreensão desses estilos, bem como de suas 

características, pode colaborar com a nossa prática para que possamos entender 

como o estudante aprende e quais métodos de aprendizado são mais efetivos 

para atender aos diferentes estilos de aprendizagem, tendo em vista que cada 

Site: Você conhece o 

seu estilo de 

aprendizagem? 

http://estilosdeaprendizagem.espm.br/
http://estilosdeaprendizagem.espm.br/
http://estilosdeaprendizagem.espm.br/
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estudante absorverá uma informação, a fim de processá-la 

de acordo com o seu estilo de aprendizagem.  

Felder e Brent (1996) apresentam os estilos de 

aprendizagem e as suas características correspondentes. 

Os autores afirmam, ainda, que os modelos tradicionais de 

ensino são, em sua maioria, intuitivos, verbais, dedutivos e 

sequenciais, e as aulas, por consequência, são passivas.  

Dessa forma, a situação nos 

indica que o resultado do que 

estamos ensinando pode ser aprendido ou não, isto é, pode 

ser apenas uma memorização temporária obrigatória, 

porque o processamento de uma informação envolve uma 

simples memorização, raciocínio indutivo ou dedutivo, 

reflexão ou ação, introspecção ou interação com outros 

indivíduos. 

Na tabela a seguir, são apresentados os estilos e as 

características de aprendizagem, de acordo com Felder e 

Brent (1996). 

 

  

Site: Richard Felder’s 

Legacy Website 

Site: Inventário de 

Estilo de 

Aprendizagem de Kolb 

- Quer descobrir qual 

é o seu estilo de 

aprendizagem? Acesse 

aqui o teste de Kolb. 

https://www.engr.ncsu.edu/stem-resources/legacy-site/learning-styles/
https://www.engr.ncsu.edu/stem-resources/legacy-site/learning-styles/
http://www.cchla.ufpb.br/ccmd/aprendizagem/
http://www.cchla.ufpb.br/ccmd/aprendizagem/
http://www.cchla.ufpb.br/ccmd/aprendizagem/
http://www.cchla.ufpb.br/ccmd/aprendizagem/
http://www.cchla.ufpb.br/ccmd/aprendizagem/
http://www.cchla.ufpb.br/ccmd/aprendizagem/
http://www.cchla.ufpb.br/ccmd/aprendizagem/
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Estilos de 

Aprendizagem 
Características 

Sensorial 
São práticos e preferem lidar com situações concretas; gostam de aprender 

fatos. São detalhistas e memorizam procedimentos e fatos com facilidade. 

Intuitivo 

São inovadores: preferem descobrir possibilidades e relações. Direcionam 

mais a atenção para as teorias e os significados. Ficam mais confortáveis em 

lidar com novos conceitos, abstrações e fórmulas matemáticas. São ágeis em 

seus trabalhos. 

Visual 
Memorizam mais facilmente por meio de figuras, diagramas, fluxogramas, 

filmes e demonstrações. 

Verbal Tiram maior proveito das palavras e das explanações orais ou escritas. 

Indutivo 
Tendem a aprender a partir de uma sequência de raciocínio que progride do 

particular em direção ao geral. 

Dedutivo 
Aprendem, partindo de uma visão mais generalizada para chegar ao 

específico. 

Ativo 

Aprendem por meio da experiência, tendem a reter e a compreender 

informações mais eficientemente discutindo, aplicando conceitos e/ou 

explicando para outras pessoas. Preferem o trabalho em grupo. 

Reflexivo 
Aprendem internalizando as informações. Necessitam de um tempo para 

refletir sobre as informações recebidas. Preferem os trabalhos individuais. 

Sequencial 
Tendem a trilhar caminhos mais longos. São organizados, aprendem mais 

facilmente os conteúdos apresentados de forma linear e progressiva. 

Global 

Aprendem em grandes saltos, lidando, de forma aleatória, com os conteúdos 

e compreendendo-os por insights. Depois de terem clara a visão geral, 

sentem dificuldades para explicar o caminho que traçaram para chegar a 

essa visão. 

Fonte: Adaptada de Felder e Brent (1996).  
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Segundo Barros (2008), a Teoria dos Estilos de Aprendizagem pode ser 

entendida, também, sob a perspectiva das tecnologias, uma vez que elas podem 

contribuir para a construção do processo de ensino/aprendizagem. Dessa forma, 

por meio das diferentes tecnologias, nós, professores, podemos estruturar 

formatos para a apresentação dos conteúdos, considerando as diferenças 

individuais dos estudantes e flexibilizando o processo de ensino/aprendizagem.  

Barros (2008) indica, ainda, que o uso de tecnologias no processo de 

ensino/aprendizagem é justificável quando o professor leva em consideração os 

estilos de aprendizagem dos estudantes, de modo a atender às diferentes 

possibilidades de aprendizado, mediante os distintos estilos de aprendizagem. 

Além da Teoria dos Estilos de Aprendizagem, gostaria de incluir, nesta 

seção, outro ponto: a “Pirâmide da aprendizagem”, ou “Cone da experiência ou 

da aprendizagem”, bem como outro: a Teoria das Inteligências Múltiplas, 

proposta por Howard Gardner, pois creio que todas essas teorias podem 

contribuir com a temática. 

O primeiro ponto, isto é, a “Pirâmide da aprendizagem”, ou “Cone da 

experiência ou da aprendizagem” (a seguir, explicarei o porquê das aspas), com 

toda certeza, você já deve ter tido contato. Vejamos a imagem na sequência.  
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Apesar dessa imagem e de suas informações estarem em nosso senso 

comum e, por isso, a ilustração foi compartilhada inúmeras vezes pelos diversos 

canais de comunicação, até mesmo no meio científico, tudo indica que essa 

pirâmide, na verdade, trata-se de um mito científico que nós ajudamos a 

construí-lo durante as últimas décadas, pois não é possível encontrar, no meio 

científico, a pesquisa original que sustenta os números. Aliás, os dois nomes que 

aparecem frequentemente como “fontes” são Edgar Dale ou William Glasser. 

Além disso, seria muito difícil realizar um estudo científico, a fim de provar 

os aspectos descritos nessa pirâmide; logo, ela nunca foi comprovada com 

nenhum outro estudo até os dias atuais. Para saber mais a respeito desse mito, 

recomendo a leitura dos seguintes artigos: “A Rebuttal of NTL Instituteʼs Learning 

Pyramid”, de Kåre Letrud (2012), e “The diffusion of the learning pyramid myths in 

academia: an exploratory study”, de Kåre Letrud e Sigbjørn Hernes (2016). 

Feito esse aporte, apesar das controvérsias, dúvidas e místicas envolvendo 

essa pirâmide, creio, com base no senso comum, que diversos elementos do 

modelo da Pirâmide de Aprendizado podem ser aproveitados, pois a 

aprendizagem ativa é melhor do que a passiva.  

A aprendizagem ativa, relacionada a experiências, demonstrações, 

simulações e aplicações do aprendizado, pode ter mais eficiência do que somente 

a apresentação do conteúdo. Desse modo, é importante que utilizemos a 

simulação e a problematização de situações no contexto de aprendizagem, com 

vistas a tornar o processo mais efetivo. No entanto, ressalta-se que somente uma 

boa combinação de várias atividades da pirâmide de aprendizagem pode 

oportunizar uma boa experiência de ensino. 
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Na prática, podemos considerar que, se apenas transmitirmos a 

informação dentro da sala de aula, pode ser que o nosso aluno aprenda e esqueça 

tão logo a aula termine ou somente finalize uma prova sobre aquele assunto.  

Todavia, se encantarmos os nossos estudantes a partir da utilização de 

diversos recursos para mostrar, ilustrar, exemplificar ou mostrar, na prática, o que 

está ensinando (envolver os alunos, perguntando, discutindo, resolvendo uma 

situação-problema), eles se recordarão do que você ensinou por um bom período 

- ou não foi isso que aconteceu quando você relatou uma boa experiência de 

aprendizado no módulo passado?  

Para encerrar esta seção, gostaria de apresentar (àqueles que não a 

conhecem), ainda que superficialmente (pois não é a teoria que iremos utilizar neste 

curso), a teoria das inteligências múltiplas proposta por Howard Gardner 

(BORNSTEIN; GARDNER, 1986; GARDNER, 1987). 

Gardner acredita que a escola deve ter em vista o desenvolvimento de 

capacidades para resolver os problemas da vida real, possibilitando, para isso, o 

amplo desenvolvimento da personalidade humana.  

A sua teoria das inteligências múltiplas procura contribuir no sentido de 

formar indivíduos que tenham oportunidades de aprender e de explorar os seus 

interesses, talentos e potencialidades, adquirindo habilidades e conceitos 

valiosos, sob o ponto de vista multidisciplinar. 

Gardner passou a se preocupar com aquelas crianças que não brilham nos 

testes padronizados e que, consequentemente, tendem a ser designadas como 

não tendo nenhum tipo de talento. Procurou ampliar o conceito de inteligência, 

reconhecendo-a como a capacidade de solucionar problemas ou elaborar 

produtos que são importantes em determinado ambiente ou comunidade 
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cultural. A capacidade de resolver problemas permite às pessoas abordar 

situações, atingir objetivos e localizar caminhos adequados a esses objetivos.  

Para organizá-las, Gardner, inicialmente, teorizou as sete inteligências, as 

quais são evidenciadas na sequência.  

1. Inteligência linguística: é o tipo de capacidade exibida em sua 

forma mais completa, talvez pelos poetas. 

2. Inteligência lógico-matemática: é a capacidade lógico-

matemática, assim como a capacidade científica.  

3. Inteligência espacial: é a capacidade de formar um modelo mental 

de um mundo espacial e ser capaz de manobrar e operar utilizando 

esse modelo. Exemplo: os marinheiros, os engenheiros, os 

cirurgiões, os pintores, os escultores. 

4. Inteligência musical: é a capacidade voltada para a música. 

5. Inteligência corporal cinestésica: capacidade de resolver 

problemas ou de elaborar produtos utilizando partes ou o corpo 

inteiro. Exemplo: dançarinos, atletas, cirurgiões e artistas. 

6. Inteligência interpessoal: capacidade de compreender outras 

pessoas: o que as motiva, como elas trabalham, como trabalhar 

cooperativamente com elas. Exemplo: vendedores, políticos, 

professores, clínicos (terapeutas) e líderes religiosos bem-

sucedidos.  

7. Inteligência intrapessoal: é uma capacidade correlativa voltada 

para dentro. É a capacidade de formar um modelo acurado e 

verídico de si mesmo e de utilizar esse modelo para operar 

efetivamente. 
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Para Gardner, todo indivíduo é dotado de inteligências e o propósito da 

escola deveria ser o de desenvolver essas inteligências.  

 

 

As abordagens sobre Teorias de Aprendizagem que apresentamos nesta 

seção foram escritas a partir das ideias do professor Marco Antonio Moreira, em 

seu livro “Teorias de Aprendizagem”, mais especificamente do capítulo de 

introdução dessa obra, que visa possibilitar que você conheça, ainda que de forma 

sintética, os principais conceitos relacionados às Teorias de Aprendizagem 

(MOREIRA, 2011). 

Assim, gostaria de iniciar esta seção descrevendo, de um modo geral, o 

que é uma teoria: trata-se de uma tentativa humana de sistematizar uma área do 

conhecimento, com vistas a compreender de uma maneira particular, 

possibilitando ver as coisas e explicá-las. 

Segundo Moreira (2011), uma teoria de aprendizagem é, então, uma 

construção humana para interpretar sistematicamente a área de conhecimento 

que denominamos aprendizagem, ou seja, é tentar explicar o que é 

aprendizagem, por que funciona e como funciona. 

O mesmo autor indica que, no caso das teorias de aprendizagem, são três 

as filosofias subjacentes que tentam explicar o fenômeno da aprendizagem: a 

Comportamentalista (behaviorismo), a Cognitivista (construtivismo) e a 

Humanista. 

A filosofia Comportamentalista (behaviorismo) se fundamenta nos 

comportamentos observáveis e mensuráveis do sujeito, ou seja, nas respostas 
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que ele dá aos estímulos externos que recebe, bem como na emissão das 

respostas, ou seja, na consequência.  

Dessa forma, a sua ideia básica é a de que os comportamentos são 

controlados pelas consequências. Assim, se a consequência for boa para o sujeito, 

haverá uma tendência de aumento na frequência da conduta; ao contrário, se a 

consequência for desagradável, a frequência de resposta tenderá a diminuir. 

Dentre os principais teóricos da aprendizagem relacionados a essa 

filosofia, destacamos Pavalov, Watson, Gutrie, Thorndike e Skinner, com o 

condicionamento operante. 

A filosofia Cognitivista, por sua vez, enfatiza aquilo que é ignorado pela 

visão Comportamentalista, ou seja, a cognição, o ato de conhecer. Essa filosofia 

trata dos processos mentais e se ocupa da atribuição de significados, da 

compreensão, da transformação, do armazenamento e do uso da informação 

envolvida na cognição. 

Dentre os principais teóricos da aprendizagem relacionados a essa 

filosofia, destacamos Piaget, Vygotsky, Bruner, Ausubel e Sweller, com a teoria da 

Carga Cognitiva (que iremos verificar a seguir). 

Dessa linha filosófica Cognitivista, deriva-se a posição Construtivista ou 

Cognitivista Interpretacionista. Cognitivista, porque se ocupa da cognição, de 

como o indivíduo conhece e de como ele constrói a sua estrutura cognitiva. 

Interpretacionista, porque supõe que os eventos e os objetos do universo são 

interpretados pelo sujeito cognoscente. Dessa forma, presume-se que o ser 

humano tem a capacidade criativa de interpretar e representar o mundo, mas não 

somente de responder a ele. 

O professor Moreira expõe, ainda, que, em sala de aula, o Construtivismo 

tem sido confundido com o “método construtivista” ou com a “aprendizagem por 
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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. 

Existem teorias construtivistas (como a de Piaget) e metodologias 

construtivistas, todas consistentes com a postura filosófica construtivista. Dessa 

forma, no ensino, essa postura implica deixar de ver o aluno como receptor de 

conhecimentos (conforme discutimos na seção “o que é aprendizagem?”), não 

importando como os armazena e organiza em sua mente, já que, nesse contexto, 

o aluno passa a ser considerado o agente de uma construção que é sua própria 

estrutura cognitiva. 

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. 

Por sua vez, a filosofia Humanista vê o ser que aprende, 

primordialmente, como pessoa. Nela, o importante é a autorrealização da pessoa 

e o seu crescimento pessoal. Desse modo, o aprendiz é visto como um todo 

(sentimentos, pensamentos e ações) e não só intelecto. 

O seu enfoque não se limita a um aumento do conhecimento. Por isso, 

não tem sentido discutir acerca do comportamento ou da cognição sem 

considerar o domínio afetivo (os sentimentos do aprendiz), pois o aprendiz é uma 

pessoa e as pessoas pensam, sentem e fazem coisas. Essa orientação está 

especialmente presente no ensino centrado no aluno. Em algumas poucas 

escolas, os estudantes têm uma ampla liberdade de escolha, inclusive sobre o que 

estudar. 
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Dentre os principais teóricos da aprendizagem relacionados a essa 

filosofia, salientamos Carl Rogers, Novak e Paulo Freire. 

Por fim, cabem alguns destaques importantes relacionados a esta seção: 

I. o primeiro, assim como a seção “O que é aprendizagem?”, é que a 

temática se trata de algo denso, espinhoso e muito mais completo 

do que a abordagem superficial que foi exposta aqui. Assim, ouso 

afirmar que me arrisquei muito, com vistas a introduzir esse tema, 

ainda que de maneira superficial; 

II. o segundo se refere ao fato de que nem sempre é possível 

enquadrar claramente determinada teoria de aprendizagem em 

apenas uma corrente filosófica. Nesse sentido, o segundo destaque 

nos fornece o gancho necessário para o terceiro, que é 

apresentado na sequência; 

III. no Pluralismo Filosófico Metodológico, as metodologias ativas 

são claramente baseadas em aspectos construtivistas, no entanto 

elas colocam o aluno como centro do processo, incutindo, também, 

aspectos da filosofia humanista. Esse pluralismo reflete em nossa 

prática como professores em sala de aula, pois, por mais que nos 

identifiquemos com alguma teoria em específico e nos 

proclamemos como Vygotskyano, Piagetiano, Freiriano, Asubeliano 

ou qualquer outro, não podemos ser ingênuos e acreditar que, em 

sala de aula, seguimos 100% essa filosofia o tempo todo. 

Entretanto, compete destacar que esse não é um posicionamento 

contrário a essas filosofias e teorias; aliás, creio que elas sejam de 

suma importância para a nossa prática, mas esse destaque em 

específico indica a seguinte consciência/racionalidade: devemos 

utilizar o que dá (ou pode dar) certo, com vistas a fornecer aos 
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nossos estudantes o que cremos ser o melhor para o seu 

aprendizado. Podemos assumir que, talvez naquela atividade em 

específico, possa ser empregada a teoria comportamentalista de 

Skinner, visto que poderá trazer benefícios ao processo de 

ensino/aprendizagem comparativamente a uma outra teoria; 

IV. o quarto e último destaque é para uma outra teoria, a Teoria da 

Aprendizagem Significativa proposta por David Ausubel. Vejam: no 

mestrado, eu utilizei essa teoria que considero muito adequada 

para o processo de ensino/aprendizagem de programação. Vale a 

pena você procurar saber a respeito dela. Alguns pontos chaves 

dessa teoria, a qual, por motivos lógicos, não será abordada aqui, 

são apresentados a seguir.   

a. Subsunçores: são os conhecimentos que já estão na 

estrutura cognitiva do aprendiz.  

b. Organizadores prévios: são materiais potencialmente 

significativos, que visam manipular a estrutura cognitiva do 

aprendiz, construindo, assim, uma ponte entre o que ele 

sabe e o que deveria saber para que a aprendizagem seja 

significativa.  

c. Nesse sentido, para que a aprendizagem seja significativa 

(vejam vocês), Ausubel indica que são necessárias três 

condições: a predisposição do indivíduo (intencionalidade 

da aprendizagem); o material potencialmente significativo; 

e a estrutura cognitiva capaz de assimilar a nova informação. 
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Creio que a apresentação desses destaques e conceitos seja interessante 

para que se possa compreender, relacionar e comparar esses aspectos aos da 

Teoria da Carga Cognitiva, que é o objeto de estudo da próxima seção. 

 

 

Enfim, chegamos ao último, porém não menos importante pressuposto 

no qual se baseia esta qualificação para o ensino de programação de 

computadores: a Teoria da Carga Cognitiva, proposta pelo psicólogo 

educacional australiano John Sweller, em 1988. 

A Teoria da Carga Cognitiva é uma teoria instrucional (CLARK et al., 2006) 

originada em evidências empíricas da área da Psicologia Cognitiva, com fortes 

implicações no ensino de Ciência e Matemática (SWELLER, 1988). Desse modo, a 

Teoria da Carga Cognitiva tem como uma de suas características metodológicas 

fundamentar-se em experimentos controlados. 

Essa teoria se alicerça no conhecimento sobre a cognição para produzir 

diretrizes e técnicas que são baseadas em dezenas de estudos e pesquisas 

experimentais, que comprovam que o uso de seus princípios resulta em 

ambientes de aprendizagem eficientes e, por isso, podem conduzir, com êxito, o 

processo de ensino/aprendizagem. 

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

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). 
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Além disso, essa é uma das teorias mais aplicadas na área de design 

instrucional. Segundo Ozcinar (2009), a publicação Cognitive Architecture and 

Instructional Design, de Sweller, Merrienboer e Paas, em 1998, foi a mais citada 

no período de 1980 a 2008 em periódicos da área de design instrucional. 

Assim, passo, agora, a apresentar os principais conceitos e princípios 

dessa teoria, sempre que possível relacionando-os e discutindo as suas 

implicações no processo de ensino/aprendizagem de programação. 

 

 

O primeiro conceito a ser apresentado equivale aos Esquemas, que 

podem ser definidos como estruturas mentais utilizadas para organizar o 

conhecimento (SWELLER, 2003), ou seja, é todo o nosso conhecimento ou a nossa 

estrutura cognitiva, como outras teorias o definem. Segundo Sweller (2003), os 

primeiros trabalhos importantes sobre esquemas se devem a estudiosos como 

Piaget (1928) e Bartlett (1932).  

Os Esquemas possibilitam a experts em resolução de problemas 

categorizarem-nos. Ademais, propiciam reconhecerem determinadas situações 

de certa categoria de problema e, consequentemente, resolvê-los. 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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O QUE É A ANÁLISE MEIOS-FINS?  

Simon (1978) e Larkin (1980) verificaram que, quando se apresenta a um principiante 

um problema novo, ele comumente tende a utilizar a análise Meios-Fins como 

estratégia de resolução. Quando essa estratégia é aplicada em problemas com mais 

de uma etapa, pode ocorrer a sobrecarga da Memória de Trabalho, comprometendo-

se, assim, a aprendizagem.  

Exemplo:  

Determine o valor de X, considerando que 

X=Y +7, Y = Z + 10 e Z = 5. 

Ao apresentar esse problema a um principiante e este utilizar a Análise Meios-Fins 

para encontrar o seu resultado, ele focará a sua atenção inicialmente para o objetivo, 

que é determinar o valor de X.  

No entanto, como X= Y + 2, só será possível determinar o valor de X se souber, então, 

o valor de Y. Dessa forma, encontrar Y passa a ser seu um subobjetivo. Porém, como 

Y = Z + 10, só será possível encontrar o valor de Y se souber o valor de Z e, assim, 

determinar o valor de “Z” se torna também um subobjetivo. Por fim, o principiante 

verificará que o valor de Z é um dado fornecido (Z = 5). 

Esse valor pode ser substituído na equação Y = Z + 10, obtendo-se, assim, o valor Y = 

15, o qual, por sua vez, deverá ser substituído na equação X = Y + 2, sendo possível 

determinar o valor X = 22, que é o objetivo final do problema. 

De um modo geral, pode-se observar que a utilização da Analise Meios-Fins por um 

principiante para resolver um problema resulta em uma demanda considerável da 

capacidade de sua Memória de Trabalho (que veremos logo mais adiante), pois esse 

principiante deve, simultaneamente, manter-se em mente o objetivo principal, bem 

como os demais subobjetivos e as prováveis operações associadas a eles.  

 

Creio que o conceito de Esquemas, bem como a comparação entre experts 

e novatos em resolução de problemas, já nos diga alguma coisa sobre o processo 

de ensino/aprendizagem de programação. Provavelmente, você já deve ter 

presenciado alguns de seus alunos iniciantes em programação utilizando técnicas, 
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como a tentativa e erro (na verdade, os alunos iniciantes, normalmente, estão 

chutando a esmo algumas modificações nos códigos ao tentar conseguir resolver 

problemas) ou a análise meios e fins. 

Além disso, a situação nos indica o motivo de ser tão valorosa a habilidade 

de resolução de problemas para o aprendizado de programação (sei que isso não 

é uma grande novidade).  

A seguir, expomos um esquema para representar a Teoria da Carga 

Cognitiva, bem como os conceitos apresentados. Esse esquema será atualizado 

conforme os conceitos vão sendo evidenciados.  

 

 

 

 

Para entendermos a Teoria da Carga Cognitiva, também se faz necessário 

conhecer o modelo de funcionamento da mente humana, pois essa teoria é 

Teoria da Carga Cognitiva 

? 

? ? ? 

Esquemas 
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elaborada com base na arquitetura da memória humana descrita por Atkinson e 

Shiffrin (1968). Esses autores definem três tipos de memória: memória sensorial; 

memória de curto prazo; e memória 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/Memória de 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/Memória de Trabalho.  

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.  

Ao retornar ao conceito de Esquemas, 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 a essa definição, 

Sweller, Merrienboer e Paas (1998) indicam que um esquema pode ser qualquer 

coisa que você aprendeu e é tratado como uma única entidade. 

Ao exemplificar isso, quando se lê a palavra “PROGRAMAÇÃO”, não se 

pensa mais em ONZE letras separadas, mas, sim, em uma única entidade, a 

palavra “PROGRAMAÇÃO”. Desse modo, ONZE elementos são reduzidos a um 
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elemento unitário, diferentemente do que acontece quando se está sendo 

alfabetizado.  

Além disso, quando a palavra “PROGRAMAÇÃO” é lida, o seu 

subconsciente disponibiliza à sua Memória de Curto Prazo/Memória de Trabalho 

não somente o único elemento que corresponde à palavra, mas todos os seus 

Esquemas (conhecimentos e experiências) relacionados a essa palavra como uma 

única unidade. Portanto, neste exato momento, pode, em sua mente, estar 

passando os comandos Ifs, elses, for, while, até mesmo a tela de uma IDE. 

Em relação à Memória de Curto Prazo, 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, 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, muito utilizada na Teoria da Carga Cognitiva e que 

passaremos a utilizar daqui em diante. 

Segundo Kirschner, Sweller e Clark (2006, p. 3), “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”. 
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Como analogia (bem superficial), para o esquema de memória, pense em sua 

Memória de Trabalho como a memória Ram do seu computador e a 

Memória de Longo Prazo como o HD.  

 

Agora, creio que seja importante atualizar o nosso esquema da Teoria da 

Carga Cognitiva para incluir os conceitos já apresentados. 

 

 

 

 

Nesse ponto, cabe destacar a Memória de Trabalho, as suas limitações e 

como essa memória se relaciona com a Memória de Longo Prazo, considerando 

que constituem a ideia central da Teoria da Carga Cognitiva, pois esta pressupõe 

Teoria da Carga Cognitiva 

Memória 

Sensorial de Trabalho de Longo Prazo 

Esquemas 
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que todo processamento consciente de informação ocorre na Memória de 

Trabalho, a qual, por sua vez, possui limitações na Duração e na Capacidade. 

Na Memória de Trabalho, a Limitação na Duração foi testada por 

diversos experimentos empíricos, dentre eles, destacamos a técnica desenvolvida 

por Peterson, em 1959, para pesquisar o esquecimento extremamente rápido. 

Nesse experimento, Peterson apresentava ao participante do experimento 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.  

 

 

Experimento proposto por Peterson em 1959 

 

Eu falarei 3 letras e depois um número. Você deve repetir o número 

imediatamente depois de mim e começar a contar de trás para frente [...].  

Eu posso dizer ABC 309 e, então, você dirá 309, 306, 303 etc., até a luz vermelha 

acender.  

Quando você vir a luz vermelha, pare de contar imediatamente e diga as 

letras que lhe foram dadas no início (PETERSON, 1959, p. 194). 

 

 

Nesse experimento, a intenção era fazer o participante se concentrar nos 

números em ordem decrescente, pronunciando-os ("309, 306, 303 etc.”). Assim, 

isso impediria que o participante pudesse ficar repetindo mentalmente as letras, 
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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 da “duração” da Memória de Trabalho (SOLSO; MACLIN; MACLIN, 2005). 

A segunda limitação da Memória de Trabalho é a Limitação na 

Capacidade, a qual 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.  

Ao exemplificar essa limitação, peço que tente realizar, mentalmente, as 

seguintes adições: 

 

a) 

 

  67 

+85    

 

 

b) 

 

  1234567 

+7654321 

+1928374    

 

 

Ao tentar realizar mentalmente os cálculos propostos, é possível verificar 

que a conta “a)” pode ser facilmente efetuada e se grava na memória o resultado 
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dessa soma. Já a conta “b)”, embora também seja fácil calcular a soma de cada 

um dos algarismos em separado, será difícil lembrar-se, ao final, o que resultou 

dessa soma.  

Conforme exemplificado, a incapacidade de se lembrar do resultado das 

somas dos algarismos individualmente decorre do fato de que as operações 

excederam o limite de sua capacidade da Memória de Trabalho.  

Assim, o fato de a Memória de Trabalho não ter somente a função de 

armazenadora de informações, como também de articuladora delas, permite 

entender por que durante a resolução de problemas é comum ocorrer uma 

sobrecarga nessa memória. Isso ocorre, uma vez que não é só a informação 

envolvida no problema que ocupa a Memória de Trabalho, mas também a 

articulação dos raciocínios necessários à sua resolução. 

Desse modo, a Teoria da Carga Cognitiva se baseia no modelo de 

arquitetura da cognição humana que assume que a Memória de Trabalho é muito 

limitada em termos de ser capaz de armazenar e processar informação (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). 

A partir do exposto, depreende-se que, se essas Limitações da Memória 

de Trabalho condicionam as nossas atividades, elas devem, por consequência, 

também condicionar a forma como aprendemos e, por lógica, deveriam 

condicionar a forma como ensinamos.  

A Memória de Trabalho é especialmente limitada quando lidamos com 

novas informações (o que é o caso de grande parte de nossos alunos iniciantes em 

programação). Entretanto, quando lidamos com informações provenientes da 
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Memória de Longo Prazo, a Memória de Trabalho não é limitada (ERICSSON; 

KINTSCH, 1995; SWELLER, 2003). 

Segundo 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”.  

 

Uma outra analogia (bem superficial) é imaginar que, quando lidamos com 

algo conhecido, como no exemplo anterior da Programação, o nosso Big Data 

(Memória de Longo Prazo) disponibiliza, em um único arquivo ao nosso 

processador (Memória de Trabalho), todos os Esquemas dos quais 

necessitamos. 

 

Esse é 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, pois 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. 

Dessa forma, os esquemas reduzem a carga sobre a Memória de Trabalho, 

pois nos permitem tratar um grande número de elementos de informação como 

se fosse um único elemento.  

No entanto, há de se considerar que um esquema, por exemplo, uma 

palavra, é formada pela combinação de subesquemas (letras). Assim, a Memória 

de Trabalho, ao lidar com um esquema, estará, na verdade, lidando com vários 

esquemas de nível mais baixo ou subesquemas que interagem entre si.  
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Contudo, se esses subesquemas, quando forem incorporados, careçam de 

serem processados de forma individual, isso pode sobrecarregar a Memória de 

Trabalho, situação que pode ser percebida, por exemplo, com uma criança que 

ainda está aprendendo a ler. 

Com base nos conceitos apresentados até o momento (Esquemas, 

Memória de Longo Prazo e Memória de Trabalho e suas Limitações), creio que 

podemos entender, com mais eficácia, a Teoria da Carga Cognitiva, bem como 

outros conceitos relacionados a ela. No entanto, convém atualizar, novamente, o 

nosso Esquema que representa a Teoria da Carga Cognitiva. 

 

 

 

 

Teoria da Carga Cognitiva 

Memória 

Sensorial de Trabalho de Longo Prazo 

Esquemas Limitações 

Duração Capacidade 
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Na 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.  

Desse modo, 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.  

 

Professores(as), vocês conseguem verificar essa situação no processo 

de ensino/aprendizagem de programação?  

Imagino que devem, então, estar se perguntando: o que fazer?  

Calma! Adiante, temos alguns caminhos a percorrer. 

 

Portanto, as ações pedagógicas devem facilitar a aquisição de 

conhecimentos específicos e não estratégias gerais de resolução de problemas 

que não possam ser suportadas pela arquitetura cognitiva humana.  
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Como vimos anteriormente, os esquemas armazenados na Memória de 

Longo Prazo podem, virtualmente, “aumentar” a Memória de Trabalho, pois, em 

contraste com a Memória de Trabalho, a Memória de Longo Prazo tem uma vasta 

capacidade de armazenamento de informação. Entretanto, a Memória de Longo 

Prazo é o membro inerte da parceria, visto que todo processamento consciente 

acontece na Memória de Trabalho.  

No entanto, cabe destacar que essa relação entre a Memória de Trabalho 

e a Memória de Longo Prazo é muito salutar, pois, quanto mais conhecimentos 

e habilidades possuímos armazenados em nossa Memória de Longo Prazo, maior 

será a capacidade virtual da Memória de Trabalho (CLARK et al., 2006). 

Um exemplo claro dessa relação é o automatismo, um mecanismo 

psicológico que pode ser usado para contornar as limitações da Memória de 

Trabalho. Clark, Nguyen e Sweller (2011) postulam que: 

Qualquer tarefa que seja realizada centenas de vezes se estabelece na 

Memória de Longo Prazo. Uma vez automatizada, a tarefa pode ser 

realizada com pouco ou nenhum recurso da Memória de Trabalho. Com 

efeito, essas tarefas/habilidades são realizadas inconscientemente. Por 

exemplo, quando eu escrevo este parágrafo, posso digitar as palavras 

automaticamente. Como eu não preciso investir nenhum recurso mental 

na digitação, posso usar a limitada capacidade da Memória de Trabalho 

para compor sentenças e parágrafos significativos. Todos nós temos o 

benefício de habilidades automatizadas na Memória de Longo Prazo que 

liberam os recursos da Memória de Trabalho (CLARK, NGUYEN; SWELLER, 

2011, p. 39). 

Sweller considera, ainda, que Esquemas construídos podem se tornar 

automatizados se forem aplicados repetidamente. Dessa forma, a automatização 

pode liberar a capacidade da Memória de Trabalho para outras atividades, pois 

esquemas automatizados agem como uma unidade executiva, dirigindo 
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diretamente o comportamento sem a necessidade de serem processados pela 

Memória de Trabalho (VAN MERRIËNBOER; SWELLER, 2005). 

Entretanto, 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 boa e velha tabuada. 

Além da automatização, Sweller investigou, por meio de experimentos, 

formas mais eficientes que promoviam um aumento na capacidade do processo 

de cognição para a construção de Esquemas, em comparação às tradicionais. 

A primeira forma que irei apresentar foi denominada Efeito do Problema 

Sem Objetivo Específico (Goal Free Effect) por Sweller. Essa forma se contrapõe à 

análise Meios-Fins (exemplo apresentado no início do texto) e se baseia na 

redução das diferenças entre o objetivo específico final e os dados do problema.  

Para que se possa compreendê-la de forma simples, é pertinente 

considerar que ela consiste em formular um problema de objetivo inespecífico, a 

fim de que não seja possível a utilização da estratégia de análise Meios-Fins. 

 

Exemplo de problema da forma tradicional:  

Determine o valor de X, considerando que 

X=Y +7, Y = Z + 10 e Z = 5.  

Exemplo de problema sem objetivo específico (Goal Free Effect): 

Sabendo que X=Y +7, Y = Z + 10 e Z = 5, determine todas as variáveis que você puder. 
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Observa-se que, em um problema sem objetivo específico, em vez de se 

iniciar a resolução pelo objetivo final (resolução de trás para frente), começa-se a 

resolvê-lo a partir dos dados (para frente). Além disso, é possível observar que, 

em problemas desse teor, libera-se a memória de trabalho de armazenar 

subobjetivos. 

Desse modo, Sweller indica que os resultados experimentais têm 

demonstrado que a utilização de problemas sem objetivo específico resulta em 

um aprendizado (formação e aquisição de esquemas) mais eficiente do que a 

solução de problemas tradicionais (SWELLER; LEVINE, 1982), possibilitando, 

inclusive, uma melhor transferência da resolução de um problema para 

problemas que apresentem situações distintas, isto é, contextos diferentes. 

A outra forma que irei apresentar foi denominada Efeito dos Exemplos 

Resolvidos. 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.  

No entanto, 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 assumindo-se que as estratégias 
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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. 

Tal forma de aprendizagem, o Efeito do Exemplo Trabalhado ou Exemplos 

Resolvidos, pode ser facilmente observada em diversos dos recursos destinados 

ao ensino de programação, como os apresentados a seguir.  

 

 

Codecademy: https://www.codecademy.com/courses/learn-python 

 

https://www.codecademy.com/courses/learn-python
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DataCamp: https://www.datacamp.com/ 

 

  

SoloLearn: https://www.sololearn.com/ 

https://www.datacamp.com/
https://www.sololearn.com/
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Enki: https://www.enki.com/ 

 

Talvez, se você ainda não conhecia a Teoria da Carga Cognitiva, pode ter 

usado alguma ferramenta que se baseia nessa forma de ensinar. Além disso, nós, 

professores, podemos desenvolver estratégias de ensino respaldadas nessa 

forma/técnica proposta por Sweller. Na sequência, apresento uma sugestão para 

o uso dessa estratégia, empregando a plataforma Uri Online Judge. 

  

https://www.enki.com/
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Vejam: eu posso apresentar o problema 1001 do Uri Online Judge com a sua 

respectiva solução, conforme a seguinte imagem: 

Problema 1001 

 

 

Solução 
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Na sequência, posso solicitar aos estudantes que resolvam o problema 1003. 

Vejamos a imagem: 

 

Problema 1003 
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Posso apresentar o problema 1011 do Uri Online Judge com a sua respectiva 

solução, conforme a seguinte imagem: 

Problema 1011 

 

 

Solução 
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Na sequência, posso solicitar aos estudantes que resolvam o problema 1002. 

Vejamos a imagem: 

Problema 1002 
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Em seguida, uma possibilidade é apresentar o problema 1050 do Uri Online 

Judge com a sua respectiva solução, conforme esta imagem: 

Problema 1050 
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Solução 

 

 

Na sequência, posso solicitar aos estudantes que resolvam o problema 1052. 

Vejamos a imagem: 
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Também posso apresentar o problema 1181 do Uri Online Judge com a sua 

respectiva solução, conforme a seguinte imagem: 
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Solução 
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Na sequência, posso solicitar aos estudantes que resolvam o problema 1182. 

Vejamos a imagem: 
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É um tanto óbvio, mas vale a pena destacar que, na sugestão para o uso 

da estratégia de Exemplos Resolvidos apresentada, não contempla-se 

a amplitude dos conteúdos introdutórios de programação, bem como 

não consiste apenas em apresentar os exemplos aos estudantes e 

solicitar que estes construam o seu conhecimento em programação por 

si próprio. Isso, com toda a certeza, não deve funcionar. No entanto, o 

uso dessa sugestão, acompanhada das devidas explicações para cada 

conceito, pode favorecer o processo de ensino/aprendizagem de 

programação. 

 

Desse modo, quando o principiante estuda a partir de exemplos 

resolvidos, ele se libera das demandas do desempenho e pode ter a sua atenção 

direcionada para a aquisição do esquema de resolução. Assim, é possível se 

concentrar em compreender a razão de ser dos passos da resolução do problema 

(RENKL; ATKINSON, 2007). 

Além disso, Sweller indica a utilização de exemplos parcialmente 

resolvidos que, gradualmente, vão se tornando cada vez mais incompletos e 

requerem que os aprendizes autoexpliquem as partes que completaram. Essa 

ação colabora para que esses aprendizes entendam os princípios por trás dos 

exemplos resolvidos (CLARK et al., 2006). 

Nesse sentido, Carlson, Chandler e Sweller (2003) apontam para o fato de 

que a aprendizagem se efetiva de maneira mais frutífera quando o processo de 

informação estiver alinhado com o processo cognitivo humano, ou seja, quando 

o volume de informações oferecidas ao aluno for compatível com a capacidade de 

compreensão humana. 
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Todavia, caso o volume de informações oferecidas ao aluno exceda os 

limites de sua Memória de Trabalho e, portanto, seja superior à sua capacidade 

de compreensão, ocasionará a sobrecarga cognitiva, que força os processos 

psicológicos, de tal maneira que estes diminuem, substancialmente, a eficiência 

de aprendizagem do aluno. 

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. 

A 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.  

Ao ter em vista que introduzimos o conceito de sobrecarga, creio que, 

agora, faz-se necessário conceituar os tipos de cargas cognitivas que são impostas 

à nossa Memória de Trabalho quando realizamos uma atividade de 

aprendizagem. 

 

 

Os elementos a serem processados na Memória de Trabalho - MT - em 

uma atividade de aprendizagem, segundo a Teoria da Carga Cognitiva, são 

classificadas em três tipos: Carga Intrínseca - CI; Carga Estranha – CE 

(extraneous); e Carga Relevante – CR (germane) (SWELLER; MERRIENBOER; PAAS, 

1998). 
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A Carga Cognitiva Intrínseca (Carga Intrínseca – CI) é formada pelos 

elementos de aprendizagem provenientes das informações do próprio conteúdo 

de aprendizagem. Cada conteúdo, disciplina ou nível de ensino têm as suas 

características próprias e podem representar uma baixa ou alta Carga Cognitiva 

Intrínseca. 

Nesse contexto, a CI é aquela que diz respeito à natureza/dificuldade 

intrínseca do conteúdo. Exemplificando: aprender que 2 + 2 = 4 nunca será tão 

difícil como encontrar a solução para uma equação diferencial. Considere o 

esquema exposto a seguir para representar o funcionamento da Memória de 

Trabalho. 

 

Esquema da Memória de Trabalho - MT 

            

Memória de Trabalho - MT   

            

        Limite 

 

 

Esquema da Memória de Trabalho – MT – 

para somar 2 +2 

            

Memória de Trabalho - MT   

            

        Limite 

 Carga Intrínseca 
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Esquema da Memória de Trabalho – MT – 

para aprender a Programar 

            

Memória de Trabalho - MT   

            

        Limite 

CI Carga Intrínseca 

 

A diferença de Carga imposta a essas duas aprendizagens se deve ao grau 

de interatividade dos elementos de informação; por isso, quanto maior for essa 

interatividade, mais complexo será o conhecimento a ser aprendido e, assim, 

maior será a CI 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 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. 

Por esse motivo, quando um estudante se depara com um novo conteúdo 

que possui elementos com um alto grau de interatividade (como é o caso da 

programação), ou seja, acima da capacidade de assimilação da sua Memória de 
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Trabalho, a compreensão não ocorrerá, pois requer que todos esses elementos 

interativos sejam processados simultaneamente na Memória de Trabalho. 

Nessas condições, quase que por obviedade, propõe-se, em um primeiro 

momento, isolar os conteúdos ou reduzir o número de elementos interativos (note 

que é mais ou menos isso que acontece no processo de ensino/aprendizagem de 

programação: separamos em caixas as variáveis, as entradas e saídas, operadores, 

estruturas de seleção e repetição), diminuindo, assim, a CI, a fim de que se possa 

formar Esquemas e, consequentemente, a aprendizagem. 

 

Esquema da Memória de Trabalho – MT – 

para aprender o conceito de Variáveis ou Entrada/Saída 

            

Memória de Trabalho - MT   

            

        Limite 

CI Carga Intrínseca 

 

 

Esquema da Memória de Trabalho – MT – 

para aprender as Estruturas de Seleção ou Repetição 

            

Memória de Trabalho - MT   

            

        Limite 

CI Carga Intrínseca 

 

 

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 
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integral devido à alta interatividade (isso também pode ser observado em nossa 

prática no processo de ensino/aprendizagem de programação), pois, para a sua 

formação ocorrer, é necessário que esses elementos possam ser processados 

simultaneamente. 

Dessa forma, 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 esses elementos 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. 

Cabe destacar que a literatura oferece outras técnicas, além da já 

mencionada, que visam diminuir a Carga Intrínseca. São elas: exemplos resolvidos 

(como já salientado), sequenciamento, tarefa simplificada - tarefa integral, entre 

outras. 

A Carga Cognitiva Estranha (Carga Estranha – CE), aquela que não 

favorece a aprendizagem e sobrecarrega a memória de trabalho, é causada, 

principalmente, pelo formato ou forma da apresentação do conteúdo. 

Nesse sentido, o trabalho mental imposto à Memória de Trabalho pela 

Carga Cognitiva Estranha é irrelevante ao objetivo de aprendizagem, ou seja, não 

interfere, diretamente, na construção de esquemas. Por isso, desperdiça recursos 

mentais preciosos que poderiam ser empregados na construção de novos 

esquemas e de novos conhecimentos e habilidades.  
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Esquema da Memória de Trabalho – MT – 

para aprender as Estruturas de Seleção ou Repetição 

em C 

            

Memória de Trabalho - MT   

            

        Limite 

CI Carga Intrínseca 

CE Carga Estranha 

 

 

Esquema da Memória de Trabalho – MT – 

para aprender as Estruturas de Seleção ou Repetição 

em Python, JavaScript, Basic etc. 

            

Memória de Trabalho - MT   

            

        Limite 

CI Carga Intrínseca 

CE Carga Estranha 

 

Como já mencionado, a Carga Estranha se refere ao formato ou à forma 

da apresentação do conteúdo, conforme exemplificado, pelo Esquema proposto 

da Memória de Trabalho para aprender as Estruturas de Seleção ou Repetição, 

tendo em vista que o objetivo principal é aprender essas Estruturas, mas não a 

sintaxe de uma linguagem específica. Pode-se perceber que o uso de linguagens 

com sintaxe mais simples, como Python, JavaScript e Basic, pode reduzir a Carga 

Estranha, favorecendo os processos na Memória de Trabalho. 

Desse modo, o esforço mental no processamento de uma Carga Estranha 

em nada contribui com a compreensão. Além de não contribuir, atrapalha, pois 
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consome os recursos limitados da Memória de Trabalho, que poderiam ser 

usados para processar a Carga Cognitiva Relevante. 

A Carga Cognitiva Relevante (Carga Relevante – CR) é a carga que 

contribui diretamente para a aprendizagem, ou seja, colabora na construção dos 

Esquemas e dos processos que melhoram o desempenho do aprendiz (VAN 

MERRIËNBOER; KESTER; PAAS, 2006). 

Assim, 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 construção de Esquemas. Por isso, deve-

se tentar aumentá-la, desde que a Carga Cognitiva total não exceda as limitações 

da Memória de Trabalho. 

Dessa forma, como é desejável aumentar a Carga Relevante, para que haja 

a formação de esquemas, deve-se, concomitantemente, diminuir a carga 

estranha, a fim de que a soma das cargas não ultrapasse os limites da capacidade 

da Memória de Trabalho. No entanto, a diminuição da Carga Estranha não garante 

que a Carga Relevante (a benéfica à formação de esquemas) será 

automaticamente aumentada. 

Assim, faz-se necessário que se estimule a formação da Carga Cognitiva 

Relevante, posto que esta nem sempre se forma espontaneamente. Para isso, 

Clark, Nguyen e Sweller (2011) nos indicam algumas formas para se estimular a 

geração da Carga Cognitiva Relevante (a construção de esquemas). São elas: 

I. use exemplos com contextos variados para promover a 

transferência; 

II. ajude os aprendizes a explorarem os exemplos por meio de 

autoexplanações; 

III. ajude os aprendizes a automatizarem o novo conhecimento; 
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IV. promova o ensaio/prática mental dos conteúdos complexos depois 

que os modelos estão formados. 

 

Portanto, faz-se necessário que observemos que tanto a Carga Cognitiva 

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. 

Além disso, cabe 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 pode ultrapassar os limites da capacidade da Memória de Trabalho, a 

fim de que não se ocasione a sobrecarga.  

A seguir, como forma de recapitular os conceitos dos Tipos de Carga 

Cognitiva, apresento alguns esquemas da Memória de trabalho. 

 

Esquema da Memória de Trabalho – MT 

SOBRECARGA I 

            

Memória de Trabalho - MT Sobrecarga 

          

        Limite 

CI Carga Intrínseca 

CE Carga Estranha 

CR Carga Relevante 
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Nesse caso, quando a Carga Intrínseca é alta, pode-se diminuir esta, 

utilizando as técnicas já mencionadas. Um exemplo disso (espero que alguém tenha 

sugerido isto) é o que fora observado na atividade proposta no módulo III, quando 

teria de ensinar um marciano a andar de bicicleta. Dada a característica da 

atividade, a Carga Intrínseca é alta. No entanto, ela pode ser diminuída por meio 

do uso de rodinhas. 

 

 

 

Esquema da Memória de Trabalho – MT 

SOBRECARGA II 

            

Memória de Trabalho - MT Sobrecarga 

          

        Limite 

CI Carga Intrínseca 

CE Carga Estranha 

CR Carga Relevante 

 

A Carga Estranha só pode ser alta se nos complicarmos na forma ou no 

formato da explicação. Além disso, podemos utilizar a Carga Relevante em nosso 

favor, como no exemplo anterior (do Marciano). Basta enunciar: 

- Está vendo aquele panda andando? Consegue ver como ele movimenta 

as suas pernas? 
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- Vai lá, garoto ou garota, faça igual! (isso só é possível, porque já diminuímos 

a Carga Intrínseca por meio das rodinhas). 

 

Esquema da Memória de Trabalho – MT 

Processo de Aprendizagem Adequado 

      Recursos 

disponíveis para a 

formação de 

Esquemas 

  

Memória de Trabalho – MT Sobrecarga 

          

        Limite 

CI Carga Intrínseca 

CE Carga Estranha 

CR Carga Relevante 

 

 

 

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 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). 
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Em relação à categoria fisiológica, esta compreende outras técnicas que 

visam 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. 
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Por fim, compete salientar que a Teoria da Carga Cognitiva, bem como os 

demais conteúdos abordados por esta qualificação, não se resumem apenas ao 

que foi exposto.  

Dessa forma, é válido mencionar que importantes conceitos não puderam 

ser contemplados por esta qualificação, como as 29 diretrizes que foram 

elaboradas a partir das propostas da Teoria da Carga Cognitiva para tornar a 

aprendizagem mais eficiente. Isso se deve às limitações, assim como aos objetivos 

desta qualificação: introduzir os participantes a essas temáticas. 

Assim, acredito que os conteúdos contemplados possam servir de base ou 

possibilitem a formação de alguns Esquemas, os quais devem ser aprofundados, 

com vistas a se construir novos entendimentos sobre o que foi abordado aqui. 

Nesse sentido, indicamos, entre outras referências, os artigos “Cognitive 

Architecture and Instructional Design: 20 Years Later” e ”Cognitive load during 

problem solving: Effects on learning”, de John Sweller (SWELLER, 1988; SWELLER; 

VAN MERRIËNBOER; PAAS, 2019); “Cognitive load theory: Implications of 

cognitive load theory on the design of learning”, de Paul A. Kirschner (KIRSCHNER, 

2002); “Cognitive Load Theory and Complex Learning: Recent Developments and 

Future Directions”, de Jeroen J. G. Van Merriënboer e John Sweller (VAN 

MERRIËNBOER; SWELLER, 2005); “State of the art research into Cognitive Load 

Theory”, de Paul Ayres e Tamara Van Gog (AYRES; GOG, 2009); o livro “Eficiência 

na Aprendizagem: diretrizes baseadas em evidências para gerenciar a Carga 

Cognitiva”, publicado, em sua primeira edição, em 2006 (CLARK et al., 2006); por 

fim, a dissertação de Nelson Souza intitulada “Teoria da Carga Cognitiva: Origem, 

Desenvolvimento e Aplicações” (SOUZA, 2010), que tem por objetivo expor a 
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Teoria da Carga Cognitiva historiando a sua origem e desenvolvimento, de modo 

a apresentar as suas diretrizes de aplicação ao processo de ensino/aprendizagem. 

 

 

Clique nas imagens a seguir ou utilize os QrCodes para acessar ao(s) 

Vídeo(s) de Síntese do Capítulo - Teoria da Carga Cognitiva. 

 

  

  

  

  

https://youtu.be/HsRlLW73q2k
https://youtu.be/sGGorJdPRzs
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CONSTRUINDO “NOVOS” CAMINHOS PARA O  

ENSINO DE PROGRAMAÇÃO POR MEIO DO USO DE 

METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM E  

TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

 

Capítulo 5 – Apontamentos e Direcionamentos para Construção de 

“Novos” Caminhos no Ensino de Programação 

 

   

 

Autor: João Henrique Berssanette – Profe Berssa 

joao.berssanette@ifpr.edu.br 

 

 

 
 

Você tem a liberdade de: 

Compartilhar (Copiar, distribuir e transmitir a obra) e  

Remixar (Criar obras derivadas). 

 

Sob as seguintes condições: 

Atribuição: você deve creditar a obra da forma especificada pelo autor ou licenciante (mas não 

de maneira que sugira que estes concedem qualquer aval a você ou ao seu uso da obra).  

Uso não comercial: você não pode usar esta obra para fins comerciais.  

Compartilhamento pela mesma licença: se você alterar, transformar ou criar em cima desta 

obra, você poderá distribuir a obra resultante apenas sob a mesma licença ou sob uma licença 

similar à presente.  

Renúncia: qualquer das condições acima pode ser renunciada se você obtiver permissão do 

titular dos direitos autorais. 
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programação por meio do uso de metodologias ativas de aprendizagem e teoria da carga 
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Não cobiço, nem disputo os teus olhos 

Não estou sequer à espera de que me deixes ver através dos teus olhos 

Nem sei tão pouco se quero ver o que veem e do modo como veem os teus olhos 

 

Nada do que possas ver me levará a ver e a pensar contigo 

Se eu não for capaz de aprender a ver pelos meus olhos e a pensar comigo 

 

Não me digas como se caminha e por onde é o caminho 

Deixa-me simplesmente acompanhar-te quando eu quiser 

 

Adaptado de Ademar Ferreira dos Santos 

 

 

Este capítulo final se objetiva a apresentar e contextualizar a origem desta 

proposta. Aqui, são compartilhados, ainda, apontamentos e direcionamentos que 

espero que sirvam de subsídios ou apoio para as suas práticas no ensino de 

programação, bem como lhe oportunizem reelaborá-las ou transformá-las por 

meio do desencadeamento de novas ideias, a fim de prosseguir em uma direção 

de construir “novos” caminhos para o ensino de programação. 
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Para o entendimento da origem da construção desta proposta de 

qualificação para o ensino de programação de computadores, faz-se necessário, 

primeiramente, discutir algumas obviedades relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagem de programação de computadores, a fim de que você possa 

compreender, com eficácia, a linha de raciocínio que está incutida na proposta. 

A primeira obviedade é que 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 e Mathematics). 

Creio que há consenso quanto a essa primeira obviedade, pois programar 

computadores é realmente importante, não sendo apenas um pré-requisito para 

se tornar um cientista ou engenheiro da computação. 

Nesse sentido, aprender a programar também é necessário para a prática 

de resolver problemas e projetar sistemas. Dessa forma, a aprendizagem de 

programação pode ser considerada fundamental na formação de estudantes que 

terão, no desenvolvimento de softwares, o produto final de seu trabalho. 

Além disso, a programação é importante e necessária em vários outros 

setores, tendo em vista a forte influência das tecnologias em nossas vidas nos 

mais variados contextos. Atualmente, computadores, smartphones, dispositivos 

inteligentes, eletrodomésticos e equipamentos industriais são indispensáveis à 

vida moderna, por isso é essencial alterar o perfil de nossos estudantes de 

consumidores de tecnologia para produtores desta. 

A segunda obviedade diz respeito à natureza da programação, que é uma 

habilidade altamente cognitiva e requer domínio de múltiplos domínios. A 
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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, 

nós, professores, de maneira alguma, devemos fortalecer a crença ou mito de que 

alguns nascem programadores e outros não, pois a programação não é inata; 

dessa forma, essa habilidade pode ser adquirida/aprendida e aprimorada com a 

prática (GUZDIAL, 2015a). 

Sabemos que crenças como essa podem ter efeitos nos resultados da 

educação, pois, se os professores acreditarem que alguns estudantes podem 

entender e outros não, eles investirão (consciente ou inconscientemente) menos 

naqueles que colocam na segunda categoria, resultando, assim, em uma atenção 

diferenciada, ao apoiar, consequentemente, essa crença. 

Além disso, muitos críticos argumentam que a programação não é para 

todos, já que é uma habilidade difícil de se adquirir. Contrapondo essa visão, cito 

Andrei Petrovich que propõe a seguinte analogia: poucas pessoas se tornarão 

escritores, mas todas deverão escrever ao menos um ensaio na escola 

(KRAYNEVA; CHEREMNYKH, 2011). 

Ainda em relação a essa segunda obviedade, há alguns subitens um tanto 

polêmicos e que estão longe de algum consenso. Entre eles, destaco: a visão 

algoritmista, a importância da lógica de programação, bem como a resolução de 

problemas (apontados por alguns como a própria programação) versus a 

codificação. 
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Ao ter em vista o quanto esses aspectos referentes à natureza da 

programação são polêmicos, não procurarei, aqui, aprofundar essa discussão (até 

porque não é nosso objetivo). Em meu ponto de vista, qualquer extremismo em 

qualquer área não é a opção mais sensata, pois nos impede de ter uma visão 

ampla e racional. Nesse sentido, esclareço que ainda não possuo uma opinião 

completamente formada a respeito desses itens. 

Por exemplo, no caso da resolução de problemas versus a codificação, a 

meu ver, parece um tanto óbvio que a atividade mais nobre e de nível cognitivo 

superior da programação seja a elaboração de soluções. No entanto, podemos 

refletir que nem todo excelente resolvedor de problemas é um programador. 

Creio, porém, ser muito difícil encontrar um codificador que não seja um 

programador, pois codificar uma solução exige, entre outras coisas, a 

compreensão dessa solução do problema e que seja expressa dentro dos limites 

impostos pelas linguagens e ambientes de programação. 

Além disso, ao fazer uma analogia bem simplista com as artes, em especial 

com a música, um resolvedor de problemas seria como um compositor, que 

escreve uma música, por exemplo. Já um codificador seria como um músico que 

executa a composição. 

Com base nesse exemplo, podemos observar que, apesar de ser um tanto 

nobre a atividade de composição da música, uma belíssima execução desta pode 

ser de igual nobreza, já que podemos observar excelentes compositores que não 

se apresentam e excelentes músicos que não compõem. 

Ao encerrar essa breve e modesta introdução/reflexão sobre os subitens, 

gostaria de esclarecer que, mesmo indicando que não possuo uma opinião 

completamente formada sobre os referidos subitens, no que se refere à resolução 

de problemas versus codificação, neste momento, enxergo-os como faces da 
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mesma moeda, como a leitura e a interpretação, sem nenhuma ressalva de mais 

adiante vir a alterar esse posicionamento.  

Além disso, gostaria de expor que, a meu ver, os subitens não são e nem 

deveriam ser os principais elementos a serem discutidos no que se refere à 

natureza da programação. 

A terceira obviedade está relacionada às habilidades e competências, 

que são consideradas importantes e que podem influenciar o aprendizado de 

programação. Entre elas, destaco as seguintes: raciocínio lógico; leitura e 

compreensão; resolução de problemas; capacidade de abstração; habilidade 

matemática e criatividade; e curiosidade intelectual. 

Diversas pesquisas se destinam a identificar essas habilidades ou a 

mensurar a correlação delas para o aprendizado de programação. Entretanto, 

cabe destacar que nós, professores, sabemos que, durante o processo de 

ensino/aprendizagem de programação, na realidade das salas de aula, essas 

pesquisas se tornam, de certa forma, inócuas, pois encontramos, nesse ambiente, 

diversas realidades relacionadas a essas habilidades. 

Ao avançar nessa direção, nós, como professores, temos o dever ético e 

moral de fornecer a todos os nossos estudantes, sem nenhuma diferenciação, o 

melhor processo educacional possível e disponível, por mais que desejamos 

estudantes com altas habilidades em raciocínio lógico, leitura e compreensão e 

resolução de problemas. 

Além disso, se desejamos em nossas salas estudantes com todas essas 

habilidades, ao considerarmos que estas podem realmente influenciar o 

aprendizado de programação, o contrário pode ser verdadeiro, visto que os 

nossos estudantes desejam professores com práticas de ensino adequadas, com 

altas habilidades didático-pedagógicas e que possuam domínio do processo 
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educacional, de forma a promover o processo de ensino/aprendizagem 

fundamentado em teorias e metodologias, bem como dos saberes e das 

competências técnicas. 

A quarta obviedade diz respeito às dificuldades relacionadas ao processo 

de ensino/aprendizagem de programação, sendo essas dificuldades um fato 

reconhecido e amplamente discutido na comunidade acadêmica da área, seja no 

exterior, seja no Brasil. 

Nesse sentido, sabe-se que 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 o 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%, ou seja, se considerarmos uma sala de 

aula que se inicia com 40 estudantes, cerca de 12 (geralmente um pouco mais) 

serão reprovados. 

A literatura destaca, principalmente, as dificuldades relacionadas aos 

estudantes. Em decorrência dessas dificuldades observadas, muitos estudantes 

geralmente apresentam um fraco desempenho, outros chegam a considerar o 

aprendizado de programação em uma disciplina como 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 
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programação, que visam 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.  

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. 

Vale reiterar que essas propostas têm, 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 essa 

visão de que as dificuldades relacionadas aos estudantes são as únicas e 

principais barreiras existentes no processo de ensino/aprendizagem de 

programação. 

Todavia, nós, professores, devemos reconsiderar essa visão, pois, se o 

sucesso de nossos estudantes é o nosso sucesso como professor, então o fracasso 

deles também é o nosso fracasso. Dessa forma, faz-se necessário assumir nossa 

parcela de responsabilidade pelos resultados de aprendizagem de nossos 

estudantes. 

 

Todo o contexto exposto até aqui se fez necessário para a construção da 

linha de raciocínio da origem desta proposta de qualificação para o 

ensino de programação de computadores. Ainda que possa se enquadrar 

como uma metodologia ou estratégia de ensino de programação, 

diverge-se das demais presentes na literatura, uma vez que considera 

que a origem dos problemas associados ao processo de 

ensino/aprendizagem de programação é muito ampla e, dessa forma, 

envolve diversas variáveis dos integrantes inseridos no processo de 

ensino/aprendizagem. 
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Desse modo, esta proposta tem como seu ponto de origem as 

dificuldades inerentes aos docentes relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagem de programação e como podem implicar dificuldades 

concernentes aos estudantes, além de outras relativas aos conteúdos. 

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. 

 

Dessa forma, como mencionado anteriormente, esta proposta diverge 

das demais apontadas pela literatura, pois, entre outros motivos, 

considera 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 inerentes aos 

estudantes, como pouca motivação, falta de persistência ou pouco 

empenho e baixa capacidade de abstração. Também suscitam as 

dificuldades inerentes aos conteúdos, como a forte carga de conceitos 

abstratos. 

 

Além disso, outro aspecto a ser considerado é que a maior parte dos 

docentes que lecionam os componentes curriculares/disciplinas que versam 

sobre programação de computadores é oriunda de cursos superiores de 

bacharelado e tecnologia; por isso, muitos não possuem uma formação 
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pedagógica, pois os conhecimentos relacionados ao processo de 

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

Dentro desse contexto, na ausência dos conhecimentos pedagógicos 

sobre a condução do processo educativo, alguns docentes geralmente acabam 

por utilizar como referência seus professores, reproduzindo, assim, os processos 

de ensino/aprendizagem a que foram expostos enquanto eram estudantes. 

Normalmente, o que se vê ao término do processo de ensino/aprendizagem de 

programação é a reprodução dos mesmos resultados apontados pela literatura e 

que foram vivenciados por esses docentes enquanto eram estudantes. 

Nesse sentido, acreditamos que a criticidade e a segurança necessária 

para transformar a prática docente demandam do 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. 

Paralelamente a esse contexto, também se faz 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, devemos, ao menos, considerar que o modelo 

educacional tradicional pode não dar mais conta das demandas educacionais da 

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. 
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Nessa perspectiva, podemos observar que, atualmente, vivenciamos uma 

etapa de transição de modelos educacionais consolidados para outros disruptivos 

mais alinhados à educação contemporânea e às necessidades dos estudantes 

atuais.  

Entretanto, 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. 

Dentro desse contexto, recorrendo à literatura, encontramos as 

metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva, que podem 

contribuir no 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”.  

Desse modo, essas metodologias podem possibilitar 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 no 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.  
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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 desta proposta de que as metodologias 

ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva podem contribuir no 

processo de ensino/aprendizagem, recorre-se à observação de uma vasta 

literatura do uso destas de forma isolada, nas mais diversas áreas do 

conhecimento, indicando uma variedade de resultados positivos decorrente de 

suas implementações. 

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

(em menor número), estudos referentes ao uso de metodologias ativas de 

aprendizagem e a teoria da carga cognitiva. De forma separada, esses estudos 

indicam benefícios e contribuições dos seus usos no processo de 

ensino/aprendizagem de programação. 

Convém salientar que a associação do uso de metodologias ativas de 

aprendizagem e da teoria da carga cognitiva para o processo de 

ensino/aprendizagem de programação não se trata de algo inédito, pois é possível 

encontrar na literatura alguns poucos estudos (pode-se contar nos dedos de uma 

das mãos) referentes a essa associação e aplicação nesse contexto.  
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Os poucos estudos sobre a associação do uso de metodologias ativas de 

aprendizagem e da teoria da carga cognitiva no processo de ensino/aprendizagem 

de programação apontam para indícios de que podem produzir ganhos 

significativos relacionados ao processo em pauta. 

Entretanto, o que se observa é que são poucos os docentes que possuem 

as qualificações necessárias para implementar o uso de metodologias ativas de 

aprendizagem e a teoria da carga cognitiva no processo de ensino/aprendizagem 

de programação.  

Além disso, de um modo geral, é possível observar uma lacuna de 

pesquisas e propostas relacionadas à qualificação de docentes que lecionam os 

componentes curriculares/disciplinas que versam sobre programação. 

Dessa forma, com base em todo o contexto apresentado, espero ter 

possibilitado a você, leitor(a), os entendimentos necessários para compreender a 

linha de raciocínio que desencadeou a construção desta proposta de qualificação 

para o ensino de programação de computadores. 

Uma tentativa de síntese desta proposta é realizada por meio de um 

esquema, o qual é apresentado a seguir. 
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Docentes qualificados

com práticas de ensino 
adequadas

• como as Metodologias 
Ativas de Aprendizagem.

respaldadas em 
metodologias de ensino 

qualificadas

• como a Teoria da Carga 
Cognitiva.

e alicerçadas em bases 
teóricas sólidas

podem produzir 
melhores resultados no 

processo de 
ensino/aprendizagem de 

programação.
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Sei que, nesse momento, muitos de vocês não precisariam desses 

esclarecimentos para entender a origem desta proposta, uma vez que ela se faz 

presente, ainda que implícita ao longo do curso.  

Além disso, esta proposta pode parecer um tanto óbvia, mas vale lembrar 

que a maior parte da literatura sobre o processo de ensino/aprendizagem de 

programação tem como origem as dificuldades relacionadas aos estudantes e não 

as dificuldades relacionadas aos docentes e ao processo de ensino/aprendizagem. 

Por fim, pode parecer também um tanto óbvia a premissa de que 

docentes qualificados com práticas de ensino adequadas, respaldadas em 

metodologias de ensino qualificadas e alicerçadas em bases teóricas sólidas, 

podem produzir melhores resultados no processo de ensino/aprendizagem 

de programação.  

Sim. Essa premissa é, de fato, um tanto óbvia, sendo apoiada por estudos, 

como os de Vihavainen, Airaksinen e Watson (2014), que, ao analisarem a 

literatura, concluíram que simples intervenções realizadas por docentes em 

cursos de programação introdutório aumentam as taxas de aprovação dos 

estudantes em um terço em média.  

Portanto, apesar de essa premissa ser um tanto óbvia, aparentemente não 

o é, já que se faz urgente promover a qualificação dos docentes que lecionam 

programação, a fim de que tenham os conhecimentos pedagógicos necessários 

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. Isso permite reverter os insucessos 

presentes nas disciplinas introdutórias de programação. 
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Inicialmente, gostaria de esclarecer a você, leitor(a), que os apontamentos 

para o ensino de programação, bem como os direcionamentos que seguem, têm 

origem há mais de oito anos de pesquisas sobre o processo de 

ensino/aprendizagem de programação e exercício como docente de disciplinas 

relacionadas à programação. 

Esses apontamentos e direcionamentos são frutos de muito estudo e 

leitura sobre a condução do processo educativo, mais especificamente voltado ao 

ensino/aprendizagem de programação. Além disso, originam-se de diversos 

experimentos empíricos realizados, sendo que alguns foram registrados por meio 

de publicações em periódicos e eventos. 

Embora a maior parte esteja fundamentada em estudos, pesquisas ou 

experimentos relacionados à temática, há uma visão e percepção pessoal que não 

deve, de maneira alguma, ser entendida como uma solução fácil para os 

problemas relacionados ao ensino/aprendizagem de programação, tampouco há 

a presunção de considerar verdades absolutas sobre o tema. 

Feita essa breve introdução caracterizada como ressalvas, gostaria de 

relatar um certo incômodo que tinha/tenho (esse posicionamento é ainda um 

pouco dubio internamente, pois, apesar da questão, de certa forma, estar 

resolvida, ela me gera um certo desconforto) em relação a uma atitude específica 

de uma parcela de pedagogos e pedagogas (tenho de ser bem claro que esse 

problema está comigo e não com esses profissionais ao qual possuo enorme 

apreço e admiração e faço isso temendo pela vida dos que amo e a minha 

própria). 
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A atitude específica ao qual me refiro e nomeio como “ausência de 

construção de pontes” se dá pelo fato de que, algumas vezes, esses profissionais 

extremamente competentes e qualificados sobre o processo educacional, 

geralmente em formações, qualificações ou treinamentos, apresentam uma série 

de teorias e metodologias que são realmente fantásticas, mas que, no meu caso 

em específico, seja pela ausência notória de conhecimentos sobre a temática, 

parecem-me um tanto vagas quanto à aplicação desses métodos no meu contexto 

de sala de aula. 

Habitualmente, quando essas situações ocorrem, tento me dirigir a esse 

profissional e questiono: “como faço?”. Ou seja: como aplico isso em minha aula 

de programação? E, frequentemente, a resposta é a mesma: “Bom, aí é com 

você!”. 

Sentia-me tão incomodado com essa situação que até atribuí o nome 

“ausência de construção de pontes”. Antes de qualquer formação ou qualificação, 

já pensava que haveria mais uma vez a “ausência de construção de pontes”, ou 

seja, não haveria uma transposição entre a teoria que seria exposta e a minha 

prática docente. 

Como disse anteriormente, essa situação me deixava/deixa muito 

frustrado, mas, depois de muito estudar a complexidade do processo educativo, 

passei compreender e aceitar (de certa maneira) essa situação, pois imagino o 

quanto deve ser difícil para esses profissionais compreenderem o processo 

educacional como um todo e as pedagogias relacionadas às especificidades de 

cada uma das áreas. 

Desse modo, registro que aceitei, realmente, que o problema estava 

comigo; por isso, deveria estudar (e muito) o processo educacional, a pedagogia e 

a didática necessária para construir as pontes de que tanto necessitava.  
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Considero que esse registro/relato seja importante, uma vez que 

considero comum, especialmente em nós, docentes da área técnica, querer algo 

concreto, por exemplo, um manual ou tutorial de como implementar aquela teoria 

ou metodologia em sala de aula. 

Somos, por essência, práticos, técnicos e, muitas vezes, até binários, de 

certa forma. Além disso, de alguma maneira, isso pode estar relacionado ou, até 

mesmo, é imposto por nossa área técnica. Entretanto, vale registrar que aprendi, 

no caso do processo de ensino/aprendizagem, que não é bem assim; este é um 

tanto complexo, pois são muitas as variáveis, as entradas, as condições e 

repetições que podem gerar saídas inesperadas: umas boas, outras nem tanto.  

Por exemplo, às vezes, nós preparamos aquela aula que acreditamos que 

será um show, com diversas situações e possibilidades, e o resultado final é ruim; 

outras vezes, não preparamos nada, mas, no meio da aula, temos um insight e, 

com base neste e em nosso feeling, mudamos toda a direção da aula na hora. Isso 

também gera um resultado ruim (brincadeira! - nem só de resultados ruins vivem 

nossas aulas). 

Compreende a direção proposta por esse raciocínio? (espero que sim!). 

Assim, ao término desta qualificação, não gostaria de deixar a você o sentimento 

de “ausência de construção de pontes”, mas sabe como é, né...  

 

“Bom, aí é com você!” 

(Brincadeira, pois isso não seria justo!). 

 

No entanto, jamais poderia também vender uma ideia de um modelo 

pronto e acabado, que resolve todos os problemas relacionados ao processo de 
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ensino/aprendizagem de programação, até porque isso não existe, devido à 

complexidade dos processos e às múltiplas variáveis inerentes a eles. 

Desse modo, muito me questionei de que maneira poderia construir essa 

ponte entre os aspectos teóricos trabalhados nesta qualificação e a sua realidade 

e prática como docente. 

Mesmo tendo a consciência da preferência de muitos para que questões 

críticas, como “O que deve ser ensinado? Como deve ser ensinado? Quais recursos 

devem ser usados? “, ou, inclusive, “Como aplico isso em minha aula de 

programação?”, fossem respondidas de forma clara e objetiva. Não me atreverei 

a construir uma ponte proposta sob esses alicerces. 

É válido destacar que esses questionamentos são realmente importantes. 

Entretanto, justifico a não direção nesse caminho, pois acredito que tais 

questionamentos são similares a uma solução algorítmica. Assim, pode-se chegar 

a respostas para esses questionamentos por caminhos diversos, não havendo, 

portanto, apenas uma única resposta correta para eles. 

A partir do exposto, sem pretensão alguma de compartilhar um modelo 

pronto, acabado e com o objetivo de lhe fornecer algum apoio para que possa 

construir as próprias soluções algorítmicas/respostas para esses 

questionamentos, compartilho, a seguir, alguns apontamentos de como 

acredito que deve ser o processo de ensino/aprendizagem de programação. 

Neles, estão presentes, também, as práticas que normalmente desenvolvo no 

ensino de programação. 
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Inicialmente, no que se refere a esse primeiro apontamento, de que a 

aprendizagem de programação é cíclica (ou no formato de uma espiral, se assim 

preferir), cabe esclarecer que se trata de uma percepção pessoal, a qual já havia 

mencionado anteriormente durante minha pesquisa de mestrado e em outras 

publicações (BERSSANETTE, 2016; BERSSANETTE; FRANCISCO, 2018a). 

Essa percepção decorre essencialmente da experiência em sala de aula. 

Entretanto, mesmo sem se debruçar sobre a temática a ponto de produzir um 

ensaio, é possível observar na literatura indícios que apoiam essa percepção. 

Entre tais indícios, gostaria de destacar as seguintes propostas: 

− Espiral do conhecimento (TAKEUCHI; NONAKA, 1997); 

 
Fonte: https://cer.sebrae.com.br/espiral-do-conhecimento/ 

  

https://cer.sebrae.com.br/espiral-do-conhecimento/
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− Espiral de aprendizagem (VALENTE, 2002); 

 
Fonte: 

http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/284458/1/Valente_JoseArmando_LD.pdf 

 

− Aprendizagem baseada em ciclos - Learning Cycle (KOLB, 1985). 

 
Fonte: https://www.pugetsound.edu/academics/experiential/create-experiential-learning-

opportunities/available-resources/creating-critical-reflection-assignments/design-

models/kolbs-learning-cycle/ 

 

Creio que vale a pena conhecer um pouco mais dessas propostas, bem 

como refletir e seguir adiante na direção de relacioná-las ao aprendizado de 

programação. 

http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/284458/1/Valente_JoseArmando_LD.pdf
https://www.pugetsound.edu/academics/experiential/create-experiential-learning-opportunities/available-resources/creating-critical-reflection-assignments/design-models/kolbs-learning-cycle/
https://www.pugetsound.edu/academics/experiential/create-experiential-learning-opportunities/available-resources/creating-critical-reflection-assignments/design-models/kolbs-learning-cycle/
https://www.pugetsound.edu/academics/experiential/create-experiential-learning-opportunities/available-resources/creating-critical-reflection-assignments/design-models/kolbs-learning-cycle/
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Feita essa breve introdução, gostaria, ainda, de exemplificar brevemente 

essa percepção. Para isso, penso que o processo de alfabetização pode ser um 

exemplo válido, pois, nele, o docente trabalha por diversas vezes, em momentos 

e contextos diferentes, com conteúdos como vogais, consoantes, sílabas e 

palavras. 

Desse modo, considerando a percepção de que a aprendizagem de 

programação é cíclica, não faz muito sentido trabalharmos os conteúdos de 

programação de forma linear, em que o conteúdo trabalhado é conteúdo 

aprendido. 

Compete destacar que, geralmente, a maior parte de nossos estudantes 

não possui os conhecimentos, esquemas, maturidade ou as habilidades 

necessárias para se apropriar dos conteúdos relacionados à programação, 

especificamente na primeira vez em que são apresentados. 

Além disso, a aprendizagem dos conteúdos não ocorre em tempo real, 

uma vez que cada estudante irá formar seus próprios esquemas em sua estrutura 

cognitiva e progredir em uma velocidade diferente. Por isso, há a necessidade de 

que um mesmo conteúdo seja revisto e aplicado por diversas vezes em momentos 

e situações diferentes, a fim de seja possível a construção desses esquemas, de 

forma a serem assimilados. 

Nesse sentido, uma abordagem cíclica e crescente dos conteúdos de 

programação pode proporcionar ao estudante desenvolver os esquemas 

necessários ou adquirir maturidade e habilidades para assimilar os conteúdos, o 

que pode favorecer o processo de ensino/aprendizagem. 

É possível observar que construímos e reconstruímos nosso 

conhecimento ao longo da vida e os estudantes que não aprendem 

satisfatoriamente o que tentamos ensinar, muito provavelmente, não o fazem por 
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não possuir, no momento do processo de ensino/aprendizagem, os esquemas 

necessários em sua estrutura cognitiva que os possibilitem a construir novos 

esquemas. 

Portanto, ao sintetizar o primeiro apontamento, acredito que o ensino de 

programação deve ocorrer de forma cíclica, para que, no decorrer do processo de 

aprendizagem, o estudante possa desenvolver os esquemas e as capacidades 

necessárias, com vistas a possibilitar a construção e assimilação dos 

conhecimentos envolvidos na programação. 

Ao encerrar esse primeiro apontamento e fazendo uso do Pluralismo 

Filosófico, creio que a perspectiva presente na teoria de aprendizagem proposta 

por Bruner pode contribuir nas discussões propostas por esse apontamento. A 

referida teoria expõe a natureza inerentemente iterativa da aprendizagem, logo, 

postula a necessidade de um chamado currículo espiral, que pode evitar a 

introdução de um grande número de novos conceitos-chave de uma só vez 

(BRUNER, 2009).  

Ainda segundo Bruner, a aprendizagem é um jogo cuidadosamente 

projetado entre intuição, um conhecimento progressivo e um aumento contínuo 

das habilidades de abstração dos estudantes. Dessa forma, à medida que se 

desenvolve o currículo, deve-se revisitar, repetidamente, essas ideias básicas, 

construindo-as até que o estudante compreenda todo o aparato formal que as 

acompanham (BRUNER, 2009). 
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Similar ao apontamento anterior, também já relatei a percepção de que a 

aprendizagem de programação é inter-relacionada. A princípio, essa percepção 

pode parecer abstrata, entretanto, ao considerarmos que a programação é um 

conjunto de habilidades, competências e experiências que são aplicadas 

simultaneamente para o desenvolvimento de soluções em um ambiente 

computacional, podemos perceber as diversas inter-relações presentes na 

referida percepção. 

Ademais, a percepção de que a aprendizagem de programação é inter-

relacionada pode ser compreendida eficazmente por meio das diferentes inter-

relações observadas ao longo do processo de ensino/aprendizagem.  

No que tange às inter-relações que ocorrem durante o processo de 

ensino/aprendizagem de programação, gostaria de destacar três: inter-relação 

entre teoria e prática; inter-relação entre os conteúdos; e inter-relação entre o 

contexto. A seguir, tento esclarecer de maneira frutífera cada uma delas. 

 

 

A inter-relação é um aspecto comum nas mais variadas áreas do 

conhecimento. No entanto, pode-se observar que, no caso da programação, esse 

aprendizado está especialmente direcionado para a apropriação de uma prática. 

Cabe esclarecer que, de forma alguma, os conhecimentos teóricos devem 

ser desprezados, pois é por meio de uma teoria que o conhecimento é registrado 
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e progride. Entretanto, compete observar que, no caso da programação, a teoria 

parece se tornar especialmente mais relevante e essencial por meio de 

necessidades impostas para o desenvolvimento da prática. 

Ao contextualizar a relevância da teoria por meio de imposições para o 

desenvolvimento da prática, pode-se observar que se necessita de pouco 

conhecimento teórico para se criar um vetor de dez posições e, nele, armazenar 

números.  

No entanto, ao se considerar a tarefa de ordenar o vetor mencionado 

anteriormente, pode-se perceber uma maior necessidade do conhecimento 

teórico e sua relevância para se efetivar a atividade. 

 

 

Como na inter-relação anterior, pode-se perceber que esta inter-relação é 

um aspecto comum nos diversos aprendizados. Dessa forma, geralmente, o que 

se observa é uma hierarquia dos conteúdos ou conceitos, que, a princípio, 

objetivam-se a estruturar pré-requisitos entre eles, a fim de que a aprendizagem 

ocorra de forma progressiva: dos conteúdos ou conceitos mais simples para os 

mais complexos. 

Esse contexto observado não é muito diferente no que se refere ao ensino 

da programação introdutória, em que os conteúdos e conceitos a serem 

trabalhados possuem uma estrutura articulada e hierarquicamente organizada. 

Desse modo, a apresentação e a introdução dos conteúdos e conceitos de 

programação têm uma ordem ou sequência estabelecida que vem sendo 

reproduzida ao longo dos anos. 
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Nesse âmago, é uma prática comum, em grande parte das disciplinas 

introdutórias de programação, a reprodução dessa sequência historicamente 

organizada.  

Todavia, convém destacar que a prática da reprodução dessa sequência 

historicamente estabelecida pode, muitas vezes, induzir o docente a estruturar 

seu planejamento com base nessa estrutura articulada e hierarquicamente 

organizada dos conteúdos. Nesse caso, é comum o docente pensar em uma aula 

para variáveis, outra para estruturas de decisão etc.  

Nos contextos em que isso ocorre, os conteúdos geralmente são 

apresentados de maneira isolada, como se estivem em caixas e, a cada aula, o 

professor e os estudantes realizam unboxing de um dos conteúdos, presumindo 

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, devemos considerar que a aprendizagem é algo muito mais 

complexo do que uma simples acumulação de conhecimentos de forma mecânica 

que, possivelmente, tão breve serão esquecidos.  

Dessa forma, a aprendizagem deve possibilitar a construção de 

esquemas/elementos significativos na estrutura cognitiva, que possam ser 

transferíveis para outros domínios e contextos, sendo, de certa maneira, 

permanentes.  

Além disso, a prática de isolamento dos conteúdos resulta em dificuldades 

quando os estudantes têm a necessidade de combinar esses conteúdos, pois esse 

formato de ensino não favorece a construção das relações entre os conteúdos, 

embora, muitas vezes em sala, seja possível que os estudantes declarem ter 

entendido e demonstrem saber ler códigos. 
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Desse modo, ao considerar a percepção de que a aprendizagem de 

programação é inter-relacionada, especificamente sob a visão da inter-relação 

entre os conteúdos, não faz muito sentido trabalharmos os conteúdos de 

programação isoladamente, pois não é assim que o uso desses conteúdos ocorre 

efetivamente na programação, uma vez que, na hora de se programar, construir 

uma solução para um problema, faz-se necessário que os estudantes relacionem 

esses conteúdos, conceitos e ideias.  

Por fim, convém salientar a necessidade de questionar a ordem em que 

os conteúdos, os conceitos e as ideias de programação são apresentados aos 

estudantes, pois, muitas vezes, a sequência historicamente organizada pode não 

ser a mais adequada para facilitar as interação e relações com os conhecimentos 

prévios do educando. 

 

 

Semelhante às demais inter-relações apresentadas, é possível observar 

que o contexto é parte relevante do aprendizado de uma forma geral. Entretanto, 

acredito que o contexto seja especialmente importante para o aprendizado de 

programação. 

Ressalta-se que o contexto possibilita aos estudantes construir e 

estabelecer relações entre o que conhecem e o que estão aprendendo. Ademais, 

é possível diminuir o grau de abstração imposto pela aprendizagem de 

programação, sendo um dos grandes problemas apontados por pesquisas sobre 

o ensino/aprendizagem de programação, ao alavancar a transferência do 

conhecimento para outros domínios. 
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Inicialmente, para exemplificar essa inter-relação, considere apresentar a 

um estudante o conceito de estrutura de seleção, de forma teórica conceitual, 

ou seja, descrevendo os elementos dessa estrutura e explicando como ela se 

comporta e os seus resultados da execução. 

Considerou? Com base nesse exemplo, questiona-se: as informações que 

foram oferecidas ao estudante estão alinhadas com a sua capacidade de 

compreensão? O que você responderia? 

Sei que são muitas as variáveis para se responder a esse questionamento, 

por exemplo, se o estudante tinha ou não algum conhecimento prévio sobre 

programação, o formato em que se deu a apresentação etc.  

Por isso, peço que imagine o contexto mais comum possível: o estudante 

sem nenhum conhecimento prévio. Como formato de apresentação do conceito 

de estrutura de seleção, escrito em uma lousa ou quadro, para colaborar com essa 

proposta, considere que o quadro a seguir é o que estará escrito na lousa. 

 

Se (condição for verdade) então 

  //comando 1; 

  /* ou bloco de comandos; */ 

Fim Se; 

 

Repita, agora, o questionamento inicial: as informações que foram 

oferecidas ao estudante estão alinhadas com a sua capacidade de compreensão?  

Independentemente de sua resposta, gostaria que observasse que 

quando lhe fiz o questionamento da primeira vez, apesar de estar alinhado com 

a sua capacidade de compreensão, não lhe dei maiores informações sobre o 

contexto. Essas informações foram passadas posteriormente e isso foi proposital. 
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Se lhe questionasse em qual dos momentos seria mais fácil responder à 

questão proposta, em qual você indicaria: o primeiro ou o segundo momento em 

que a questão aparece? 

Creio que, neste momento, você já entendeu o exemplo e, muito 

provavelmente, indicou que seria no segundo momento em que a questão 

aparece. Isso se deve ao fato de que, no segundo momento, o contexto é 

apresentado.  

Dessa forma, você pode observar a relevância do contexto para a 

aprendizagem, pois o contexto possibilita o aumento da carga relevante, que é a 

carga que colabora na construção dos esquemas e dos processos, contribuindo 

diretamente para a aprendizagem. Por isso, a presença do contexto pode 

favorecer o aprendizado, bem como a ausência do contexto pode 

comprometer o aprendizado. 

Ao considerar, ainda, a proposta de apresentar a um estudante o conceito 

de estrutura de seleção de forma teórica conceitual, gostaria que realizasse essa 

mesma apresentação, mas, agora, de forma prática, tendo como possibilidade 

utilizar o Tempo de Execução associado a uma Linguagem de Programação. Para 

colaborar com essa proposta, considere que o quadro a seguir está escrito na tela 

do computador do estudante e, por meio dele, você irá apresentar o conceito. 

 

print('Digite um número: ') 

n=int(input()) 

if(n<10): 

  print(n,' é menor que 10') 

Digite um número: 2 

2 é menor que 10 
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Imaginou? Com base nessas duas formas/propostas (teórica 

conceitual versus prática), para apresentar o conceito de estrutura de seleção a 

um estudante, se lhe questionasse: qual das formas passa a exigir do estudante um 

menor grau de abstração para compreender o conceito apresentado, o que você 

responderia? 

Penso que, provavelmente, a sua resposta seja a forma prática, certo? Se 

considerarmos que a forma teórica conceitual exige do estudante imaginar os 

comportamentos e resultados da execução da estrutura de seleção, podemos 

perceber que tal exigência pode aumentar o grau de abstração para compreender 

o conceito. 

Em contrapartida, a forma prática, que utiliza o Tempo de Execução 

associado a uma Linguagem de Programação, apesar de conter mais elementos, 

possibilita ao estudante, durante a sua execução, observar os comportamentos e 

resultados, por isso a estrutura e os códigos da forma proporcionam ao estudante 

um entendimento quase que concreto do seu funcionamento, não se exigindo 

que o estudante tenha de imaginar os comportamentos e resultados da execução, 

o que pode diminuir o grau de abstração necessário para a compreensão do 

conceito.  

Peço, agora, que considere uma última forma de apresentar o conceito de 

estrutura de seleção, que deve se basear na última (prática), sendo acrescido a 

ela um problema simples, específico e de fácil entendimento, além de fazer parte 

do contexto do estudante. 

Vamos denominar a última forma como prática + problema. Convém 

esclarecer que o problema a ser associado, além dos aspectos mencionados, deve 

possibilitar a apresentação do conceito de estrutura de seleção que estamos 

utilizando. 
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Nesse sentido, sugiro, por exemplo, utilizar a nota necessária para 

aprovação na disciplina. Para colaborar com essa proposta, considere que o 

quadro a seguir está escrito na tela do computador do estudante e, por meio dele, 

você irá apresentar o conceito. 

 

print('Informe a média: ') 

m=float(input()) 

if(m>=7): 

  print('APROVADO') 

Informe a média: 7 

APROVADO 

 

Informe a média: 2 

-> 

 

Imaginou? Com base nessas três diferentes formas/propostas 

(teórica conceitual versus prática versus prática + problema), para apresentar o 

conceito de estrutura de seleção a um estudante, se lhe questionasse: qual das 

formas oferece ao estudante maiores possibilidades de estabelecer relações referentes 

ao conceito apresentado, de modo a transferir a aplicação deste para construir uma 

nova condição, o que você responderia? 

Provavelmente, a sua resposta é referente à última forma, a prática + 

problema, estou correto? Esse caminho parecer ser o mais lógico, até porque a 

forma, fazendo uso do contexto propiciado pelo problema, induz a transferência 

da aplicação do conceito para a construção de uma nova condição que, no caso, 

seria “REPROVADO” para as médias menores que sete, o que não ocorre nas 

demais formas teórica conceitual e prática, tendo em vista a ausência do 

contexto propiciado pelo problema. 

Desse modo, percebe-se que o uso do contexto propiciado pelo problema 

pode alavancar a transferência do conceito/conhecimento para problemas e 

contextos semelhantes, inclusive até para outros domínios. 
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Sei que pode parecer um tanto óbvio, mas creio que vale a pena registrar 

que as formas/propostas (teórica conceitual versus prática versus prática + 

problema), aqui utilizadas para exemplificar a apresentação do conceito de 

estrutura de seleção a um estudante, de forma alguma, representam opostos 

entre si, tampouco podem ser consideradas, de algum modo, exclusivas em sua 

utilização. 

Nesse sentido, se você durante a leitura, considerando essas propostas, 

em algum momento pensou: “por que não posso utilizar todas elas juntas?”, lhe 

dou os parabéns e digo que o caminho é esse mesmo! 

Além disso, creio que seja necessário realizarmos a seguinte reflexão: em 

alguns momentos de nossa prática, durante o ensino de programação, não 

privilegiamos o uso de uma dessas formas de ensinar em detrimento de outras, 

tendo em vista as possibilidades de associação entre elas? 

Assim, em minha prática, procuro ao máximo associar essas formas de 

ensinar, bem como outras. Costumo partir do problema para aproveitar o 

contexto propiciado por ele. Logo, por meio do problema, associo a prática que 

considero possibilitar aos estudantes a formação de, pelo menos, uma parte do 

esquema que estamos tentando construir. Por meio dessa prática, introduzo a 

forma teórica conceitual para que o esquema possa ser reconstruído ou 

formalizado, integrando os diversos elementos presentes no processo. 

Sem entrar em detalhes acerca das práticas que realizo, uma vez que isso 

será abordado em um local mais adequado adiante, gostaria de justificar, ainda 

que de modo superficial, alguns aspectos delas, entre eles: 

− a inversão da ordem entre a teoria e a prática, o que não é muito 

comum, procedo desse modo, pois creio que a teorização dos 

conteúdos introdutórios de programação, em um primeiro 

momento, é pouco relevante para o estudante, visto que, para a 
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maioria, a programação é um assunto novo. Logo, essa teorização 

terá pouco ou nenhum significado para os estudantes, sendo pouco 

assimilada, já que os conceitos e as teorias a serem fornecidos não 

estão alinhados à capacidade de compreensão dos educandos;  

− a associação: dos problemas e suas soluções aos conteúdos, dos 

conteúdos a uma linguagem de programação e a prática. Tudo isso se 

deve aos aspectos expostos de que o contexto propiciado por essas 

associações pode diminuir o grau de abstração presente no 

aprendizado de programação e alavancar a transferência dos 

conhecimentos para contextos semelhantes, inclusive até para 

outros domínios. 

Ao sintetizar a inter-relação entre o contexto evidenciado, pode-se 

observar que a presença dele favorece o aprendizado e que a sua ausência o 

compromete. Passa, ainda, a diminuir o grau de abstração presente no 

aprendizado de programação e alavancar a transferência dos conhecimentos 

(BOUVIER et al., 2016). 

Um último ponto relevante a ser destacado referente às inter-relações 

aqui expostas, as quais subsidiam a percepção de que a aprendizagem de 

programação é inter-relacionada, é que essas inter-relações, assim como as 

formas de ensino utilizadas anteriormente, não representam opostos entre si. 

Também não podem ser consideradas exclusivas, uma vez que se pode perceber 

explicitamente a relação entre elas. 

Além disso, acredito que essas inter-relações não sejam as únicas, 

podendo, dessa forma, existir outras inter-relações que sejam menos explícitas 

ou, até mesmo, implícitas no aprendizado de programação. 

Por fim, novamente recorrendo ao Pluralismo Filosófico, penso que a 

teoria da aprendizagem significativa, proposta por David Ausubel, pode, de 
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alguma forma, apoiar alguns aspectos referentes a essa percepção. Pode 

contribuir, também, nas discussões propostas por essa percepção e introduzir o 

próximo apontamento. 

A teoria da aprendizagem significativa preconiza que o conhecimento se 

organiza em estruturas cognitivas, que são conjuntos de conhecimentos que o 

indivíduo possui sobre um determinado assunto. A aprendizagem se torna 

significativa quando os conhecimentos anteriores são inter-relacionados ao novo 

conteúdo a ser estudado, o qual passa a ser incorporado às estruturas de 

conhecimento, adquirindo significado especial (AUSUBEL, 1963, 1968). 

No entanto, o professor Moreira esclarece que esse conceito não consiste 

em uma simples associação, mas, sim, em uma interação relevante entre os 

conhecimentos que se possui e os que serão conhecidos (MOREIRA, 2011). 

Assim, a aprendizagem significativa é um processo de mudança do 

conhecimento alterando a estrutura cognitiva do aprendiz, de maneira a modificar 

os conceitos preexistentes e a criar novas conexões. É um processo no qual a 

configuração da estrutura cognitiva passa de um estado a outro. 

Nessa perspectiva, novos conhecimentos são construídos à medida que o 

aprendiz se movimenta no sentido de articular novos saberes aos que já possui; 

logo, a aprendizagem precisa ser ancorada a uma outra já existente na estrutura 

cognitiva do sujeito para que possa, então, ser assimilada.  
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A ideia de que construímos e reconstruímos o nosso conhecimento ao 

longo da vida, a meu ver, parece muito adequada e natural. O professor Moran 

destaca que aprendemos 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). 

Sob a perspectiva do construtivismo, o conhecimento é resultado da 

construção pessoal e, desse modo, não é algo meramente transmitido, recebido 

e armazenado. Nesse sentido, é possível observar que aprendemos pela 

experimentação, por questionamentos; logo, quanto mais próximo de nosso 

contexto e vida, mais relevante e profundo será o conhecimento construído. 

No caso da programação, penso que isso não é diferente. Confesso que, 

assim como alguns que estão lendo este texto, não aprendi efetivamente a 

programar quando cursei a disciplina introdutória de programação. 

Esse processo foi sendo construído ao longo de todo curso. Depois deste 

e ao longo da vida também, registro que minhas memórias mais efetivas de 

aprendizagem de programação têm pouca ou nenhuma relação com a disciplina 

mencionada. Elas estão mais associadas a momentos individuais nos quais tive 

que, por alguma necessidade, construir esse aprendizado para algo que era 

totalmente contextualizado e de interesse particular. 

É válido destacar que minha aprendizagem de programação não se 

restringiu tão somente aos momentos individuais relatados, pois, durante todo 

esse percurso, houve muitos momentos em grupos e trocas com outros 

programadores mais experientes.  
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Entretanto, em minhas memórias mais efetivas de aprendizagem de 

programação, esses momentos individuais se sobressaem, talvez porque, neles, 

considero que estava realmente muito motivado e engajado em adquirir o 

conhecimento. Assim, as presenças da intencionalidade e da autenticidade no 

processo possam ter deixado as marcas que as considerem mais efetivas. 

Ao deixar um pouco de lado essa percepção pessoal e nos concentrar nos 

conhecimentos científicos que temos para o momento referente ao aprendizado 

de programação, podemos observar que a aprendizagem de programação ao 

longo do tempo tem se constituído em um desafio para grande parte dos 

estudantes. 

Desse modo, os estudantes continuam lutando para aprender a 

programar, por razões que a hipótese não deva apenas ser restrita a aspectos 

cognitivos.  

Nessa direção, devemos, ao menos, conjecturar que uma parte dos 

problemas relacionados à aprendizagem de programação pode ter uma relação 

direta com os processos de ensino, mais especificamente a abordagem tradicional 

utilizada em disciplinas introdutórias de programação. 

Tradicionalmente, as disciplinas introdutórias de programação são 

apresentadas como em outras as 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. Sugere que a instrução é o principal canal pelo qual o conhecimento 

é disponibilizado aos estudantes.  

Dessa maneira, em uma sala de aula tradicional, centrada no docente, este 

geralmente utiliza como recurso metodológico aulas expositivas (palestras), 
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normalmente fazendo uso de apresentações por meio de um projetor multimídia. 

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. 

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, geralmente, o professor passa a utilizar 

pseudocódigo ou fluxograma para representar pequenos programas. 

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. Nesses exemplos, o professor 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 incentivar os estudantes a adquirirem uma maior experiência 

em programação.  

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. 

Feita essa breve contextualização acerca da abordagem dita como 

tradicional do ensino introdutório de programação, devemos, ao menos, 
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considerar que ela possa não ser a mais indicada para o aprendizado de 

programação por alguns motivos, os quais 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; 

− 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; 

− o tempo de atenção humana em um ambiente de palestras se 

deteriora após, aproximadamente, dez ou quinze minutos; 

− 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. 

 

Além desses motivos, cabe destacar que a programação está diretamente 

relacionada a atividades de resolução de problemas que exigem, entre outras 

coisas, analisar, testar e avaliar as soluções encontradas. Ao analisar a 

programação sob essa perspectiva, parece provável que a abordagem proposta 

pelas teorias construtivistas favoreça, em muitos aspectos, o aprendizado de 

programação. 

Para compreendermos em quais aspectos o construtivismo pode 

efetivamente colaborar com o aprendizado de programação, faz-se necessário, 

inicialmente, observar os princípios referentes a essa teoria, entre eles, destaco: 

− o estudante é o centro e o protagonista do processo de 

aprendizagem; 
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− o nível de amadurecimento de cada estudante é respeitado; 

− o ensino é visto como um processo dinâmico, em que o estudante 

interage, e não estático, como acontece com frequência em 

métodos pedagógicos tradicionais; 

− o aprendizado é construído gradualmente e cada novo 

conhecimento é aprendido a partir de conceitos anteriores; 

− o conhecimento não é visto como a única verdade possível ou como 

uma versão exata da realidade. 

 

Ao observar e analisar esses princípios de forma a identificar os aspectos 

que podem efetivamente colaborar com o aprendizado de programação, 

podemos, inicialmente, observar que, ao tornar o estudante é 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. 

Nós, professores, podemos fazer muito para facilitar o aprendizado. 

Entretanto, não podemos assumir o aprendizado pelo estudante. Isso significa 

que o estudante necessita entender e desenvolver a intencionalidade necessária 

para o aprendizado. 

Desse modo, quando o estudante se envolve no processo de 

aprendizagem com a devida intencionalidade, há mais chances de que desenvolva 

um nível mais profundo de entendimento sobre o que está aprendendo. 

Os diversos modelos disponíveis de aprendizado baseados no 

construtivismo possibilitam, por meio do design instrucional, projetar e 

desenvolver situações de aprendizagem de maneira individualizada aos 

estudantes, respeitando, assim, o nível de amadurecimento de cada um. 
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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, estão mais alinhados ou em conformidade 

com os princípios do construtivismo, quando em comparação às metodologias 

tradicionais. 

Outro aspecto a ser considerado é a possibilidade de que o processo de 

aprendizagem centrado no estudante, em que ele é o protagonista e os demais 

aspectos do construtivismo, venha, de algum modo, potencializar o envolvimento 

do estudante e sua intencionalidade para o aprendizado. 

Como relatei inicialmente, um maior envolvimento e a intencionalidade 

para o aprendizado podem ser fatores que gerem motivação e engajamento; além 

de produzir momentos de aprendizagem autênticos e efetivos que deixam 

marcas, são essenciais para o aprendizado de programação (BRUCE et al., 2005; 

JENKINS, 2001).  

Com base em todo o contexto exposto, tenho a percepção de que o 

construtivismo parece ser um caminho natural para o aprendizado de 

programação, sendo uma visão apoiada por estudos, como os de Ben-Ari (2001) e 

Wang et al. (2012). Este último indica que a pedagogia construtivista é adequada 

para o ensino de programação e pode ser bastante eficaz. 



 

 

303 

Todavia, é possível observar 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. 

Por fim, gostaria de compartilhar uma reflexão que fiz em um dia destes, 

a partir de uma live do professor e filósofo Leandro Karnal, que assisti há algum 

tempo. Karnal diz: “Como é triste passar pela vida sem viver, sem ser o 

protagonista, autor e diretor da própria vida!”.  

Confesso que procurei o autor dessa frase para lhe fazer a devida 

referência, uma vez que o interlocutor poderia apenas ter reproduzido a citação, 

mas não encontrei. Por esse motivo, credito a Karnal essa citação. 

Quando ouvi a frase, imediatamente, fiz uma associação à educação, pois 

também considero muito triste passar pela escola sem ser o protagonista, autor e 

diretor da própria aprendizagem!  

Por isso, acredito que devemos em nosso contexto, agora realizando uma 

adaptação de Rubem Alves (2001), observar se “nossas salas de aula são gaiolas 

ou são asas”. 

 

 

º

Descreverei, aqui, as práticas que normalmente realizo no ensino de 

programação; estas têm me possibilitado e aos meus estudantes resultados 
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satisfatórios e interessantes no processo de ensino/aprendizagem de 

programação. 

Convém salientar que nem todas são sistematicamente realizadas em 

todas as oportunidades e turmas aos quais leciono. Também indico que não 

descreverei todo o processo de ensino/aprendizagem em seus pormenores, até 

porque isso não seria possível dentro desse escopo. 

Dessa forma, convém inicialmente apresentar o contexto em que essas 

práticas são realizadas, ou seja, onde leciono os conteúdos introdutórios de 

programação.  

 

 

No ensino superior, trabalho no curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, que acontece no período noturno, ministrando o 

componente curricular denominado Algoritmos e Programação I, o qual tem carga 

horária de 80 horas-aula e duração de um semestre. 

Geralmente, nessa disciplina, a carga horária é dividida em 20 encontros 

com 4 horas-aula em sequência (até prefiro que seja assim, pois disponibiliza um 

tempo significativo para a execução das atividades), ou seja, as aulas iniciam às 

19h e terminam às 22h40, com um intervalo de 20 minutos entre as 20h40 e 21h. 

Essa disciplina está presente no 1º semestre do curso e normalmente 

conta com 40 a 45 estudantes que, na maioria dos casos, nunca tiveram contato 

com a programação de computadores. 
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Para trabalhar essa disciplina, tenho à disposição uma sala de aula, a qual 

não utilizo (isso é algo muito raro). Também tenho um laboratório com 20 

computadores e, desse modo, creio que, como em muitas realidades, faltam 

computadores para os estudantes. 

A fim de resolver esse problema da falta de computadores para os 

estudantes, sempre solicito à coordenação do curso (que tem atendido 

sistematicamente) a disponibilidade de um outro laboratório, de preferência ao 

lado do laboratório reservado. Dessa forma, faço valer do meu poder de 

onipresença para estar nos dois laboratórios ao mesmo tempo (sempre que 

possível, é claro). 

A princípio, o tamanho dos laboratórios parece ser um problema e, 

inicialmente, considerei que sim, mas a metodologia de trabalho que utilizo e irei 

expor mais adiante faz esse problema se tornar contornável e, até mesmo, 

positivo. 

Além do curso superior, ministro o componente curricular Algoritmos e 

Lógica de Programação no curso técnico em informática para internet integrado 

ao ensino médio. Esse curso ocorre em período integral, com carga horária total 

de 80 horas-aula e duração de um ano. 

Geralmente, nessa disciplina, a carga horária é dividida em 40 encontros 

com 2 horas-aula em sequência. Os recursos de infraestrutura, como sala de aula 

e laboratório, são os mesmos. 

No curso técnico, a disciplina introdutória de programação está presente 

no 2º ano do curso e, normalmente, conta com 40 a 45 estudantes, que são 

adolescentes entre 15 e 16 anos. Eles possuem a mesma característica de, na 

maioria dos casos, não ter nenhum contato prévio com a programação de 

computadores, com a exceção do html, que é visto durante o primeiro ano. 
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A principal diferença relacionada à estrutura dessa disciplina do curso 

técnico com a disciplina do curso superior é que, dadas as características do curso, 

horário e público, é possível dividir a turma em dois horários distintos, não sendo 

necessário o uso do poder de onipresença. 

No que se refere, ainda, à infraestrutura, vale mencionar que, em ambos 

os casos, os computadores disponibilizados aos estudantes nos laboratórios são 

bons. A internet disponível pode ser considerada razoável e esses laboratórios 

possuem projetores multimídia integrados, com lousas de vidro e pincéis. 

Também conto com meu próprio Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA –, que 

é o Moodle. 

Os conteúdos a serem trabalhados em ambas as disciplinas são os 

mesmos que aparecem frequentemente na maioria das ementas das disciplinas 

de programação introdutória: Fundamentos de algoritmos; Introdução à Lógica 

de Programação; Conceitos fundamentais; Representações de algoritmos; 

Programação Estruturada; Tipos de dados, Variáveis, Operadores, Constantes, 

Comentários e Expressões; Estruturas de Seleção e Repetição; Sub-rotinas; 

Estrutura de Dados Homogênea (vetores e matrizes). 

Vale ressaltar que os tópicos apresentados anteriormente variam um 

pouco de um curso para o outro devido ao nível de cada curso. Entretanto, em 

essência, pode-se afirmar que são similares. Apesar disso, a principal diferença 

relacionada a esses conteúdos se deve ao fato de que, no ensino superior, a 

abordagem deles deve acontecer com maior amplitude e profundidade. 

Creio que, com base nessas informações, já seja possível ter uma ideia do 

contexto em que leciono os conteúdos introdutórios de programação. Dessa 

forma, penso que, agora, já seja possível descrever um pouco das práticas, que é 

o que interessa, certo? 
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Primeiramente, irei descrever uma prática que é constante e realizada, se 

possível, de maneira sistêmica em todas as aulas. Sempre reservo os 15 minutos 

finais para que os estudantes possam avaliar a aula (isso é feito em 90% das aulas). 

Para isso, utilizo o recurso de pesquisa do Moodle, em que os estudantes 

devem responder às questões evidenciadas a seguir.  

1. Como você avalia esta aula? Em uma escala de 1 a 5 estrelas. 

2. Como você avalia o desempenho do professor? Em uma escala de 1 

a 5 estrelas. 

3. Como você avalia o seu desempenho/participação? Em uma escala 

de 1 a 5 estrelas. 

4. Descreva o que mais gostou e o que menos gostou. 

5. Registre suas dúvidas, reflexões, críticas e/ou sugestões. 

 

Esse procedimento, a princípio, pode parecer um pouco desnecessário ou 

até um tanto trabalhoso, mas lhe digo que não é, pois, por intermédio dele, tenho 

um feedback diário da sala de aula, consigo ver o que funcionou ou não e isso me 

permite, sempre que necessário, corrigir os rumos da aula já no próximo 

encontro. 

Além disso, o feedback constante dos estudantes no processo de 

ensino/aprendizagem apresenta muitas informações valiosas que geralmente 

passam despercebidas por nós, docentes.  

Também destaco que esse processo, de forma alguma, é oneroso, pois, 

quando o recurso é feito no Moodle, basta apenas replicá-lo aos demais tópicos, 

sem contar que o sistema já realiza uma análise prévia das informações. 
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Além dessa avaliação constante da aula, realizo de forma sistemática, 

normalmente a partir do quarto encontro, uma avaliação relacionada aos 

assuntos/conteúdos abordados ao final de cada aula com um tempo similar. 

Para isso, utilizo o recurso de questionário e o banco de questões do 

Moodle, que já conta com mais ou menos dez questões de múltipla escolha sobre 

cada um dos tópicos. Nesse questionário, o sistema é programado para sortear 

aleatoriamente a cada um dos estudantes quatro questões referentes aos 

assuntos/conteúdos abordados até o momento. 

Essa avaliação tem para os estudantes um pequeno valor do conceito do 

bimestre e me possibilita identificar as dificuldades dos estudantes em relação 

aos assuntos/conteúdos abordados. Proporciona, também, a identificação dos 

estudantes que estão tendo dificuldades. Por meio dessa identificação, 

normalmente antes de cada aula, eu relaciono alguns nomes que irão ter uma 

atenção e um melhor direcionamento durante a aula. 

É oportuno adicionar a essas práticas, que são mais constantes, as 

metodologias de ensino que utilizo. Como podem deduzir, elas se baseiam no uso 

de metodologias ativas de aprendizagem e a teoria da carga cognitiva. 

Desse modo, não utilizo, ao longo do processo de ensino/aprendizagem, 

metodologias, como aulas teóricas, expositivas ou, até mesmo, expositivas 

dialogadas, com exceção de um único encontro que tem formato de uma aula 

expositiva efetivamente dialogada. Adiante, você poderá identificar esse encontro 

e os motivos para a utilização dessa metodologia. 

Ademais, cabe destacar que todos os conteúdos relativos às aulas são 

disponibilizados em sua íntegra aos estudantes previamente, possibilitando que 

possam progredir na disciplina de forma individual e em seu próprio ritmo. 
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No que se refere aos procedimentos avaliativos, nos últimos tempos, 

tendo em vista as possibilidades do processo de avaliação de 

ensino/aprendizagem da instituição onde atuo, as quais indicam que a avaliação 

será diagnóstica, formativa e somativa, tenho utilizado como avaliação todas as 

atividades desenvolvidas durante as aulas (sempre, é claro, indicando 

previamente o peso delas para a formulação do conceito final, bem como 

explicitando os critérios a serem utilizados) e a avaliação relacionada aos 

assuntos/conteúdos abordados descrita anteriormente. 

Dessa forma, tenho combinado com os estudantes que eles serão 

avaliados por todas as atividades desenvolvidas e que somente irão realizar uma 

avaliação prática aqueles que não conseguirem atingir o nível de aprendizagem 

suficiente.  

Essa prática tem me proporcionado bons resultados, uma vez que parece 

que os estudantes não gostam muito de realizar avaliações. Assim, eles se 

motivam a realizar a maioria das atividades propostas, surpreendentemente com 

excelentes níveis de qualidade. Normalmente, ao término do bimestre, somente 

cerca de 10% dos estudantes necessitam realizar a avaliação prática. 

Outro ponto que compete destaque é o investimento do professor em um 

ambiente de sala de aula agradável, profícuo e motivador. Nesse sentido, uma boa 

acolhida dos estudantes é fundamental. Procurar conhecer os estudantes e as 

suas realidades, bem como os seus interesses, é uma ação que pode colaborar 

para um maior envolvimento. 

Além disso, uma boa comunicação franca e honesta é essencial. Colocar-

se em pé de igualdade com os estudantes e não como o detentor de todo o saber 

do mundo, bem como saber ouvi-los, corresponde a uma prática que pode render 

bons frutos. 



 

 

310 

Diante do exposto, a seguir, relato o planejamento e algumas atividades 

de forma geral. Para isso, irei utilizar, como base, os 20 encontros de quatro aulas 

cada do componente curricular Algoritmos e Programação I, do curso de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tendo em vista que, para 

o curso técnico, o que ocorre, normalmente, é um redesenho do que acontece 

nessa disciplina, mas com respeito, sobretudo, à amplitude e à profundidade dos 

tópicos trabalhados. 

 

 

º

Nesse encontro, são apresentados o professor, a disciplina, os objetivos, a 

metodologia de trabalho, os mecanismos de comunicação e interação, os 

recursos, os procedimentos avaliativos etc., ou seja, o que acontece de praxe em 

um primeiro dia de aula. 

Devido às características das metodologias de ensino que utilizo, costumo, 

no 1º encontro, explicar a proposta aos estudantes. Informo que, incialmente, eles 

podem se sentir um pouco desconfortáveis caso não tenham tido contato com 

esse modelo anteriormente. 

Explico, também, o que são as metodologias ativas e o construtivismo que 

orienta essas metodologias, já que, na visão da teoria, a aprendizagem é 

construída e não transferida. Desse modo, informo qual será o meu papel e as 

minhas responsabilidades, bem como o papel e as responsabilidades dos 

educandos.  

Esclareço que, apesar de aprenderem/construírem seu aprendizado por 

conta própria, eles jamais estarão sozinhos, pois serei o responsável por elaborar, 
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desenvolver, orientar as situações de aprendizagem para que, assim, possam 

construir, a partir dessas situações, os seus conhecimentos. 

Por fim, assumo o compromisso junto aos estudantes de apresentar a 

programação de computadores da melhor maneira possível e indico como 

objetivo aos educandos, para que possam ser aprovados, que eles deverão ser 

capazes de desenvolver uma solução e implementá-la por meio de uma 

linguagem de programação em um ambiente computacional. 

Conforme mencionado anteriormente, o primeiro encontro tem quatro 

horas-aula, então, além de fazer tudo o que foi exposto até o presente momento, 

normalmente sobra tempo para realizar uma atividade. A seguir, descrevo uma 

atividade que costumo realizar ainda no primeiro encontro. 

Geralmente, no primeiro encontro, tentamos conquistar nossos 

estudantes, mostrando a eles como nossa matéria é legal, importante e porque 

eles devem querer aprender. No entanto, quando fazemos isso, estamos 

novamente não ouvindo nossos estudantes e vendendo a eles nosso ponto de 

vista sobre algo que não podem compreender ainda ou não apresentar muito 

interesse. 

Por isso, normalmente, inverto esse papel: peço aos estudantes que 

produzam algo (um texto, uma apresentação, um vídeo ou mesmo algo parecido 

com a atividade que você realizou utilizando quadrinhos no módulo III). Nessa 

atividade, deve conter uma reflexão sobre o porquê de eles quererem aprender a 

programar e qual é a relevância desse aprendizado para eles. 
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º

Assim como nenhum crime deverá ficar impune, nenhuma atividade 

deverá ficar sem a devida atenção e encaminhamento, pois, se os estudantes 

sentirem que as atividades não têm importância para você, como professor, 

provavelmente, eles serão desestimulados a realizar as atividades que você 

propõe. 

Então, o segundo encontro se inicia pela atividade que os estudantes 

produziram no encontro anterior. Solicito que compartilhem com o resto da 

turma o que produziram. Na sequência, uso o recurso de mural (físico ou digital). 

Utilizo o Padlet. Após as discussões e encaminhamentos, solicito aos estudantes 

que coloquem uma foto com uma síntese da atividade realizada, conforme a 

imagem a seguir. 
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Nesse momento, provavelmente, já nos encontramos na metade desse 

segundo encontro. Dessa forma, na outra metade, realizo outra atividade, em que 

solicito aos estudantes que procurem na internet um artigo sobre o 

ensino/aprendizagem de programação. 

Possivelmente, você irá se surpreender com a quantidade de estudantes 

que não tem os conhecimentos necessários para realizar esse procedimento. 

Nessa hora, ajudo-os de forma individual, bem como promovo a interação 

daqueles que conseguem realizar essa atividade com aqueles que não 

conseguem. 

Essa tarefa se objetiva, entre outras coisas, o entendimento da forma 

individualizada de orientação, a integração dos estudantes, o desenvolvimento de 

habilidades básicas de pesquisa na internet (pois, se eles não conseguirem 

encontrar um artigo no Google Acadêmico, como irão encontrar uma solução no 

Stack Overflow?). 

Além disso, a atividade em pauta proporciona a muitos estudantes um 

primeiro contato com o conhecimento científico, uma vez que devem encontrar 

um artigo, realizar a leitura e análise do texto, de modo a fazer um fichamento 

bem simples de identificação do artigo, com título, autor, data de publicação, o 

periódico ou evento no qual foi publicado e sua referência. 

Nessa atividade, os estudantes também devem produzir uma anotação 

dos pontos que mais chamaram a sua atenção, bem como as eventuais dúvidas 

sobre o artigo e o conteúdo abordado pelo texto. 
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º

Como no encontro anterior, a atividade realizada serve como subsídio 

temático para o terceiro encontro. Dessa forma, geralmente, solicito aos 

estudantes que formem grupos (quatro integrantes parece ser o número ideal). 

Nesses grupos, devem discutir os achados em suas atividades, as similaridades e 

diferenças. Logo, devem produzir, ao final, uma reflexão única do grupo, contendo 

suas percepções sobre os estudos analisados. 

Normalmente, uma hora aula é suficiente para essas discussões prévias. 

Durante esse período, percorro a sala conversando com os grupos e verifico como 

está sendo o encaminhamento da atividade.  

Ao término dessa discussão prévia em grupo, solicito que cada um 

compartilhe com a sala a reflexão produzida. Nesse momento, procuro interferir 

pouco e deixo que os grupos construam suas próprias análises. Procuro, 

basicamente, registrar na lousa os temas relacionados ao ensino/aprendizagem 

de programação que são apresentados pelos grupos. 

Habitualmente, ao concluir essa atividade, pode-se observar que tópicos 

como dificuldades, resolução de problemas, habilidades, abordagens, 

ferramentas e linguagens de programação aparecem com notória frequência. 

A partir dos tópicos relatados, solicito aos grupos que reproduzam uma 

síntese semelhante à realizada anteriormente na primeira atividade, utilizando 

um mural, como o anterior, para que os estudantes possam ter uma ideia geral a 

respeito da atividade desenvolvida. 

Com base nesses encaminhamentos, os estudantes podem ter uma noção 

do que os espera. Assim, podem se preparar com mais eficácia e entender o que 

irá acontecer ao longo do processo de ensino/aprendizagem.  
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º

Como é provavelmente certo que o tópico resolução de problemas deve 

ter aparecido no encontro anterior, no quarto encontro, procuro explorar um 

pouco esse tópico. Para isso, geralmente, utilizo atividades como Accelerated 

Intro to CS Course da Hour of Cod (imagem a seguir). Também já utilizei o Lightbot 

e Code Combat. 

 

 

 

Alguns estudos indicam que trabalhar a resolução de problemas antes da 

programação pode contribuir, de alguma maneira, para o aprendizado de 

programação, mas isso não é uma regra, pois outros estudos, nesse sentido, 

chegam a resultados inconclusivos. 

Se, realmente, trabalhar a resolução de problemas antes da programação 

pode contribuir, de alguma forma, para a aprendizagem de programação, tenho 

a percepção de que os problemas propostos pelas ferramentas indicadas fazem 
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mais sentido, quando em comparação aos que são geralmente propostos, como 

trocar uma lâmpada, vir de casa até a escola, cozinhar miojo, trocar um pneu etc. 

A referida percepção decorre do fato de que esses problemas que são 

geralmente propostos têm pouca ou nenhuma relação com a programação, pois 

não consegui, ainda, compreender como o algoritmo de trocar uma lâmpada vai 

me ajudar a programar, por mais que sirva como contexto para conceituar o que 

é uma solução algorítmica. 

Por fim, também realizo uma avaliação dos conhecimentos prévios dos 

estudantes, para que, então, seja possível dar um melhor encaminhamento para 

aulas, bem como um encaminhamento individual aos estudantes que possuem 

maiores conhecimentos relacionados à programação. 

 

 

º

Nesse ponto, os estudantes já devem estar ansiosos para começar a 

programar, pois, como é possível, em um quinto de uma disciplina de 

programação, ainda não ter realizado nenhum “Hello World!”? 

Dessa forma, creio que os estudantes estejam certos, por isso já se tem o 

início das atividades de programação. Assim, utilizo uma linguagem de 

programação de sintaxe simples, como Pyhton, JavaScript ou Basic (normalmente, 

utilizo Python, mas também já utilizei as linguagens mencionadas). 

Começo por essas linguagens por considerar que a simplicidade da 

sintaxe delas pode proporcionar uma menor carga cognitiva, em detrimento de 

outras linguagens de sintaxe mais complexa, como C.  
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Cabe registrar que até compreendo propostas, como VisuAlg ou Portugol 

IDE, que visam oportunizar a programação na língua materna dos estudantes que, 

no caso, é o português. No entanto, custo a acreditar que uma dúzia de comandos 

em inglês seja, de fato, o grande obstáculo para que os estudantes aprendam a 

programar. 

Para a ação de ensino/aprendizagem em si, forneço aos estudantes um 

tutorial, bem simples, que apresenta o que normalmente será utilizado no 

ambiente de programação. Tenho utilizado o repl.it, pois esse interpretador on-

line possibilita o uso de diversas linguagens sem a necessidade de instalar nada 

no computador. 

Utilizar um ambiente de programação simples, sem a necessidade de 

configurar ou preparar o ambiente, visto que não é o objetivo do aprendizado de 

programação, pelo menos para o momento, assemelha-se ao uso de uma 

linguagem de sintaxe simples e pode, dessa forma, proporcionar uma menor 

carga cognitiva. 

Esse tutorial a ser utilizado durante todo o encontro conta com uma série 

de pequenos trechos de códigos simples, que devem ser digitados, executados e 

examinados pelos estudantes no ambiente de programação. 

Além disso, em alguns momentos desse tutorial, é solicitado ao estudante 

que realize pequenas modificações nos trechos apresentados, com vistas a obter 

um resultado ligeiramente diferente ao inicial. 

Outro aspecto fundamental é que, nesse tutorial, não há uma 

conceituação ou explicação dos comandos ou códigos presentes. Dessa maneira, 

após o estudante digitar os comandos e executá-los, é solicitado que examine os 

resultados e descreva o que aconteceu. A seguir, são apresentados alguns trechos 

do tutorial, o qual é fornecido aos estudantes. 

https://repl.it/
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1. Digite e execute os códigos abaixo: 

print('Hello World!') 

 

Explique o que aconteceu quando os códigos foram executados. 

2. Adicione os códigos abaixo e execute-os:  

print('Hello World!') 

print('Seu nome') 

 

Explique o que aconteceu quando os códigos foram executados. 

3. Realize as modificações necessárias, para que, ao invés de seu nome, apareça a 

seguinte mensagem: Informe seu Nome: 

 

4. Adicione os códigos abaixo e execute-os:  

nome = input() 

print('Olá ') 

print(nome) 

 

Explique o que aconteceu quando os códigos foram executados. 

 

Com base nos trechos do tutorial apresentado, pode-se observar que se 

baseia no aprender fazendo, ou seja, princípios da metodologia ativa Hand’s ON, 

apesar, é claro, de se tratar de uma instrução guiada. 

Pode-se observar, também, que, mesmo não oferecendo aos estudantes 

nenhum conceito sobre os comandos apresentados, estes, por meio da análise 

dos resultados da execução dos códigos, podem inicializar o processo de 

formalização dos conceitos, ainda que possam ser construídos de forma 

incompleta ou inadequada.  

Nesse sentido, esse processo inicial de formalização de conceitos pode 

não ser tão diferente de uma aula expositiva, uma vez que, conforme já 

mencionado, os estudantes não possuem os conhecimentos necessários para 

assimilar os conceitos/conteúdos de maneira adequada. 
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Além disso, a execução dos comandos pela máquina adquire para o 

estudante um caráter quase concreto, diminuindo, assim, a abstração e 

possibilitando a experimentar novas hipóteses e testá-las novamente. A seguir, 

são apresentados mais alguns trechos do tutorial, o qual é fornecido aos 

estudantes. 

 

8. Digite e execute os códigos abaixo: 

print(123) 

print(100+200) 

print("100+200") 

 

a) Explique o que aconteceu quando os códigos foram executados. 

b) Explique as diferenças entre as linhas 2 e 3.  

11.  Digite e execute os códigos abaixo: 

N=10 

print(N) 

print(N*2) 

 

Explique o que aconteceu quando os códigos foram executados. 

15.  Digite e execute os códigos abaixo: 

for i in range (0,10): 

  print('OI') 

 

Explique o que aconteceu quando os códigos foram executados. 

16.  Realize as modificações necessárias, para que, ao invés da mensagem OI, apareça 

seu nome. 

17.  Realize as modificações necessárias para que seu nome: 

− apareça 15 vezes; 

− 30 vezes; e  

− 200 vezes. 

18.  Modifique a segunda linha, substituindo print('OI') por print(i). 

19. Explique o que aconteceu quando os códigos foram executados. 
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20.  Realize as modificações necessárias para: 

− mostrar os números de 1 a 50; 

− mostrar os números de 20 a 40; 

− mostrar os números de 112 a 175; 

− mostrar os números de 10 a 0 (este, provavelmente, não irá funcionar). 

20. Digite e execute os códigos abaixo: 

for i in range (0,10): 

  print(10-i) 

 

Explique o que aconteceu quando os códigos foram executados. 

21.  Digite e execute os códigos abaixo: 

for i in range (0,10,-1): 

  print(i) 

 

a) Explique o que aconteceu quando os códigos foram executados. 

b) Compare com os códigos e resultados da solução anterior e explique as diferenças. 

27.  Digite e execute os códigos abaixo: 

x=int(input()) 

y=int(input()) 

print(x+y) 

 

Explique o que aconteceu quando os códigos foram executados. 

28.  Realize as modificações necessárias para: 

− somar três valores.  

29.  Digite e execute os códigos abaixo: 

soma=0 

for k in range(0,3): 

  print('Digite um número: ') 

  n=int(input()) 

  soma=soma+n 

print('Total=',soma) 

 

a) Explique o que aconteceu quando os códigos foram executados. 

b) Compare com os códigos e resultados da solução anterior e explique as diferenças.  

30.  Realize as modificações necessárias para: 

− somar cinco valores. 
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35.  Digite e execute os códigos abaixo: 

print('Digite um número: ') 

n=int(input()) 

if(n<10): 

  print(n,' é menor que 10') 

 

a) Teste a execução dos códigos com valores maiores e menores que 10. 

b) Explique o que aconteceu quando os códigos foram executados. 

36.  Adicione os códigos abaixo e execute-os: 

else: 

  print(n, ' é maior que 10') 

 

a) Teste a execução dos códigos com os seguintes valores: 3, 13, 7, 54 e 10. 

b) Explique o que aconteceu quando os códigos foram executados. 

37.  Realize as modificações necessárias para que seu código fique similar ao abaixo. 

print('Digite um número: ') 

n=int(input()) 

if(n<10): 

  print(n,' é menor que 10') 

elif(n>10): 

  print(n,' é maior que 10') 

else: 

  print(n,' é 10') 
 

a) Teste a execução dos códigos com os seguintes valores: -21, 10, 14 e 3. 

b) Explique o que aconteceu quando os códigos foram executados. 

46.  Digite e execute os códigos abaixo: 

print('Digite um número: ') 

n=int(input()) 

if(n%2==0): 

  print(n,' é par') 

else: 

  print(n,' é impar') 
 

a) Teste a execução dos códigos com diferentes valores. 

b) Explique o que aconteceu quando os códigos foram executados. 
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47.  Realize as modificações necessárias para que seu código fique similar ao abaixo: 

for j in range(0,5): 

  print('Digite um número: ') 

  n=int(input()) 

  if(n%2==0): 

    print(n,' é par') 

  else: 

    print(n,' é impar') 
 

Explique o que aconteceu quando os códigos foram executados. 

50.  Digite e execute os códigos abaixo: 

soma=0; impar=0; par=0; r=0 

 

print('Digite o número de repetições: ') 

r=int(input()) 

 

for j in range(0,r): 

  print('Digite um número: ') 

  n=int(input()) 

  soma=soma+n 

  if(n%2==0): 

    par=par+1 

  else: 

    impar=impar+1 

 

print('Total=', soma) 

print('Pares=', par) 

print('Impares=', impar) 
 

Explique o que aconteceu quando os códigos foram executados. 

 

Ao término do tutorial, os estudantes devem formar equipes conforme 

vão concluindo e discutir as respostas produzidas durante a execução. 

Nesse momento, quando há divergências na equipe sobre alguma das 

respostas, minha presença é requisitada e, nesse processo, desempenho o papel 

de moderador para negociar, entre os membros, um consenso que possa ser 

aceito por todos. 

Mesmo não apresentando o tutorial em sua íntegra, creio que você já deve 

ter compreendido como é essa proposta, bem como a realização do encontro. 
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Também deve ter percebido que a abordagem foi cíclica, ou seja, por diversas 

vezes, os mesmos tópicos são revistos e de maneira inter-relacionada; ou seja, os 

tópicos são relacionados a outros para que possam produzir os resultados 

desejados. 

Convém salientar que a proposta permite aos estudantes progredirem no 

tutorial, na aula e em seus conhecimentos de forma individualizada e em seus 

próprios ritmos. 

Ao longo do encontro, enquanto os estudantes vão seguindo o tutorial, 

percorro a sala, verifico como está se desenvolvendo a atividade e realizo 

esclarecimentos nos pontos onde surgem dúvidas de modo individual.  

Confesso que, dessa forma, posso dar mais atenção aos estudantes que 

necessitam e já não consigo mais me imaginar de pé perante a sala, explicando os 

conteúdos e implorando pela atenção dos estudantes. Normalmente, são eles, 

agora, que exigem a minha atenção. 

Como é possível perceber, ao utilizar esse formato, pude abarcar, em uma 

única aula, a maior parte dos tópicos presentes na disciplina, pois somente nessa 

aula foram vistos, entre outras coisas, os conteúdos: entrada e saída, variáveis, 

estruturas de repetição e seleção.  

Sei que, nesse momento, você deve ter, ao menos, dois questionamentos 

muito relevantes sobre esse formato e a quantidade de tópicos trabalhados.  

O primeiro questionamento deve se referir, muito provavelmente, à 

carga cognitiva imposta pela quantidade de tópicos com elementos 

interativos vistos. Ao tentar responder, de forma sucinta, a esse 

questionamento, digo que, apesar do tutorial não ser apresentado em sua íntegra, 

é possível perceber que, inicialmente, os elementos são apresentados de forma 

isolada, ou seja, baseiam-se no efeito de isolamento dos elementos interativos, 
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conforme proposto na teoria da carga cognitiva, para diminuir a carga em questão 

do processo de aprendizagem. 

Além disso, o tutorial é construído com base em outros princípios da teoria 

da carga cognitiva, entre eles: o efeito de exemplo trabalhado, autoexplicação, 

diminuição de orientação, reversão por especialização e modalidade.  

Acrescento que o não fornecimento de informações conceituais sobre os 

tópicos se efetiva de maneira proposital. Esse procedimento se objetiva a 

proporcionar uma menor carga cognitiva, uma vez que conceituar esses tópicos, 

nesse momento, será de pouco valia aos estudantes, tendo em vista que eles, em 

sua maioria, não possuem em sua estrutura cognitiva os esquemas necessários 

para compreender, assimilar e relacionar os conceitos sobre os tópicos. 

O segundo questionamento, não necessariamente nessa ordem, deve se 

referir ao aprendizado dos estudantes: será que eles aprenderam todos os 

tópicos que foram contemplados? Ao responder diretamente a esse 

questionamento, digo, sem sombra de dúvida, que NÃO! 

É um tanto óbvio que os estudantes não entenderam e formaram seus 

esquemas sobre o ‘laço for’ já nesse primeiro momento. Assim, nessa direção, 

gostaria de devolver o questionamento: será que os estudantes, em uma 

abordagem tradicional, ao terem o primeiro contato com o conceito de ‘laço for’ 

somente em uma aula, de forma conceitual, conseguem compreendê-lo? Será que 

estão aptos a utilizar esse conceito quando necessário? 

Além disso, creio que temos consciência de que é extremamente 

complexo (mas não impossível) assimilar todos esses tópicos dentro desse espaço 

de tempo. Dessa forma, a aprendizagem cíclica não diz respeito somente a uma 

aula, mas, sim, a todo o processo de ensino/aprendizagem. Por isso, há a 
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necessidade de que esses mesmos tópicos sejam revistos e aplicados por diversas 

vezes em momentos e situações diferentes. 

Por fim, no encontro em pauta, há o objetivo de orientar os estudantes 

para os três encontros que se seguem, pois os estudantes são informados que, 

nos próximos, será utilizada a metodologia ativa Sala de Aula Invertida. 

Dessa maneira, com exceção da discussão em grupo sobre as respostas 

produzidas durante a execução do tutorial, os demais procedimentos realizados 

em sala de aula, agora, deverão ser realizados pelos estudantes em casa. 

Assim, são disponibilizados aos estudantes, para os próximos encontros, 

tutoriais similares ao apresentado. Salienta-se que tais tutoriais abordam os 

mesmos conteúdos. Além disso, os estudantes são incentivados a interagirem 

entre si e, no caso de eventuais dúvidas, deve-se entrar contato pelos mecanismos 

de comunicação disponibilizados. 

 

 

º º º

Como explicitado no encontro anterior, os 6.º, 7.º e 8.º encontros se 

baseiam na utilização da metodologia ativa Sala de Aula Invertida e, de certa 

forma, em uma associação dela à Aprendizagem Baseada em Problemas e 

Gamificação. 

No início de cada um desses encontros, realizo um Quiz sobre os tópicos 

presentes no tutorial, normalmente utilizando a ferramenta Kahoot. Esse 

procedimento se objetiva a verificar se os estudantes realizaram o estudo do 

tutorial em casa (posso confirmar essa informação também pelo AVA), coletar as 
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principais dúvidas dos estudantes em relação aos tópicos trabalhados no tutorial 

e esclarecê-las, entre outras coisas. 

Preciso confessar que, inicialmente, há certa resistência por parte dos 

estudantes em estudar os tutoriais fora do ambiente de sala de aula. Alguns 

alegam falta de tempo e outras dificuldades. Nesse sentido, reitero tudo que 

combinamos no início da disciplina e indico que, se não existissem os tutoriais, 

teriam outras atividades extraclasses, como listas de exercícios. 

Normalmente, essa resistência à mudança já é superada no 8º encontro, 

pois os estudantes podem compreender eficazmente o processo e passam até a 

gostar da liberdade e da autonomia que são proporcionadas. 

Ainda em relação ao Quiz, normalmente é realizada uma premiação aos 

dez melhores participantes. A premiação é algo simbólico: dois chocolates Bis (até 

porque, se é Bis, equivale à quantidade dois). Desse modo, você deve perceber 

que, ao longo do semestre, sempre quando a aula é invertida e o Quiz é utilizado, 

uma parte do salário do professor é destinada à aquisição de chocolates, mas isso 

não é nada que irá nos deixar mais pobres ou ricos. Pode acreditar: isso estimula 

a competição, motivando os estudantes. 

Ao término do Quiz e da premiação, é realizada uma breve discussão 

sobre os resultados. Esse processo simples, muitas vezes, pode alinhar o 

entendimento dos estudantes sobre algo que não ficou suficientemente claro. 

Como o conteúdo foi invertido e tudo o que os estudantes iriam ver em 

sala de aula já viram em casa, o tempo do encontro é destinado à realização de 

atividades. 

Para isso, utilizo uma adaptação da Aprendizagem Baseada em 

Problemas. Nela, faço uso de um juiz on-line (Uri Online Judge Academic). Tal 

ferramenta possibilita aos estudantes testarem suas soluções em tempo real, 
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otimizando, assim, o tempo dos estudantes e o meu, pois, dessa forma, não há a 

necessidade de que eu tenha de proceder a correção para cada um dos exercícios 

dos estudantes, os quais também não precisam esperar meu feedback para saber 

se as soluções desenvolvidas estão corretas ou não.  

Além disso, essa ferramenta tem recursos interessantes, como a 

possibilidade de verificar a quantidade de submissões (respostas) para cada um 

dos exercícios, plágio do código etc. Nessa ferramenta, tenho previamente a 

seleção de três listas com 30 exercícios cada. Todos eles se referem aos tópicos 

presentes na ementa da disciplina. 

A primeira lista é a que será indicada à maioria dos estudantes. A segunda, 

por sua vez, é destinada aos estudantes que demonstraram possuir 

conhecimentos prévios sobre programação. Já a terceira lista somente é utilizada 

no caso de alguns estudantes que conseguem vencer as duas primeiras. 

É válido apontar que, normalmente, as disciplinas de programação 

contemplam listas de exercícios. No entanto, geralmente, elas são indicadas como 

trabalho extraclasse, ou seja, para que os estudantes as resolvam em casa. 

Portanto, nesse procedimento, não há nada de inovador, a não ser a alteração do 

local e o momento onde se executa. 

Entretanto, acontece que, na maioria dos casos, quando o estudante vai 

resolver essas listas de exercícios sozinho e em casa, ele se defronta com várias 

dúvidas e muitos erros, o que ocasiona bastante dificuldades e, dessa forma, pode 

desmotivá-lo para a realização da atividade.  

Por isso, quando o prazo para a entrega dessas listas está para vencer e o 

estudante está com medo de perder a nota ou conceito decorrente da realização 

dessa atividade, ele percebe, em muitos casos, que a única forma de dar conta 
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dessa tarefa é copiando daqueles que conseguiram realizá-la, mesmo sabendo 

que isso é errado e não contribui para o seu aprendizado. 

Mesmo sendo errado tal procedimento, temos de compreender essas 

atitudes de nossos estudantes. As regras do jogo não os forçaram a isso, mas as 

consequências, sim. Por essa razão, invertendo a sala de aula e utilizando o espaço 

para trabalhar com essas listas, nós, professores, mudamos as regras e 

consequências do jogo. 

Nesse ponto, compete destacar que é muito importante que não se 

banalize o processo de trazer as listas de exercícios para a sala de aula. Não basta 

apenas fornecê-las aos estudantes e indicar que busquem por sua orientação 

durante a realização dos exercícios. Pelo menos, não procedo dessa forma e 

acredito que os resultados decorrentes do processo de ensino/aprendizagem, 

nesses termos, não possam atingir os objetivos pretendidos. 

No que tange ao exposto, enfatizo que procuro, antes de iniciar os 

trabalhos com os exercícios da lista, em cada um dos encontros, utilizar o efeito 

do exemplo trabalhado, intercalando com exemplos parcialmente resolvidos que 

estão fora da lista de exercício. Também recorro a exercícios a serem resolvidos e 

que estão na lista, seguindo, assim, os princípios da carga cognitiva. 

Por exemplo, destaco um problema parecido com um que está presente 

na lista. Em seguida, ao invés de apresentar a solução pronta por meio de um 

slide, elaboro a solução por intermédio da codificação em conjunto com os 

estudantes. 

O fato de ter de digitar o código permite que esse processo avance em um 

ritmo que parece ser mais adequado para que o estudante possa compreender o 

que está acontecendo. Além disso, esse processo possibilita aos estudantes 

observarem como se efetiva a construção da solução e sua implementação, ao 
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permitir que, durante todo o processo, as explicações necessárias aos 

questionamentos dos estudantes sejam concretizadas.  

Posterior à apresentação desse exemplo, forneço aos estudantes outro 

exemplo parecido, mas, dessa vez, a solução é parcialmente apresentada. Eles 

devem completar o código que falta para que possam resolver o problema. Por 

fim, indico aos estudantes quais são os problemas presentes na lista semelhantes 

aos exemplos trabalhados. 

A partir disso, os estudantes iniciam as atividades com os problemas. 

Percorro a sala e verifico como está se desenvolvendo a atividade. Esclareço as 

dúvidas de forma individual, mas evito, ao máximo, oferecer correções ou 

soluções prontas. 

Ao esclarecer as dúvidas dos estudantes de forma individual, tento 

estimular a proposição de soluções, mesmo que não sejam as corretas, pois creio 

que os estudantes devem ser instigados a realizar alterações nos códigos, para 

que, a partir dos resultados da execução dessas alterações, reflitam e 

desenvolvam um próprio repertório de conhecimentos e habilidades. 

Ademais, tento tomar o máximo de cuidado para não interromper ou 

ocasionar distrações desnecessárias para que os estudantes não percam o foco 

durante o processo de resolução dos problemas. 

Por fim, registro uma pequena deslealdade que faço com meus 

estudantes ao longo desses encontros. Refere-se ao fato de que, conforme 

mencionado, as listas possuem 30 exercícios cada (lembrando, é claro, que, na 

maioria das vezes, apenas uma delas é utilizada). A deslealdade a que me refiro é 

ao fato de que, quando questionado pelos estudantes quantos exercícios eles 

devem resolver, procuro ser vago e respondo: quanto mais, melhor. 
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No entanto, considero que a quantidade de cinco exercícios por aula, 

totalizando quinze, já corresponde ao número adequado para que os alunos 

obtenham o conceito integral para a atividade. 

 

 

º

Nesse encontro, visando modificar um pouco da rotina estabelecida pelos 

encontros anteriores e com vistas a promover a transferência dos conhecimentos 

adquiridos pelos estudantes até o momento, proponho uma atividade que se 

baseia na adaptação e associação das metodologias ativas. Trata-se da 

Aprendizagem Baseada em Projeto, Instrução por Pares, Programação por 

Pares e Educação Mão na Massa. 

A atividade, basicamente, consiste no desenvolvimento de um pequeno 

projeto em duplas utilizando a ferramenta Scratch. Nela, apenas indico o caminho 

para que os estudantes a acessem. Teço a orientação de que tudo que irão 

necessitar para realizar o projeto está na ferramenta e na internet e que o meu 

papel durante a atividade será o de esclarecer eventuais dúvidas às duplas. 

O projeto deve ser encaminhado até o final do encontro, com uma breve 

descrição e uma relação dos comandos utilizados no projeto, fazendo a sua 

relação com os comandos aprendidos até o momento em Python. 

Geralmente, nessa atividade, os projetos que retornam, em sua maioria, 

são bem simples. Os estudantes normalmente conseguem fazer essa atividade, 

bem como realizar a transferência dos conhecimentos adquiridos e relacioná-los 

aos blocos de comandos da ferramenta sem maiores problemas. 
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Todavia, às vezes, alguns projetos surpreendem, ora pela criatividade dos 

estudantes, ora pela complexidade. A seguir, apresento exemplos dos projetos 

desenvolvidos pelos estudantes. 

 

 
 

Projetos desenvolvidos pelos estudantes utilizando Scratch. 

 

Por fim, é pertinente destacar que, depois de resolverem muitos 

problemas e programarem até o momento, a programação por blocos parece 

chamar bastante a atenção dos estudantes. Além disso, os projetos que utilizam 

ambientes diferentes do prompt, em que não são apenas apresentados o cursor 

e os resultados produzidos em forma de texto, oportunizam aos estudantes uma 

sensação de que o que estão aprendendo não se encontra tão distante dos 

programas e aplicações que conhecem. 
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º

Nesse encontro, aproveitando o gancho fornecido pelo encontro anterior 

acerca da utilização da programação por blocos, é proposto, por meio de um 

tutorial a ser realizado em sala de aula, o desenvolvimento de um App de um jogo 

da memória. Para isso, é utilizada a ferramenta App Inventor, conforme é 

verificável na imagem a seguir. 

Nesse ponto, você deve estar se questionando: 

por que utilizar o tutorial em sala de aula, uma vez que, 

nessa atividade, há a possibilidade de se inverter a sala de 

aula ou, então, quais são os objetivos dessa atividade? 

O uso desse tutorial em sala de aula é justificado, 

pois esse encontro corresponde ao encerramento do 

bimestre, por isso tenho de aplicar a avaliação prática aos 

estudantes que não conseguiram atingir os objetivos estipulados para o bimestre, 

conforme já havia sido mencionado. 

Desse modo, enquanto os estudantes que já conseguiram atingir os 

objetivos estipulados para o bimestre realizam essa atividade, aqueles que não 

conseguiram se apropriar dos conhecimentos necessários podem realizar a 

avaliação prática e, posteriormente, realizar essa atividade em casa.  

Além disso, tenho a prática de, nesse encontro, fornecer aos estudantes 

um feedback individualizado, o qual, normalmente, consiste na análise do 

desempenho do estudante por meio da síntese dos feedbacks apresentados 

anteriormente nas atividades realizadas. 
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Em suma: enquanto alguns realizam a avaliação prática, os demais 

seguem o tutorial para o desenvolvimento do App do jogo da memória. Durante 

esse processo, chamo os estudantes um a um em minha mesa para dar a eles um 

retorno sobre o desempenho ao longo do semestre. 

Em relação aos objetivos dessa atividade, destaco que ela visa valorizar o 

uso de diferentes tecnologias e ferramentas para a programação, oportunizar aos 

estudantes uma sensação de que o que estão aprendendo não se encontra tão 

distante dos programas e aplicações que conhecem. 

Além dos objetivos mencionados, essa atividade visa a um primeiro 

contato dos estudantes com essa ferramenta (visto que a programação por blocos 

já foi introduzida no encontro anterior), em que deverão produzir um pequeno 

projeto autoral. 

Esse projeto, que deverá ser entregue no 14º encontro, é similar ao projeto 

proposto no encontro anterior, porém deve ser desenvolvido de forma individual 

e fora do ambiente de sala de aula.  

Geralmente, os Apps/projetos desenvolvidos pelos estudantes são bem 

simples, como calculadoras, jogos do tipo Tapped Out e Quiz, aplicativos de envio 

de mensagens e fotos. A seguir, são apresentados alguns projetos desenvolvidos 

pelos estudantes. 
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Projetos desenvolvidos pelos estudantes utilizando o App Inventor. 

 

 

º º º

Esses encontros seguem, basicamente, a estrutura utilizada nos 6.º 7.º e 

8.º encontros, ou seja, baseiam-se na utilização da metodologia ativa Sala de Aula 

Invertida. Para isso, são fornecidos aos estudantes tutoriais para que possam 

estudar em casa. Em sala de aula, utilizam-se o Quiz, chocolates e a 

Aprendizagem Baseada em Problemas para resolver outra lista de exercícios. 

A principal diferença introduzida nesse bloco de encontros é a alteração 

da linguagem de programação. Ao invés da linguagem Pyhton, passa-se a utilizar 

a linguagem C. Além disso, nos 12.º e 13.º encontros, são incluídos os tópicos sub-

rotinas, vetores e matrizes. 

Cabe destacar que o uso de diferentes ambientes e linguagens de 

programação tem como objetivo direcionar o foco dos estudantes para os 

conceitos e conteúdos inerentes à programação, mas não para as características 
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especificas de sintaxe e semântica de uma determinada linguagem de 

programação ou ambiente. 

Ao ter em vista que o foco principal é a aprendizagem da programação, 

vejo que a introdução de uma nova linguagem de programação no processo de 

ensino/aprendizagem possibilita o início de um novo ciclo de aprendizagem. 

Entretanto, esse novo ciclo de aprendizagem não se inicia do zero, uma 

vez que os conhecimentos adquiridos anteriormente podem ser transferíveis para 

a nova linguagem a ser aprendida. Além disso, a percepção dos estudantes 

durante a transição entre as linguagens pode contribuir para a aquisição dos 

conhecimentos referentes à programação. 

Nesse processo, alguns estudantes podem realizar determinadas queixas 

do tipo: “Agora que eu estava aprendendo Pyhton?”. Isso é um tanto normal, já 

que as mudanças sempre geram algum desconforto. Nesse sentido, procuro 

relativizar assiduamente essas queixas e mostrar as similaridades entre as 

linguagens, argumentando que o foco é a aprendizagem de programação e que 

as tecnologias e as linguagens estão em constante desenvolvimento. Assim, para 

que seja possível seguir carreira na computação, é preciso se acostumar com 

essas mudanças. 

Faz-se necessário, também, relatar que a literatura contempla diversos 

estudos que descrevem comparações empíricas entre linguagens de 

programação no contexto introdutório de aprendizagem. Muitas vezes, esses 

estudos não conseguem encontrar diferenças significativas nos resultados da 

aprendizagem; outras vezes, descrevem achados relacionados às diferenças na 

satisfação dos estudantes. 

A partir do exposto, concluo que a linguagem de programação a ser 

utilizada em curso introdutório é um dos campos de estudos concernentes ao 



 

 

336 

ensino/aprendizagem de programação. A linguagem de programação ideal para 

aprendizado é ainda uma questão perene, da qual não sei se um dia haverá uma 

resposta satisfatória, tendo em vista as múltiplas variáveis e a complexidade do 

aprendizado introdutório de programação. 

 

 

º

Esse encontro, similarmente ao 9.º, visa alterar a rotina estabelecida pelos 

encontros anteriores. No entanto, aqui, é proposta uma atividade que se baseia 

em uma adaptação e associação das metodologias ativas: Aprendizagem 

Baseada em Times, Aprendizagem Baseada em Problemas, Gamificação e 

Educação Mão na Massa. 

Nessa atividade, os estudantes são separados em times, com quatro ou 

cinco integrantes. Para esses times, fornece-se uma lista com cinco exercícios 

referentes aos conteúdos estudados até o momento. 

Os exercícios presentes nessa lista são de origem da Olímpiada Brasileira 

de Informática – OBI –, apesar de que exercícios semelhantes tenham sido 

trabalhados durante os dois ciclos (6.º, 7.º, 8.º e 11.º, 12.º, 13.º) em linguagens 

diferentes. A principal diferença entre eles é que os exercícios retirados da OBI 

possuem um enunciado mais elaborado. A seguir, é apresentado um dos 

exercícios utilizados para essa atividade. 
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Como pode ser observado a partir do exemplo desse exercício, o 

enunciado mais complexo exige um maior grau de análise para a elaboração das 

propostas de soluções.  

Desse modo, ao procederem a atividade em equipes/grupos, os 

estudantes são oportunizados a discutir e compartilhar os seus conhecimentos 

para conseguir resolver os exercícios propostos. 

A gamificação nessa atividade está relacionada à premiação que é 

realizada para a equipe que resolver todos os exercícios primeiro. Essa equipe, 

portanto, ganha a caixa inteira de chocolates. 

Outro aspecto a ser mencionado em relação à atividade é que não é 

definida uma linguagem de programação específica para a resolução dos 

exercícios. Dessa forma, os estudantes podem resolver esses exercícios em 

Python ou C, ou, ainda, resolver parte da lista em cada uma dessas linguagens. 

 

 

º

Esse encontro se inicia pela recuperação da atividade realizada no 

encontro anterior, assim, a equipe vencedora compartilha com o restante da sala 

as soluções desenvolvidas para cada um dos exercícios. Nesse momento, os 

demais estudantes são incentivados a contribuir, comparando as soluções 

propostas e questionando os comandos e conceitos aplicados.  

O processo em pauta é muito rico em trocas de experiências. É comum 

acontecer, como no caso do exercício que foi apresentado (semente), o fato de 

que algumas equipes chegam à solução de maneira bem simples, apenas 

contando o maior número de espaços vazios da fita em sequência, além de 
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verificar se há pontos marcados nas duas extremidades. Assim, os espaços vazios 

são divididos ou até as soluções mais elaboradas que utilizam vetores e 

contadores. Ao final, chegam ao mesmo resultado. 

Todo esse processo de discussão da atividade realizada no encontro 

anterior leva em torno de 1h a 1h30. No restante da aula, procede-se conforme o 

10.º encontro, ou seja, é proposto, por meio de um tutorial a ser realizado em sala 

de aula, o desenvolvimento de um jogo. Nesse caso, o Genius (para quem não está 

ligando o nome à pessoa). A seguir, apresenta-se uma imagem do jogo. 

 

 

 

No dia desse encontro, levo o meu Genius para a aula (pode acreditar: eu 

tenho um exemplar físico dele). Deixo os estudantes brincarem um pouco com o 

jogo, a fim de que possam ter contato com ele. 

Em seguida, os estudantes devem, por meio do tutorial fornecido, 

conseguir desenvolver uma versão simplificada dele. A principal diferença entre 

essa atividade e a presente no 10.º encontro fica por conta do ambiente de 

desenvolvimento a ser utilizado. 
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Para o desenvolvimento do Genius, em sala de aula (ou pelo menos a 

maior parte dele), ofereço aos estudantes a possibilidade de escolherem o 

ambiente de desenvolvimento, entre as seguintes opções: THIKERCAD (que 

basicamente usa Arduino e C), Boa Constructor (IDE Python), Lazarus IDE (Object 

Pascal) e Decimal BASIC (que é basic puro mesmo). A seguir, apresento o Genius 

que é desenvolvido no ambiente THIKERCAD. 

 

 

 

Cada um dos ambientes propostos tem o seu respectivo tutorial para o 

desenvolvimento do Genius e os estudantes podem escolher qual acreditam ser 

mais interessante ou se identificam. A partir disso, podem desenvolver o seu 

próprio Genius. 

Ainda conforme o projeto desenvolvido no 10.º encontro, a atividade 

desenvolvida, o tutorial e o ambiente a ser utilizado devem servir como base para 

que o estudante produza, de forma individual, um pequeno projeto autoral, que 

deve ser entregue no 18.º encontro. 
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Geralmente, os projetos desenvolvidos pelos estudantes nessa atividade 

e nesse momento da disciplina são mais complexos, quando comparados aos 

desenvolvidos anteriormente. Além disso, é possível perceber que os projetos de 

desenvolvimentos tendem a ir ao encontro de interesses particulares dos 

estudantes. 

Credito o fato de os projetos desenvolvidos serem mais completos e 

estarem relacionados aos interesses dos estudantes. Também há uma maior 

confiança relacionada à programação ou à pesquisa para obtenção de soluções 

que foi desenvolvida por eles ao longo do processo de ensino/aprendizagem. A 

seguir, são apresentados alguns projetos desenvolvidos pelos estudantes. 

 

 

Projeto desenvolvido por estudante 

utilizando Lazarus IDE. 

 

 

Projeto desenvolvido por estudante 

utilizando Decimal BASIC. 

 

 

Projeto desenvolvido por estudante 

utilizando THIKERCAD. 
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º º .º 

Esse bloco de encontros segue o formato e a estrutura dos dois outros 

blocos apresentados anteriormente, tendo como principal diferença a alteração 

da linguagem de programação de C para C++. Além disso, no referido bloco, são 

trabalhados e reforçados os últimos tópicos adicionados: sub-rotinas, vetores e 

matrizes. 
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Conforme já antecipado, esse é o único encontro que é todo pautado no 

uso da metodologia de ensino aula expositiva dialogada. Por meio do uso do 

projeto e slides, recupero, inicialmente, a ementa da disciplina e, em seguida, vou 

trabalhando de forma expositiva e conceitual todos os tópicos presentes nela, 

mas sempre aberto ao diálogo e aos questionamentos dos estudantes. 

Desenvolvo esse procedimento quase ao término da disciplina, pois se faz 

necessário apresentar aos estudantes alguns dos tópicos presentes na ementa e 

que, devido à metodologia de ensino, bem como à estrutura utilizada, não foram 

possíveis de serem apresentados aos estudantes. 

Dessa forma, são conceituados o que é um algoritmo, uma solução 

algorítmica e as formas de se representar um algoritmo. Acredite: normalmente, 

é no penúltimo encontro que meus estudantes veem, pela primeira vez, o que é 

uma descrição narrativa, fluxograma, diagrama de Chapin, teste de mesa e muitos 

outros conceitos. 
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Além da apresentação de conceitos que são relativamente novos, ocorre 

algo muito importante, que é a Formalização dos Conhecimentos Adquiridos 

pelos Estudantes. Denomino isso como formalização e não como reconstrução 

dos esquemas, pois estes foram construídos e reconstruídos ao longo de todo o 

processo de aprendizagem. 

Essa formalização está relacionada a possuir mais aspectos de negociação 

dos significados dos conhecimentos adquiridos pelos estudantes ao longo de sua 

aprendizagem, com os conhecimentos formais e científicos da área, do que 

propriamente a construção ou reconstrução do sentido desses conhecimentos.  

Por exemplo, considerando essa formalização, ao longo da disciplina, os 

estudantes construíram e reconstruíram os esquemas referentes aos operadores 

lógicos NOT, AND e OR, por diversas vezes, em momentos e contextos distintos. 

No entanto, em nenhum momento, os operadores foram agrupados e 

apresentados como Operadores Lógicos, tampouco foi fornecido o conceito de 

tabela verdade inerente a esses operadores. 

Assim, nessa formalização, os operadores são agrupados e o conceito de 

Operadores Lógicos é fornecido aos estudantes, os quais podem relacioná-los aos 

esquemas que foram construídos e reconstruídos ao longo da disciplina. Situação 

similar ocorre quando há uma relação para os outros conceitos, como a tabela 

verdade. 

Ao realizar a exposição dos conceitos após o uso e a elaboração de um 

esquema, ainda que inadequado, isso possibilita ao estudante desenvolver 

relações entre o conceito formal e o que havia sido construído a partir de suas 

experiências, ou seja, o conceito é aprendido a partir das interações dele com os 

conhecimentos anteriores. 
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A princípio, tal procedimento de formalização dos conceitos posterior à 

aprendizagem pode até ser questionável. Contudo, por mais de uma 

oportunidade, pude verificar que a exposição dos estudantes mais cedo ao uso 

prático do computador e a assuntos que normalmente são vistos de maneira 

conceitual, primeiramente na abordagem tradicional, não interfere 

negativamente no aprendizado, na capacidade e no desempenho de 

programação (BERSSANETTE, 2016; BERSSANETTE; FRENCISCO, 2018). 

Nesse sentido, vale destacar que o adiamento da experiência de 

aprendizagem, para além da maturidade do estudante, desperdiça oportunidades 

de aprendizagens valiosas e, muitas vezes, reduz, de forma desnecessária, a 

quantidade e a complexidade dos conteúdos que se podem dominar em um 

determinado período da aprendizagem escolar.  

Por outro lado, quando um estudante é exposto, prematuramente, a uma 

tarefa de aprendizagem, antes de estar preparado de forma adequada para ela, 

não só aprende a tarefa em questão (ou aprende com muitas dificuldades), como 

também aprende com essa experiência a temer, desgostar e evitar a tarefa. 

 

 

º

Esse encontro se desenvolve de maneira similar ao 10.º, em que aplico 

uma avaliação prática aos estudantes que não conseguiram atingir os objetivos 

estipulados para a disciplina e forneço aos demais um feedback individualizado 

sobre seus desempenhos. A principal diferença entre esses encontros se deve ao 

fato de que, no 20.º, não é elaborada nenhuma atividade aos estudantes que 

conseguiram atingir os objetivos propostos pela disciplina, estando aprovados.  
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A primeira consideração sobre minhas práticas aqui expostas é a de que 

o relato produzido, de maneira nenhuma, contempla todos os processos, 

atividades e demais itens relacionados ao que efetivamente ocorre no ambiente 

de sala de aula e fora dele durante o processo educacional.  

No entanto, creio que, com base nesse relato e levando em conta essas 

considerações, seja possível ter uma ideia do que é verdadeiramente realizado. 

A segunda consideração é que, de forma alguma, considero minhas 

práticas como um modelo perfeito pronto e acabado, ou seja, que pode resolver 

todos os problemas referentes ao processo de ensino/aprendizagem de 

programação. 

Nesse sentido, procuro sempre melhorar as práticas e os materiais. Para 

isso, normalmente, pauto-me no feedback dos estudantes e nas orientações de 

Schön (2000), que indicam a “reflexão da prática”, a “reflexão sobre a prática” e 

“sobre a reflexão sobre a prática”. 

A terceira consideração diz respeito ao esforço necessário para estruturar, 

organizar, sistematizar e avaliar todas essas práticas, identificando possibilidades 

e desafios, o que pode ou não dar certo.  

Nessa direção, é oportuno registrar que essas práticas são, na realidade, 

resultados de um demasiado desenvolvimento pessoal, por meio da reflexão, da 

construção e desconstrução de muitos paradigmas que me permitiram 

questionar minha formação e atuação, o que possibilitou o desenvolvimento de 

minha criticidade, segurança, habilidades e competências necessárias para a 

transformação de minha prática como docente. 
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Ademais, convém destacar que todo esse processo demandou um tempo 

considerável. Assim, estruturar, organizar, sistematizar, avaliar e desenvolver 

essas práticas e a proposta que utilizo demandaram muito esforço, pesquisa, 

leitura e dedicação de um modo geral.  

Entretanto, vale apontar que você, de certa forma, pode ter esse tempo 

otimizado, uma vez que compartilhei, por meio desta qualificação, os diversos 

resultados e conclusões a que cheguei durante todo esse tempo. 

Compete salientar, inclusive, que todo esse investimento na construção 

dessas práticas e a proposta que utilizo são diluídos à medida que são replicados 

e obtidos bons resultados de aprendizagem. 

A quarta consideração que faço diz respeito à liberdade, à autonomia e à 

responsabilidade que tento proporcionar aos meus estudantes, os quais são livres 

para aprender a programar da maneira que for mais conveniente ou, até mesmo, 

para não aprender a programar se assim o desejarem. No entanto, toda essa 

liberdade deve ser acompanhada das responsabilidades e consequências 

inerentes a ela. 

A liberdade e o conjunto com a promoção do aprendizado, de certa forma 

e de maneira individual, possibilitam aos estudantes darem uma pausa a cada 45 

ou 90 minutos, sem perder nenhuma explicação que seja essencial para o 

entendimento de novos conceitos. 

Considero a prática de dar uma pausa muito importante, pois o processo 

de aprendizagem é cansativo e, como digo aos estudantes, quando se concentra 

demais, cansa-se o cérebro. Assim, o cérebro, quando cansado, não consegue se 

concentrar; logo, sem concentração, não se consegue aprender. 

A quinta consideração diz respeito ao equilíbrio. Considero-me o meu 

maior crítico no que concerne às minhas práticas como docente, por isso julgo 
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que até poderia ou seria possível trabalhar mais conteúdos, conceitos e 

experiências de programação com os estudantes. Porém, considero que os 

conteúdos e os conceitos trabalhados referentes à ementa da disciplina, além dos 

objetivos de aprendizagem, das habilidades, das competências e das experiências 

propostas por essas práticas, estejam em conformidade com as capacidades e 

necessidades dos estudantes para seguirem progredindo na programação. 

Desse modo, vejo que consegui alcançar um equilíbrio adequado entre 

todas essas variáveis e que, caso talvez ouse seguir para além delas, posso, de 

certa forma, comprometer esse equilíbrio.  

Todavia, sigo sendo consciente que, mesmo dentro desse equilibro, tenho 

possibilidades de melhorar o processo de ensino/aprendizagem, pois, como 

exposto, elas não estão prontas e acabadas, por isso seguirei estudando, 

pesquisando e realizando experimentos para prover aos meus estudantes o 

melhor processo de ensino/aprendizagem de programação disponível para o 

momento.  

A última consideração que gostaria de registrar é a de que, apesar de estar 

muito feliz e satisfeito com minha prática, depreendo que não há uma prática ou 

abordagem de ensino que funcione substancialmente melhor do que outra.  

Entretanto, acredito, firmemente, que o desenvolvimento de uma prática 

docente de forma consciente, apoiada e fundamentada em teorias sólidas e 

metodologias adequadas quase sempre resulta em um melhor processo de 

ensino/aprendizagem. 
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Os direcionamentos para o ensino de programação que se seguem se 

objetivam a fornecer algumas sugestões ou dicas para uso dos diversos conceitos 

e teorias que foram apresentadas durante esta qualificação, visando, de algum 

modo, contribuir para que você construa suas próprias pontes. 

 

 

º

Normalmente, após uma qualificação, podemos nos sentir muito 

motivados e queremos transformar nossas práticas pra ontem. Isso acontece, 

pois são diversas as ideias novas e a relação destas com as que já possuímos. 

No entanto, por experiência própria, sei que, com o passar dos dias e a 

correria de nossas vidas, toda essa motivação vai se esvaecendo e acabamos por 

repetir aquilo que estamos acostumados a fazer e a colher os mesmos resultados. 

Em outros casos, até tentamos colocar em prática essas mudanças, mas 

as dificuldades ou resultados diferentes dos esperados em decorrência dessas 

mudanças também podem minar nosso engajamento. 

Nesse sentido, gostaria de afirmar que isso é absolutamente normal e 

compreensível, pois mudanças efetivas levam um certo tempo e os resultados 

decorrentes delas demoram a se apresentar. Mas, mesmo assim, se quisermos 

esses resultados, temos de semear essas mudanças. 

Ninguém acorda e diz: “Bom, agora eu vou transformar minha prática, vou 

fazer isso e aquilo e vou ser um(a) professor(a) desta maneira”. Esse pensamento 
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pode ser considerado um tanto fantasioso e se baseia em direcionamentos de 

autoajuda que, normalmente, não conseguem promover mudanças mais efetivas 

e profundas. 

Além disso, não se deve descartar a educação tradicional, pois tem os seus 

pontos positivos e é possível desenvolver excelentes profissionais. Nesse sentido, 

muitas estratégias tradicionais de ensino podem ser mais efetivas, se a elas forem 

incorporadas estratégias ativas de aprendizado. 

Como sugestão: recomendo que se inicie com as pequenas adequações 

e, em seguida, realize alguns experimentos. Assim, procure ser criativo, mas 

também seja crítico, avaliando os elementos que podem efetivamente contribuir 

em sua prática e no aprendizado de seus estudantes. Seja reflexivo, isto é, avalie 

o feedback dos estudantes e o desenvolvimento da aprendizagem deles. 

 

 

º

Creio que a comunicação seja um dos principais elementos do processo 

educativo, pois como iríamos ensinar e aprender sem nos comunicarmos? Por 

meio dela, podemos realizar os direcionamentos para a aprendizagem dos 

estudantes, bem como avaliá-los. 

No entanto, a comunicação tem de ser uma via de mão dupla: não 

podemos apenas falar; temos, também, de saber ouvir. Às vezes, colocamo-nos 

como detentores de todo o saber do mundo para com nossos estudantes; outras 

vezes, por meio de uma comunicação não exclusivamente verbal, deixamos 

transparecer aos estudantes que seus questionamentos não fazem sentido ou 

que esperávamos algo mais do que uma pergunta básica. 
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Como esses estudantes podem se comunicar conosco se tem algum medo 

ou receio da resposta que iremos dar? Ainda mais no aprendizado de 

programação, em que o erro e as dúvidas são inerentes ao processo. 

Como sugestão: procure investir em um ambiente de comunicação 

agradável. Dar feedback aos estudantes é tão importante quanto receber deles, 

mas também não basta apenas receber os feedbacks dos estudantes; deve-se 

considerá-los e mostrar os devidos encaminhamentos, assim como gostaríamos 

que eles o fizessem, pois, do contrário, tendo em vista que esse feedback não é 

considerado, os estudantes poderão questionar o porquê de realizá-los.  

 

 

º

Contextualizar a aprendizagem é essencial e pode impactar positivamente 

nos resultados do processo de ensino/aprendizagem. Quem nunca teve de 

aprender alguma coisa, mas não fazia ideia do porquê aprender, qual a sua 

importância e utilidade? 

Se aprender é encontrar sentido em algo, então, para que possamos 

dominar uma ideia, temos de torná-la importante, pois aprender algo sem saber 

o porquê ou a sua importância pode ser desconfortante e desanimador. 

Geralmente, para nós, docentes, parece ser óbvio a relevância e utilidade 

de todas as matérias e conceitos que ensinamos todos os dias em sala de aula. 

Entretanto, pode acreditar que isso não é transferível aos nossos estudantes 

por isso a ideia da contextualização da aprendizagem deve ocupar uma relevância 

no processo de ensino/aprendizagem. 
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Como sugestão: considere trabalhar sempre que possível a partir de 

contextos, conforme os diversos exemplos apresentados anteriormente.  

É muito importante destacar que essa contextualização da aprendizagem 

não se pode resumir a apenas uma atividade, tampouco a uma promoção de 

ligação artificial entre o conhecimento e o cotidiano do estudante, ou seja, não 

basta apenas citar alguns exemplos ao final de algum conteúdo, pois as 

abordagens que buscam contextualizar a aprendizagem procuraram tornar a 

programação mais compreensível ao estudante.  

Dessa forma, contextualizar a aprendizagem deve ser uma postura que o 

docente pode assumir em todo o processo de ensino/aprendizagem, no sentido 

de desenvolver situações por meio de diferentes estratégias para despertar, nos 

estudantes, interesses, curiosidades e capacidades de raciocínio para que se 

motivem, participem ativamente e construam sentidos e significados. 

 

 

º

Atualmente, podemos perceber que habilidades relacionadas à resolução 

de problemas são essenciais às nossas vidas, pois, a todo momento, necessitamos 

analisar e encontrar soluções para os diversos problemas que estão presentes em 

nosso contexto. 

Além disso, resolver problemas pode ser considerado uma das essências 

da programação. Gries (1974) pondera que a programação é possivelmente uma 

das únicas matérias que tenta ensinar métodos de resolução de problemas gerais, 

visto que, em cursos como filosofia, matemática e física, o estudante lê e aprende 
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conceitos para resolver problemas específicos, não sendo capaz de generalizá-los 

(GRIES, 1974). 

Nesse sentido, podemos observar que muito tem se investido no ensino 

de algoritmos, para que o pensamento algoritmo forneça o suporte necessário 

para a aprendizagem de programação.  

Entretanto, devemos, ao menos, considerar que o pensamento 

algorítmico não é necessariamente um precursor do aprendizado de 

programação, tampouco o contrário seja verdadeiro, tendo em vista que não se 

configuram como opostos ou sejam conflitantes, pois essas aprendizagens, bem 

como o desenvolvimento das habilidades decorrentes delas, podem ocorrer em 

paralelo. 

Ainda no contexto da programação, geralmente, tem-se por prática 

trabalhar de forma extensiva a resolução de problemas, com vistas a incentivar os 

estudantes a adquirirem uma maior experiência na resolução de problemas. 

Ao trabalharmos resoluções de problemas de forma extensiva com os 

nossos estudantes, esperamos, de certo modo, automatizar esquemas. A respeito 

da automatização de esquemas, leia-se: 

Qualquer tarefa que seja realizada centenas de vezes se estabelece na 

Memória de Longo Prazo. Uma vez automatizada, a tarefa pode ser 

realizada com pouco ou nenhum recurso da Memória de Trabalho. Com 

efeito, essas tarefas/habilidades são realizadas inconscientemente 

(CLARK; NGUYEN; SWELLER, 2011, p. 39). 

No entanto, é preciso considerar que a automatização requer muita 

prática, pois esquemas automatizados se formam somente para aqueles 

processos em que o desempenho é constantemente exigido.  
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Ademais, deve-se levar em consideração que, devido às especificidades e 

características únicas de cada problema, talvez não seja possível alcançar a 

automatização da resolução de problemas em uma disciplina introdutória de 

programação. 

Todavia, creio que, a partir das atividades de resolução de problemas, no 

contexto introdutório de programação, pode-se alcançar, em um outro nível, a 

automatização das relações inerentes às atividades de resolução dos problemas, 

por exemplo, as relações entre soluções e seus códigos para problemas de 

contextos semelhantes. 

Como sugestão: considere, além de se trabalhar a solução e os passos 

necessários para a sua construção, que é uma prática usualmente realizada 

durante a resolução de problemas, evidenciar as relações entre as soluções; 

dessa forma, mesmo que o estudante não possua ou não consiga lembrar todos 

os passos necessários para a construção da solução, ele pode recuperar essa 

relação, que é uma parte da solução. 

Por exemplo, mesmo que o estudante não consiga resolver um 

determinado problema, ele pode olhar para esse problema e recuperar, em sua 

estrutura cognitiva, problemas similares. Assim, por meio dessas relações entre 

saber e não conseguir resolver um problema, sei que terei de usar uma estrutura 

de repetição e isso pode ser a parte inicial para a construção de um caminho à 

solução. 

Além disso, considere o uso dos efeitos de exemplo trabalhado, 

exemplo parcialmente resolvido, intercalados com problemas a resolver e o 

uso de problemas sem objetivos específicos presentes na Teoria da Carga 

Cognitiva. 
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º

Durante o processo de aprendizagem introdutório de programação, 

podemos observar que uma parcela significativa dos estudantes não tem as 

habilidades e os esquemas necessários para compreender as teorias e os diversos 

conceitos abstratos associados à programação. 

Ademais, parece haver um certo consenso de que a programação é uma 

habilidade que se solidifica por intermédio da prática. O aprendizado de 

programação não é diferente, já que possui objetivos orientados à prática e à 

teoria. Contudo, o que geralmente se observa é que muitos estudantes têm 

problemas em conectar a teoria à prática e compreender a relação delas. 

Por exemplo, considere uma aula tradicional, com uma abordagem teórica 

expositiva de qualquer conceito relacionado à programação introdutória. Nessa 

aula, exige-se que os estudantes compreendam conceitos abstratos com base em 

esquemas inexistentes ou mal formulados e transformem conceituações mentais 

abstratas em conceitos concretos para que possam ser aplicados a resolver 

problemas do mundo real. 

Desse modo, para alguns aprendizes, a programação pode ocorrer como 

uma espécie de mágica ou bruxaria, pois, em muitos casos, os alunos não 

conseguem articular a forte carga de conceitos abstratos envolvidos. Além disso, 

o estudante dessa aula só poderá confirmar o que viu mais tarde - ou outro dia – 

em laboratório, quando poderá, ainda, ser frustrado por erros de sintaxe 

inesperados e questionar se, afinal, entendeu ou não a matéria. 

Por outro lado, em uma abordagem prática, o estudante pode ver e 

analisar a resposta do computador mediante suas entradas de comandos. Ele 

pode ainda experimentar hipóteses e sedimentar mais os conceitos, ou seja, o 
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estudante pode ver como a programação acontece, pois a execução de comandos 

pelo computador adquire um caráter quase concreto. 

O ensino dos conceitos iniciais de programação, por meio da prática, pode 

favorecer o aprendizado, pois o feedback é imediato, proporcionando aos 

estudantes um maior raciocínio lógico e um melhor planejamento para 

implementação e/ou correções dos códigos, podendo contribuir, principalmente, 

para a diminuição das abstrações presentes no processo no processo de 

ensino/aprendizagem. 

Nesse sentido, cabe destacar que a atribuição abstrata de conceitos de 

programação geralmente causa dificuldades na prática educacional, 

principalmente aos iniciantes. Por isso, projetar atividades de aprendizagem 

baseadas em uma abordagem prática pode colaborar para que os estudantes 

possam adquirir habilidades de programação. 

Como sugestão: abuse do uso da metodologia Hand’s ON e atividades 

práticas de programação, associando-as à aprendizagem baseada em projetos ou 

a aprendizagem baseada em problemas. Procure desenvolver práticas de ensino 

fornecendo ingredientes e situações que possam motivar os estudantes a 

aumentar o interesse e melhorar a aprendizagem. Entretanto, deve-se levar em 

consideração que “uma atividade prática é inútil se as mãos estiverem dentro, mas 

a cabeça estiver fora” (RESNICK, 1997, p. 28). 
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º

As tecnologias podem ter um importante papel dentro do contexto 

educacional, sendo cada vez mais difícil desvinculá-las da educação, afinal, os 

estudantes já chegam à sala de aula cada vez mais informados pelo acesso às 

fontes diversas, principalmente a internet, em especial os dispositivos móveis, 

como smartphones, tablets, notebooks e outros. 

As possibilidades advindas do emprego de tecnologias digitais no contexto 

educacional consistem em uma tendência para ampliação do espaço temporal de 

sala de aula, bem como apoiar o processo de ensino/aprendizagem.  

Nesse sentido, o Blended Learning ou Ensino Híbrido é uma excelente 

forma de estruturar o processo de ensino/aprendizagem de programação, de 

maneira a contribuir com o desenvolvimento do processo educacional. 

No entanto, é importante ressaltar que o Blended Learning não consiste 

apenas na ampliação do espaço temporal da sala de aula ou, então, dos canais de 

acesso à informação, mas, sim, na utilização das possibilidades desses canais de 

maneira planejada e integrada, percebendo o estudante como sujeito de sua 

aprendizagem, o professor como mediador e as tecnologias como suporte para 

diferentes formas de interação.  

Como sugestão: considere utilizar um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

– AVA – e disponibilizar aos seus estudantes uma diversidade de formas de 

materiais, visando, assim, contemplar os distintos estilos de aprendizagem, além 

de outros recursos, atividades e avaliações. 

Sei que muitos de nós, professores, já utilizam o AVA e disponibilizam 

diversos materiais aos nossos estudantes que, em muitos casos, aproveitam bem 

pouco ou só utilizam nas vésperas de avaliações.  
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Entretanto, pode acreditar que, na maioria das vezes, a culpa pelo mau 

uso desse recurso é nossa, pois utilizamos o AVA como uma abordagem da 

Educação 1.0, com pouca ou nenhuma interação dos estudantes; em muitos 

casos, o AVA serve apenas como um repositório de conteúdo e, dessa forma, é 

totalmente compreensível que os estudantes recorram a ele nas vésperas de 

avaliações. 

Tente deixar o seu AVA o mais interativo possível (no contexto da 

Educação 2.0, se possível, 3.0). Disponibilize suas atividades por meio dos diversos 

recursos presentes na maioria desses sistemas. Procure desenvolver aulas 

presenciais, atividades e avaliações no próprio AVA. Além disso, acompanhe a 

utilização e o desenvolvimento da aprendizagem do estudante pelo AVA, pois se 

você, como professor, não utiliza o sistema, como esperar que seus estudantes o 

utilizem? 

Sei também que, nesse momento, alguns professores, ao se depararem 

com esse direcionamento, podem pensar que muitos de seus estudantes não têm 

tempo suficiente para acessar o AVA e os conteúdos, recursos e atividades que 

estão lá disponibilizados.  

Professor, permita-me dizer que seus estudantes estão no Facebook, 

Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube e mais uma infinidade de redes sociais e 

em outros recursos web. Sei que é difícil competir com esses recursos, isso é 

compreensível! 

 

Mas como diz a velha máxima: 

se não pode vencê-los, junte-se a eles... 
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Portanto, independentemente de onde os seus estudantes estão, coloque-

se disponível e compartilhe conhecimento com eles nos diversos ambientes. 

Aproveite as variadas oportunidades de atuar em um espaço de integração, 

comunicação, compartilhamento e colaboração com seus estudantes, gerando 

um ambiente de aprendizagem efetivo, eficaz e envolvente. 

Como nem tudo são flores, creio que se faz necessário deixar um alerta 

que o desenvolvimento de uma proposta do processo de ensino/aprendizagem 

baseada no Blended Learning, ou mesmo para ampliação do espaço temporal da 

sala de aula por meio do uso de um AVA, requer, entre outras coisas, um maior 

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

ensino/aprendizagem, bem como uma maior demanda de tempo para a 

preparação de atividades e materiais didáticos. 

Entretanto, há muito além de espinhos. A primeira boa notícia é que, 

apesar de demandar muito mais esforço do docente, geralmente uma proposta 

do processo de ensino/aprendizagem baseada nessas premissas pode ser 

reaproveitada posteriormente e durante algum tempo, mas é essencial que o 

docente realize uma atualização desses materiais com base em suas reflexões a 

partir do uso deles. 

Quanto à segunda boa notícia, cabe destacar que não se faz necessário 

que o docente produza/desenvolva todo o material a ser utilizado, pois é possível 

encontrar materiais de excelência na internet. Contudo, é imperioso que o 

docente realize a curadoria desses materiais e/ou recursos, com vistas a 

desenvolver uma estrutura lógica para a utilização deles. 
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º

Atualmente, estão sendo explorados diversos métodos alternativos de 

ensino na educação de uma forma geral, que visam contribuir, de algum modo, 

frente aos diversos desafios pedagógicos presentes no contexto educacional 

contemporâneo. 

Nesse sentido, a sala de aula invertida pode ser uma metodologia 

promissora em diversas áreas e no ensino de programação. Tal metodologia 

preconiza fornecer aos estudantes conteúdos fora da sala de aula e mover para 

ela as atividades que antes eram realizadas fora, explorando, assim, o 

aprendizado ativo do estudante. 

No caso da programação, ao se inverter a sala de aula, os estudantes 

passam a ter tempo em classe para trabalhar em atividades de programação por 

meio de resolução de problemas ou desenvolvimento de projetos, ou, ainda, 

discutir e compartilhar conhecimentos e conceitos, o que pode favorecer o 

desenvolvimento de um ambiente de aprendizado em que os estudantes 

aprendem colaborando entre si. 

Entretanto, a inversão da sala de aula exige que os estudantes realizem 

previamente um trabalho preparatório para que possam participar das atividades 

da classe. Geralmente, esse trabalho preparatório se baseia no estudo de 

materiais disponibilzados pelo professor. 

O desenvolvimento dos materiais para a implementação de salas de aula 

invertidas pode ser considerado um dos principais desafios para o uso dessa 

metodologia. Normalmente, os materiais disponibilizados incluem tutoriais, 

vídeos, apresentações ou, até mesmo, a indicação de leitura de livros didáticos.  
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Como sugestão: para a inversão da sala de aula, considere inicialmente 

explicar essa metodologia aos estudantes, descrever a importância do trabalho 

preparatório que eles devem realizar, pois, se os estudantes não compreenderem 

a importância dos processos presentes nessa metodologia, os resultados 

decorrentes da implementação dela poderão ser comprometidos. 

Além disso, deve-se evitar dar um passo atrás e realizar a aula de forma 

tradicional, caso se perceba que os estudantes não cumpriram com a sua parte 

ao realizar o trabalho preparatório. 

Deve-se proceder dessa forma, pois isso gera um reforço positivo de que 

está tudo bem. Então, se os alunos não cumprirem com a sua parte, o professor 

pode dar a aula normalmente. Isso também pode gerar um reforço negativo aos 

estudantes que realizaram as atividades e se sentiram desmotivados a fazer 

novamente. 

O material a ser disponibilizado aos estudantes para o trabalho 

preparatório deve ser simples, claro e de fácil entendimento. Para isso, é essencial 

que esteja de acordo com as capacidades de compreensão dos estudantes para o 

momento. 

Além disso, no desenvolvimento do material preparatório, deve-se tentar 

contemplar os diversos estilos de aprendizagem, bem como observar os efeitos 

de modalidade, redundância e atenção dividida presentes na Teoria da Carga 

Cognitiva. 

Por exemplo, ao longo de todo este e-book, você se 

deparou com QrCodes semelhantes à imagem ao lado. 

Neste e-book, eles foram utilizados como indicação de 

recursos complementares. No entanto, nos referidos 

tutoriais que disponibilizo aos estudantes, costumo utilizá-
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los como links para vídeos, em que a mesma informação que está presente de 

forma escrita no tutorial é explicada por meio de um vídeo. 

Dessa forma, se o estudante conseguiu realizar aquela atividade pelo 

tutorial, ele não precisa acessar o vídeo. Porém, se teve qualquer dificuldade em 

realizar o processo, ele pode assistir ao vídeo.  

Nesse sentido, as informações presentes no tutorial escrito e no vídeo não 

são complementares, mas, sim, de modalidades diferentes. Muitos estudantes 

preferem seguir a partir dos vídeos; outros têm preferência pela forma escrita. 

Essa foi uma das formas que encontrei para contemplar estilos de 

aprendizagem diferentes, observando a redundância de informações e tentando 

minimizar os efeitos da atenção dividida. 

Além das observações realizadas referentes ao material preparatório a ser 

desenvolvido e disponibilizado aos estudantes, cabe registrar que é de vital 

importância que as atividades a serem desenvolvidas em sala de aula justifiquem 

a sua inversão. 

Nesse contexto, faz-se necessário um bom planejamento para que os 

estudantes possam compreender os benefícios proporcionados pelas atividades 

que serão realizadas no tempo de sala de aula.  

 

 

º

Tem-se promovido, cada vez mais, a aprendizagem baseada em projetos 

justamente pelas oportunidades que essa metodologia oferece de aproximar o 

contexto educacional da realidade profissional. Nela, a construção do 
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conhecimento se efetiva por meio da investigação e análise ao desenvolvimento 

de soluções para problemas em contextos reais. 

Aprender fazendo pode motivar os estudantes e permitir que eles 

desenvolvam estratégias e abordagens para aprender, de fato, fazendo. Além 

disso, os projetos, geralmente, envolvem atividades mais complexas, que exigem 

que os estudantes, construindo e aplicando os seus conhecimentos, desenvolvam 

soluções e resultados concretos. 

No caso do aprendizado de programação, a implementação de projetos 

de aprendizagem possibilita aos estudantes expandirem seus conhecimentos 

para desenvolver programas, que são produtos mais concretos e realistas, 

quando comparados à abstração dos simples conceitos e códigos, ou seja, por 

meio dos projetos, é possível conectar o conhecimento abstrato a produtos 

tangíveis e atividades autênticas. 

Contudo, implementar projetos de aprendizagem não é uma tarefa fácil, 

uma vez que as capacidades e os conhecimentos requeridos dos estudantes para 

a implementação dos projetos tendem a exigir mais dos estudantes, visto que os 

processos presentes na aprendizagem por projetos são mais complexos, 

tornando-os, assim, pouco acessíveis aos estudantes, pelo menos no contexto 

introdutório de programação. 

Como sugestão: para a implementação de projetos de aprendizagem, 

considere fornecer aos estudantes modelos de projetos mais simples que, 

gradualmente, vão se tornando mais complexos, ao propiciar, assim, que os 

estudantes progridam no desenvolvimento de suas capacidades e habilidades. 

Procure, também, oportunizar que os estudantes realizem projetos 

direcionados aos seus interesses ou afinidades. Inclusive, promova aos 

estudantes o contato com outros ambientes de programação, para além do 
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prompt, onde são apenas apresentados o cursor e os resultados produzidos em 

forma de texto. 

Logo, ambientes de programação com recursos visuais podem 

potencializar aos estudantes a sensação de que o que estão aprendendo não se 

encontra tão distante dos programas e aplicações que conhecem. 

 

 

º

Ao relembrar um pouco a Teoria da Carga Cognitiva, Carlson, Chandler e 

Sweller (2003) expõem que 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 aluno for 

compatível com a capacidade de compreensão humana. 

Como sugestão: evite ao máximo a sobrecarga cognitiva dos estudantes. 

Para isso, gerencie as cargas cognitivas: Intrínseca, Extrínseca e Relevante, ao 

longo do processo de ensino/aprendizagem.  
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Parece haver uma prática sistematizada de nós, docentes de 

programação, de tentar diminuir a carga intrínseca isolando os diversos 

elementos relacionados à programação que possuem alta interatividade ou não. 

O processo para diminuir a carga intrínseca parece ser adequado e parece 

que a maior parte de nós já o realizou, ainda que de forma intuitiva ou 

inconsciente. No entanto, isso não significa, necessariamente, que os conteúdos 

de programação devem ser abordados separadamente, um a um por aula, ou 

seja, não precisam ser isolados em caixas, sendo abordados um a cada aula. 

Nesse sentido, deve-se ter muita atenção ao isolar esses elementos, tendo 

em vista que, na programação, eles não podem ser compreendidos de forma 

isolada, pois, na hora de se solucionar um problema, faz-se necessário que os 

estudantes relacionem os a vários elementos e isso acaba por se tornar um 

problema. 

Creio que esse aspecto seja um dos principais problemas ou impeditivos 

para a aprendizagem de programação, pois, ao se aprender os elementos de 

forma isolada, embora possa reduzir a Carga Intrínseca, ao fazê-lo, não se 

consegue manter a compreensão integral devido à alta interatividade, 

comprometendo a formação dos esquemas.  

Dessa forma, é essencial que se dedique à reconstrução do esquema para 

que seja viabilizada a compreensão da programação de maneira integral, haja 

vista que esses elementos necessitam ser processados simultaneamente. 
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No que diz respeito à Carga Estranha, esta pode ser reduzida de diferentes 

maneiras. Como sugestão, considere diminuir a exposição dos estudantes à 

apresentação de forma teórica e conceitual dos assuntos, pois é possível perceber 

que nossos alunos não possuem, na maior parte dos casos, os esquemas 

necessários para compreender as definições e conceitos que fornecemos a eles. 

Ao proceder o ensino de programação dessa forma, com grande carga 

teórica conceitual, além de ampliar a carga estranha, desperdiçamos um tempo 

valioso da disciplina, em que nos desgastamos e desgastamos nossos estudantes, 

bem como o processo de aprendizagem ao fornecer algo a eles que ainda não 

estão preparados para aprender. 

Com base no exposto, depreende-se que o investimento a ser realizado 

nesses termos não compensa, pois, de fato, todos os conceitos e teorias fazem 

pouco ou nenhum sentido aos estudantes, já que ampliam a abstração do 

aprendizado de programação. Ainda que os estudantes sejam capazes de 

assimilar esses conceitos e teorias e reproduzi-los em avaliações, por exemplo, 

poucos conseguiram aplicar e explicá-los durante uma situação de programação. 

No entanto, isso não significa que os conceitos e as teorias referentes à 

programação devem ser descartados, tampouco são irrelevantes e, por isso, não 

devem ser fornecidos aos estudantes. Muito pelo contrário: o argumento não 

equivale a fornecer ou não esses conceitos, mas, sim, quando ou em quais 

momentos devemos fornecê-los. 

Desse modo, acredito que as atividades práticas podem anular o caráter 

abstrato e fornecer esquemas relevantes à estrutura cognitiva do estudante, 

possibilitando-o assimilar as teorias e os conceitos relacionados à programação. 
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É evidente, nesse processo, que existirá a necessidade de se reconstruir os 

esquemas.  

 

 

No que se refere à Carga Relevante, esta deve ser ampliada, pois colabora 

na construção dos esquemas e dos processos que melhoram o desempenho do 

aprendiz.  

Para a ampliação dela, sugere-se, entre outros processos, a 

contextualização da aprendizagem, o uso do efeito de exemplo trabalhado, com 

exemplos com contextos variados para promover a transferência, a 

autoexplicação e a automatização. 

 

 

º

Além dos efeitos de Isolamento dos Elementos Interativos e de 

Exemplo Trabalhado ou Exemplo Resolvido, Problema sem Objetivo 

Específico, Conclusão ou Exemplo Parcialmente Resolvido, os quais foram, de 

maneira mais ampla, expostos nesta qualificação, a Teoria da Carga Cognitiva tem 

outros efeitos que podem e devem ser considerados no processo de 

ensino/aprendizagem de programação. 

Chong (2005) sintetiza os efeitos ou princípios da Teoria da Carga Cognitiva 

em dez elementos, que são apresentados seguir. 
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Dez efeitos da Teoria da Carga Cognitiva, com base em Chong (2005). Adaptado. 

 

A seguir, de forma bem resumida, passo a tratar acerca dos outros efeitos 

que até podem ter sido mencionados, mas não foram trabalhados nesta 

qualificação. Entretanto, esses efeitos podem ser relevantes para o processo de 

ensino/aprendizagem. 

 

 

10 Efeitos da 
Teoria da 

Carga 
Cognitiva

Efeito de 
Exemplo 

Trabalhado
Efeito de 

Conclusão

Efeito de 
Atenção 
Dividida

Efeito de 
Modalidade

Efeito de 
Redundância 

Efeito de 
Imaginação

Efeito de 
Isolamento 
de Elemento 

Interativo

Efeito da 
Reversão por 
Especialização

Efeito de 
Diminuição 

de 
Orientação

Efeito de 
Problema sem 

Objetivo 
Específico 
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O efeito de atenção dividida ocorre quando se faz necessário observar 

informações espacialmente separadas. Esse efeito pode ser observado em casos 

nos quais o material instrucional apresenta textos associados a imagens ou a 

diagramas. Dessa forma, nesses materiais instrucionais, o estudante precisa 

atender ao texto e à representação gráfica, pois nem o texto, tampouco a 

representação gráfica, por si só, fornecem informações suficientes para permitir 

o entendimento.  

Esse efeito pode ser observado, também, no caso de animações ou 

apresentações que utilizam em conjunto com texto, ao invés de narração, 

forçando o espectador processar simultaneamente essas formas em sua Memória 

de Trabalho, o que pode ocasionar a sobrecarga cognitiva. 

Para superar o efeito de atenção dividida, o material e a apresentação 

podem ser reestruturados para integrar uma única fonte e formato de 

informação, eliminando, assim, a necessidade de dividir a atenção entre os 

elementos. 

 

 

O efeito de modalidade decorre da atenção dividida ou em condições que 

duas fontes de informação são isoladamente incompreensíveis e, por isso, devem 

ser integradas antes que possam ser entendidas. 
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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 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 dessa 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 esses estudantes mais experientes são solicitados a imaginar 
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o conteúdo da instrução, eles possuem esquemas preexistentes apropriados, 

quando comparados com estudantes menos experientes. 

Desse modo, 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.  

Além disso, 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 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.   
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O efeito de diminuição de orientação sugere fornecer 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. 

 

 

Este é o capítulo final do e-book utilizado nesta Qualificação Docente para 

o Ensino de Programação de Computadores por meio de Metodologias Ativas e 

Teoria da Carga Cognitiva. 

Dessa forma, inicialmente, gostaria de agradecer a sua participação nesta 

qualificação, que é uma ação integrante de minha Tese de Doutorado intitulada 

METODOLOGIAS ATIVAS APRENDIZAGEM E TEORIA DA CARGA COGNITIVA PARA 

CONSTRUÇÃO DE “NOVOS” CAMINHOS NO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO DE 

COMPUTADORES, sob a orientação do Professor Dr. Antonio Carlos de Francisco, 

estando vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e 

Tecnologia (PPGECT), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 

campus Ponta Grossa. 
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Ao chegar ao término do trabalho, espero que tenham gostado e 

aproveitado. Sei que alguns podem considerar que este Capítulo Final, bem como 

os dois últimos Metodologias Ativas e Teoria da Carga Cognitiva, foram o que se 

objetivou o cerne desta qualificação, por isso houve a demora para se chegar ao 

que realmente interessava. 

No entanto, creio que os capítulos anteriores e as temáticas discutidas 

neles, como Programação de Computadores e Educação Hoje, foram essenciais 

para a construção do conhecimento necessário para se compreender os três 

últimos capítulos e nossa proposta. 

Desenvolver uma qualificação para docentes não é algo simples. Pude 

vivenciar isso e, por essa razão, diversas vezes me coloquei como o sujeito que iria 

realizar esta qualificação, tentando, ao máximo, deixá-la de uma forma que 

abordasse o que considerava relevante e essencial, mas de uma maneira suave e 

interativa. 

Dessa forma, é válido registrar que os conteúdos abordados aqui não se 

resumem apenas ao que foi exposto, pois não era o objetivo desta qualificação, 

tampouco creio que seria viável dentro da carga horária utilizada. Desse modo, 

importantes conceitos não puderam ser contemplados por esta qualificação.  

Isso se deve às limitações, bem como aos objetivos do trabalho, que eram 

o de introduzir os participantes a essas temáticas, por isso recomendo que esses 

conteúdos devam ser aprofundados com vistas a se construir novos 

entendimentos sobre o que foi exposto aqui. 

De toda forma, espero que os conteúdos contemplados possam 

colaborar, de alguma maneira, em sua prática como docente, pois compreender 

o básico de como o processo de ensino/aprendizagem funciona e as teorias e 
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metodologias disponíveis são ações que colaboram com o nosso agir pedagógico 

e com a aprendizagem de nossos estudantes. 

Como última reflexão nesta qualificação, por meio deste e-book, gostaria 

de compartilhar com você a perspectiva presente na crônica “A arte de produzir 

fome”, de Rubem Alves.  

 

 

A arte de produzir fome 

Adélia Prado me ensina pedagogia. Diz ela: "Não quero faca nem queijo; quero 

é fome". O comer não começa com o queijo. O comer começa na fome de comer queijo. 

Se não tenho fome é inútil ter queijo. Mas se tenho fome de queijo e não tenho queijo, 

eu dou um jeito de arranjar um queijo. 

Sugeri, faz muitos anos, que, para se entrar numa escola, alunos e professores 

deveriam passar por uma cozinha. Os cozinheiros bem que podem dar lições aos 

professores. Foi na cozinha que a Babette e a Tita realizaram suas feitiçarias... Se vocês, 

por acaso, ainda não as conhecem, tratem de conhecê-las: a Babette, no filme "A Festa 

de Babette", e a Tita, em "Como Água para Chocolate". Babette e Tita, feiticeiras, 

sabiam que os banquetes não começam com a comida que se serve. Eles se iniciam 

com a fome. A verdadeira cozinheira é aquela que sabe a arte de produzir fome... 

Quando vivi nos Estados Unidos, minha família e eu visitávamos, vez por outra, 

uma parenta distante, nascida na Alemanha. Seus hábitos germânicos eram rígidos e 

implacáveis. 

Não admitia que uma criança se recusasse a comer a comida que era servida. 

Meus dois filhos, meninos, movidos pelo medo, comiam em silêncio. Mas eu me lembro 

de uma vez em que, voltando para casa, foi preciso parar o carro para que 

vomitassem. Sem fome, o corpo se recusa a comer. Forçado, ele vomita. 

Toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. É a 

fome que põe em funcionamento o aparelho pensador. Fome é afeto. O pensamento 

nasce do afeto, nasce da fome. Não confundir afeto com beijinhos e carinhos. Afeto, 

do latim "affetare", quer dizer "ir atrás". É o movimento da alma na busca do objeto 

de sua fome. É o Eros platônico, a fome que faz a alma voar em busca do fruto 

sonhado. 
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Eu era menino. Ao lado da pequena casa onde morava, havia uma casa com 

um pomar enorme que eu devorava com os olhos, olhando sobre o muro. Pois 

aconteceu que uma árvore cujos galhos chegavam a dois metros do muro se cobriu de 

frutinhas que eu não conhecia. 

Eram pequenas, redondas, vermelhas, brilhantes. A simples visão daquelas 

frutinhas vermelhas provocou o meu desejo. Eu queria comê-las. 

E foi então que, provocada pelo meu desejo, minha máquina de pensar se pôs 

a funcionar. Anote isso: o pensamento é a ponte que o corpo constrói a fim de chegar 

ao objeto do seu desejo. 

Se eu não tivesse visto e desejado as ditas frutinhas, minha máquina de pensar 

teria permanecido parada. Imagine se a vizinha, ao ver os meus olhos desejantes sobre 

o muro, com dó de mim, tivesse me dado um punhado das ditas frutinhas, as pitangas. 

Nesse caso, também minha máquina de pensar não teria funcionado. Meu desejo teria 

se realizado por meio de um atalho, sem que eu tivesse tido necessidade de pensar. 

Anote isso também: se o desejo for satisfeito, a máquina de pensar não pensa. Assim, 

realizando-se o desejo, o pensamento não acontece. A maneira mais fácil de abortar o 

pensamento é realizando o desejo. Esse é o pecado de muitos pais e professores que 

ensinam as respostas antes que tivesse havido perguntas. 

Provocada pelo meu desejo, minha máquina de pensar me fez uma primeira 

sugestão, criminosa. "Pule o muro à noite e roube as pitangas." Furto, fruto, tão 

próximos... Sim, de fato era uma solução racional. O furto me levaria ao fruto 

desejado. Mas havia um senão: o medo. E se eu fosse pilhado no momento do meu 

furto? Assim, rejeitei o pensamento criminoso, pelo seu perigo. 

Mas o desejo continuou e minha máquina de pensar tratou de encontrar outra 

solução: "Construa uma maquineta de roubar pitangas". McLuhan nos ensinou que 

todos os meios técnicos são extensões do corpo. Bicicletas são extensões das pernas, 

óculos são extensões dos olhos, facas são extensões das unhas. 

Uma maquineta de roubar pitangas teria de ser uma extensão do braço. Um 

braço comprido, com cerca de dois metros. Peguei um pedaço de bambu. Mas um 

braço comprido de bambu, sem uma mão, seria inútil: as pitangas cairiam. 

Achei uma lata de massa de tomates vazia. Amarrei-a com um arame na ponta 

do bambu. E lhe fiz um dente, que funcionasse como um dedo que segura a fruta. Feita 

a minha máquina, apanhei todas as pitangas que quis e satisfiz meu desejo. Anote isso 

também: conhecimentos são extensões do corpo para a realização do desejo. 
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Imagine agora se eu, mudando-me para um apartamento no Rio de Janeiro, 

tivesse a ideia de ensinar ao menino meu vizinho a arte de fabricar maquinetas de 

roubar pitangas. Ele me olharia com desinteresse e pensaria que eu estava louco. No 

prédio, não havia pitangas para serem roubadas. A cabeça não pensa aquilo que o 

coração não pede. E anote isso também: conhecimentos que não são nascidos do 

desejo são como uma maravilhosa cozinha na casa de um homem que sofre de 

anorexia. Homem sem fome: o fogão nunca será aceso. O banquete nunca será 

servido. 

Dizia Miguel de Unamuno: "Saber por saber: isso é inumano..." A tarefa 

do professor é a mesma da cozinheira: antes de dar faca e queijo ao aluno, 

provocar a fome... Se ele tiver fome, mesmo que não haja queijo, ele acabará por 

fazer uma maquineta de roubá-los. Toda tese acadêmica deveria ser isso: uma 

maquineta de roubar o objeto que se deseja... 

Rubem Alves (2002)  

 

 

Por fim, coloco-me à disposição pelo e-mail joao.berssanette@ifpr.edu.br, 

bem como pelos outros canais de comunicação que construímos ao longo desta 

qualificação, a fim de esclarecer dúvidas, receber sugestões, compartilhar ou 

trocar experiências.  

 

Novamente, muito obrigado! Um forte abraço e até breve. 

Atenciosamente, 

Profe. Berssa. 

 

 

  

mailto:joao.berssanette@ifpr.edu.br
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Este Caderno de Planos de Aula é resultado de uma das atividades do curso de 

QUALIFICAÇÃO DOCENTE PARA O ENSINO DE PROGRAMAÇÃO DE 

COMPUTADORES POR MEIO DE METODOLOGIAS ATIVAS E TEORIA DA CARGA 

COGNITIVA. Esta Qualificação se constitui em uma Formação Continuada para 

Docentes das áreas de Computação, Informática e afins, que tem como 

objetivo qualificar os docentes participantes para o Ensino de Programação de 

Computadores por meio do uso de Metodologias Ativas de Aprendizagem e Teoria 

da Carga Cognitiva. 

Destaca-se que a Qualificação realizada é uma ação integrante da Tese de 

Doutorado intitulada METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM E TEORIA DA 

CARGA COGNITIVA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS NO ENSINO DE 

PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES, de João Henrique Berssanette, sob a 

orientação do Professor Dr. Antonio Carlos de Francisco. Está vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia (PPGECT), da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), câmpus Ponta Grossa. 

Por meio desta Qualificação, os participantes puderam explorar os diferentes 

contextos de ensino de programação, por intermédio da reflexão sobre as 

variadas possibilidades de uma abordagem pedagógica respaldada no uso de 

Metodologias Ativas de Aprendizagem e Teoria da Carga Cognitiva, buscando 

alternativas que auxiliem no atendimento às demandas de mediação educacional 

dos estudantes, a fim de lhes proporcionar práticas educativas adequadas e 

alinhadas com a educação contemporânea e condizentes à redução dos 

insucessos em disciplinas introdutórias de programação. 

Os planos de aula selecionados para compor este Caderno de Planos de Aula 

constituem uma parte das reflexões desencadeadas por esta Qualificação aos 

participantes e visam oferecer um 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. 

Esperamos que o material possa lhe fornecer um direcionamento para sua prática 

docente no ensino de programação e sirva como um estímulo para você 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. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: Lógica de Programação 

Carga horária: 90 minutos 

Desenvolvido por: Autor(a) solicitou anonimato 

Modalidade: ( X ) Presencial. (   ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Superior 

Curso/ Série: Graduação em Ciência da Computação 

Componente Curricular/ Disciplina: Introdução a Programação 

 

2. EMENTA 

Expressões aritméticas, lógicas e literais (funções, relações, 

operadores lógicos, prioridade, expressões literais, comandos de 

atribuição, comandos de entrada e saída) 

 

3. CONTEÚDOS 

Lógica proposicional: introdução. 

Lógica proposicional: Sintaxe e semântica. 
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4. OBJETIVOS 

Geral: 

• Os estudantes serão capazes de trabalhar o raciocínio formal e 

habilidades de abstração dos conceitos fundamentais da Matemática 

Discreta relevantes para o aprendizado da sua área de formação. 

Específicos: 

• Os estudantes serão capazes de conceituar e exemplificar os 

conceitos de lógica matemática para que os estudantes possam 

desenvolver habilidades de abstração para aprimorar o raciocínio 

lógico-matemático (abstrato). 

• Os estudantes poderão conceituar e exemplificar a visão sobre a 

lógica proposicional. 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Quadro, caneta para quadro branco, apagador, Datashow e notebook 

(pessoal ou do laboratório de informática), mouse, teclado, catalogo 

com exemplos corretos e incorretos sobre o conteúdo a ser 

aprendido. 

Possíveis contribuições 

Uma das principais contribuições destes recursos didáticos e pedagógicos 

para os estudantes é poder analisar e investigar em outras locais 

exemplos corretos e incorretos sobre o assunto abordado em sala. Desta 

forma, o aprendizado não fica apenas focado na aula expositiva. 
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6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

Aprendizagem baseada em Exemplos. A partir do uso de exemplos 

corretos e incorretos apresentados durante a aula, os estudantes 

poderão compreender como é o funcionamento da lógica 

proposicional, além de obter exemplos de como se deve ou não 

responder as atividades futuras. 

Possíveis contribuições 

Os exemplos corretos e incorretos utilizados servirão com padrões 

durante o processo de aprendizagem dos estudantes, com a possibilidade 

de redução da carga cognitiva para compreensão do conteúdo ensinado. 

 

7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

• Efeitos dos exemplos resolvidos corretamente.  

• Efeitos dos exemplos resolvidos incorretamente. 

• Efeitos sobre o uso dos exemplos como padrões de aprendizagem 

durante a resolução dos problemas. 
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Possíveis contribuições 

• Diminuir a carga cognitiva dos estudantes durante a resolução das 

atividades. 

• Diminuir a carga estranha, uma vez que será trabalhado exemplos 

resolvidos corretamente e incorretamente. 

• Aumentar a carga relevante. 

• Possibilidade de identificar quais conceitos podem estar ocorrendo a 

sobrecarga cognitiva. 

 

8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

• O professor deve realizar um catalogo com os exemplos corretos e 

incorretos que podem ser utilizados pelos estudantes durante o 

processo de aprendizagem. Para isso, o professor pode utilizar os 

exemplos já realizados em outras turmas em que os estudantes 

resolveram corretamente e incorretamente. 
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9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

• Etapa 01: Questionamento inicial aos estudantes sobre como é 

realizado o funcionamento dos computadores. 

• Etapa 02: Relacionar e exemplificar o funcionamento dos 

computadores com as lógicas booleanas de V ou F / 0 e 1 e como que 

o computador interpreta estas lógicas.  

• Etapa 03:  Apresentação dos conteúdos para os estudantes. 

• Etapa 04: Resolução de exercícios em conjunto com a turma.   

• Etapa 05: Realização de exercícios de no mínimo 2 e máximo 4 

pessoas com o uso do catálogo com os exemplos incorretos e 

corretos. 

• Etapa 06: Solicitar que cada grupo apresente uma solução dos 

problemas apresentados, em seguida, discutir com os estudantes se 

a solução está correta ou incorreta. Além disso, questionar dos 

estudantes como que eles chegaram à solução daquele problema.  

• Etapa 07: Repetir a Etapa 06, enquanto houver grupos para 

apresentar a solução ou enquanto tiver exercícios a serem 

solucionados. 

• Etapa 08: Finalizar a aula e recapitular os conteúdos que foram 

ensinados. 
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10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

• Por meio da participação oral dos alunos, de maneira individual e/ou 

em pares/grupos; 

• Pelo desenvolvimento dos exercícios e exposição oral das respostas 

e esclarecimento de dúvidas. 

Critérios 

Apresentação da atividade realizadas em sala para os demais colegas da 

turma.  

Correção da atividade, não precisa estar necessariamente correta, uma 

vez que eles estão iniciando o aprendizado. 

 

11. BIBLIOGRAFIAS E REFERÊNCIAS 

ROSEN, K.H. Matemática discreta e suas aplicações – 6ª edição. Editora: Grupo e 

Educação; 2009. 

DE ALENCAR FILHO, E. Iniciação à lógica matemática. NBL Editora; 2002. 

Fonte: Experimento (2020) 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: Introdução à Programação 

Carga horária: 2h 

Desenvolvido por: Suelyn Fernanda da Silva 

Contato: suelyn.silva@ifpr.edu.br  

Modalidade: (   ) Presencial. ( X ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Técnico Integrado ao Ensino Médio 

Curso/ Série: 1º ano 

Componente Curricular/ Disciplina: Programação Básica de Jogos 

Digitais 

 

2. EMENTA 

Ferramentas de desenvolvimento de jogos digitais. Interface de 

desenvolvimento. Gerenciamento e uso de componentes e objetos 

pré-prontos. Conceito de camadas. Compilação e configuração para 

testes (debug). Variáveis e funções. Estruturas de decisão e repetição. 

Estruturas de seleção. Funções de controle de jogos. Vetores. 

Translação e rotação. Programação de comportamentos de objetos. 

Entradas de usuário: teclado, mouse e toque na tela. Intervalo de 

tempo em jogos digitais. Classes e instâncias. Programação de 

interações. 

mailto:suelyn.silva@ifpr.edu.br
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3. CONTEÚDOS 

Lógica e linguagem de programação; 

 

4. OBJETIVOS 

Capacitar os alunos para entender como funciona a geração de 

eventos e quais elementos podem ser ligados a esses eventos. 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Laboratório de Informática, Ferramenta de Sequência didática, 

Ferramentas de avaliação rápida, ferramentas colaborativas, 

ferramentas de controle de tarefas, Multimidia, Celular, Internet; 

Possíveis contribuições 

O laboratório de Informática é atrativo ao estudante por se tratar de um 

ambiente moderno, com disposição diferenciada modificando a sala de 

aula com o uso de quadro negro e giz e carteiras dispostas em fileiras com 

o professor na frente. 

O multimídia auxilia os alunos a acompanharem em tempo real a 

realização de alguma tarefa do tipo tutorial, ele faz no computador o que 

o professor faz no multimidia. 

A internet auxilia o aluno a buscar soluções sem a dependência do 

professor, e deixar o aluno mais crítico já que ele tem o conhecimento 

acessível para questionar ou complementar um conceito exposto pelo 

professor. 
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O celular é uma ferramenta de fácil acesso onde o aluno encontra as 

informações utilizadas em sala e pode compartilhar, e conversar em 

tempo real com seus colegas para mostrar atividades, discutir resultados 

ou até mesmo pedir ajuda. 

Os recursos didáticos como ferramentas de sequência didática mantem o 

aluno informado de todo o processo de aprendizado, ele pode 

acompanhar seu desempenho além de ser uma forma visual e 

empolgante para o aluno. 

Responder perguntas rápidas com ferramentas de perguntas e respostas, 

nuvem de palavras ou, visualizar gráficos de acertos e erros em tempo 

real, melhora o feedback para o aluno. 

Ferramentas de controle de tarefas tiram do professor a tutela de cobrar 

atividades, pois as apresentam ao aluno as atividades a serem realizadas, 

suas datas e prioridades. 

As ferramentas de compartilhamento de informação, como drive em 

nuvem, github ou de comunicação como discord, melhoram a 

comunicação e troca de informações, todos podem manipular 

coletivamente e desenvolver as atividades em grupo a qualquer momento. 

Comparando essas práticas com a metodologia tradicional podemos 

dizer que motiva e engaja mais o aluno, pois são tecnologias presentes 

em seu cotidiano que muitas vezes ele domina, mas não é utilizado em 

sala de aula. Com elas o professor pode acompanhar juntamente com os 

alunos o desenvolvimento, ganhando tempo e facilitando a sua 

organização para avaliações de desempenho. 

 

6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

Gamificação 
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Aprendizagem baseada em Problemas; 

Hands On. 

A Sequência didática será para resolução de problemas, porém 

utilizando elementos de game para cada etapa do processo realizado. 

A apresentação do projeto será gamificada e em algumas tarefas os 

alunos terão que realizar desafios hands on, vendo o resultado sem 

entender o processo de uma forma ampla. 

Possíveis contribuições 

Comparado com a abordagem tradicional o formato da sequência 

didática criada como jogo motiva os alunos, a resolução de um problema 

engaja a equipe e os resultados são obtidos pelos alunos, que se tornam 

os responsáveis pelo seu desempenho. 

 

7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

Ao utilizar a gamificação cada fase terá uma recompensa, as fases 

iniciam com uma complexidade menor e vão aumentando no 

decorrer do processo, o hands on é utilizado na transição de uma fase 

para outra, onde aluno inicialmente faz e entende o resultado, mas 

não sabe como aconteceu, e ao terminar a fase ele aprende de forma 

significativa para aplicar na próxima etapa.  

Conceitos mais teóricos (como tipo de dados) serão absorvidos por 

repetição de atividades lúdicas, e não decorando conceitos. O 

conhecimento será construído com um espiral de aprendizado 

aumentado a dificuldade, o que pode não ser absorvido na primeira 

volta, mas na próxima o aluno irá rever e entender. 
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Possíveis contribuições 

O aluno não ficara desmotivado ao passar de fase com dúvidas, pois 

sabem que irão rever e terão chances de recuperar o que perderam 

porque o processo deixa isso claro, o que não ocorre em sala de aula onde 

os conceitos se acumulam como bola de neve e o aluno muitas vezes se 

sente sempre atrasado. 

 

8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

A turma deve conter no máximo 20 alunos, para serem divididas em 

equipes de no máximo 5 alunos. 

Considerando que os alunos do 1º ano do ensino médio não se 

conhecem pois vem de escolas diferentes faça a divisão de forma 

aleatória, para que eles se conheçam. 

Esta atividade deve ser passada depois das orientações básicas de 

informática que deixam a turma mais confortável no laboratório, pois 

o conteúdo é conhecido pela maioria. E os que possuem dificuldades 

básicas se sentem mais seguros. 

Os alunos devem possuir e-mail, é desejável que tenham 

conhecimentos das ferramentas do google e já existe alguma forma 

de comunicação coletiva como grupo de WhatsApp ou discord. 

O professor pode criar uma versão física da pontuação para deixar no 

laboratório apresentando o desempenho de todos a cada aula. 
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9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

Aula 1 (2h): Apresentação do Desafio 

Utilizando a ferramenta classcraft o professor irá apresentar para 

turma o cenário da aventura, seus personagens, habilidades. 

O professor deve dividir as equipes, mas deixar livre trocas, qualquer 

elemento que possa desmotivar deve ser evitado neste momento. 

Os alunos devem acessar a ferramenta, personalizar seus avatares e 

entender como funciona o processo de pontuação que o professor 

realiza. 

O professor mostra o ponto de partida, fala sobre a importância da 

autonomia e comprometimento na realização das atividades. 

Aula 2 (2h): Observando a Curiosidade 

Muitos alunos irão tentar resolver os desafios em casa, em horários 

fora da sala, e isso é importante, mostra o engajamento da equipe. 

Nesta segunda aula o professor deve apresentar a tela de resultados 

do primeiro desafio motivando 3 coisas. 1) A valorização das equipes 

que realizaram as atividades; 2) A motivação de quem ainda não fez; 

3) O apoio para que as equipes que já realizaram se dividam e 

consigam deixar as outras equipes no mesmo nível do desafio. 

- Desafio 1: O primeiro desafio consiste em desenhar uma casa, onde 

a equipe assiste um tutorial e copia os comandos. Para motivar mais 

os personagens podem ser escolhidos ou criados pelos alunos.  

O Resultado do Desafio deve ser corrigido e pontuado rapidamente, 

e os resultados apresentados no painel. 

Aula 3 (2h): Desafio 2 

O próximo nível de desafio precisa de trabalho em equipe e 

velocidade, não são problemas complexos, mas existem muitas 
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tarefas com complexidade baixa. O desafio possui um cronometro de 

início e fim, e todos devem executar o maior número de atividades 

neste tempo. A motivação se mantém pois o número de atividades é 

conquistado rapidamente e o restante se transforma em bônus, que 

pode ser utilizado no decorrer do jogo. A lista possui 40 desafios que 

mostra a montagem em bloco de ações simples no Scratch, ou 

desafios simples como desenhar um retângulo. Os desafios estão 

com o professor e só são apresentados quando o aluno mostra o 

resultado do anterior. 

Aula 4 (2h): Desafio Final Nível 1 

O professor passa o enunciado de um jogo a ser desenvolvido, desta 

vez sem tutorial, mas os alunos podem consultar a internet, os 

materiais anteriores, os colegas e até o professor. Os alunos devem 

fazer um jogo de labirinto. 

 

10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

A avaliação é contínua, a cada desafio cumprido um conceito deve ser 

apresentado. 

Critérios 

Engajamento, Autonomia de aprendizado, trabalho em equipe, pró 

atividade, auxilio a equipe adversária, tempo de execução, qualidade de 

execução. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: Aula de Apresentação da Disciplina de Programação I, 

Apresentação da Turma, Introdução à Programação de 

Computadores 

Carga horária: 3h 

Desenvolvido por: Léia Sousa de Sousa 

Contato: leiasousa@unifesspa.edu.br  

Modalidade: ( X ) Presencial. (   ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Superior 

Curso/ Série: Engenharia da Computação 

Componente Curricular/ Disciplina: Programação I – 102CH 

 

mailto:leiasousa@unifesspa.edu.br
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2. EMENTA 

Conceitos básicos de organização de computadores.  

Construção de algoritmos e sua representação em pseudocódigo.  

Noções fundamentais: algoritmos, notação e programas. 

Identificadores, constantes, variáveis e atribuição. Tipos primitivos de 

dados.  

Operadores, funções e expressões. Instruções condicionais, 

incondicionais e de repetição.  

Modularização de Programas: funções e procedimentos definidos 

pelo usuário.  

Estruturas compostas de dados: vetores, matrizes e registros. Tipos 

definidos pelo programador e tipos abstratos de dados.  

Noções de arquivos em linguagem de programação. Aplicações. 

 

3. CONTEÚDOS 

Por que estudar esta disciplina: apresentação geral dos conteúdos 

O que é um programa de computador e o porquê de se escrever um. 

Como chamamos as partes de um programa de computador: 

Identificadores, constantes, variáveis e atribuição. 
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4. OBJETIVOS 

Discutir o impacto da programação de computadores para os 

indivíduos, organizações e sociedade. 

Discutir a respeito das expectativas dos alunos com relação a 

disciplina de Programação I. 

Identificar as partes básicas de um programa de computador. 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Computadores com Python 3 ou smartphones, todos com conexão à 

internet 

Ambientes de aprendizagem online que serão utilizados na disciplina, 

questionários online a serem respondidos, atividades colaborativas 

Kahoot! (Para auto avaliação dos alunos ao final da aula) 

Possíveis contribuições 

Fica destacado a importância da participação ativa dos alunos nas 

discussões e realização de atividades. 

Os alunos podem sugerir ferramentas adicionais que podem ser incluídas 

nas atividades das aulas. 
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6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

Colaboração face a face 

Introdução para sala de aula invertida 

Possíveis contribuições 

Colaboração face a face: na Atividade 1, ajudará os alunos a construir 

uma compreensão e uma conexão mais profunda do conteúdo que será 

apresentado, ajudar os alunos a desenvolver o pensamento crítico e o 

desenvolvimento de ideias conceituais trazidas do seu conhecimento de 

mundo. Já na Atividade 2, os alunos são chamados a trabalhar juntos 

para testar hipóteses que mudam o comportamento do programa devido 

as mudanças de cada instrução passo a passo.  

Introdução para sala de aula invertida: a atividade 3, de apresentação de 

ambientes de aprendizagem, demonstrará como consumir os materiais 

de apoio para aprendizagem remota. Atribuições a serem executadas 

pelos alunos deverão estar claras e com regras especificadas. Dessa 

maneira, o aluno toma mais autonomia para colaboração dentro da 

disciplina. Exige que o professor gaste tempo e esforço para criar a 

experiência de aprendizagem alternativa. Também permite que o aluno 

adapte o aprendizado ao seu horário ou humor, enquanto o sistema 

tradicional força o aluno a estar presente em um determinado local e 

aguarde passivamente até então, em um determinado horário, por um 

período de tempo especificado. 
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7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

Aquisição de esquemas e associações; 

Particionamento da informação; 

Memória verbal e visual; 

Memória de trabalho; 

Possíveis contribuições 

Com os testes de hipóteses feitas com códigos de programas, os alunos 

assimilarão fragmentos das informações associando-os a sua respectiva 

nomenclatura. Ações de completar lacunas ou trocar um comando por 

outro reduzem o esforço da memória de trabalho. 

O primeiro código fonte apresentado na Atividade 2 possui baixa 

interatividade de elementos, o que simplifica a construção do esquema 

inicial. Aos poucos, com sugestão dos alunos, modificações vão sendo 

feitas e as nomenclaturas constante, variáveis e operações podem sem 

compreendidas. 

Já no caso do segundo exemplo de código fonte que traz o objeto Turtle, 

existe a vantagem aumentada de o mesmo conteúdo ser apresentado 

simultaneamente em formato de código (que pode ser verbalizado) e 

visual, de forma que facilite associações entre os dois. 
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8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

Atividade 1: indagar os alunos sobre suas expectativas a respeito da 

disciplina enquanto reforça a importância da participação de todos. É 

comum que os alunos destaquem exemplos e conceitos tidos como 

“altamente tecnológicos”, para eles, e que por este motivo, aumentam 

a ansiedade devido à complexidade em aprender programação. As 

discussões são uteis para deixar os alunos familiarizados com o tema 

da disciplina.  

Atividade 2: apresentar um programa de computador nesta atividade 

ajuda a desmistificar e entender que, por trás dos exemplos citados 

na atividade anterior, existem códigos fontes (os comandos), que são 

interpretados/compilados pelo computador e resultam na execução 

de uma ação a partir de hipóteses e informações dadas como 

entrada. Nesta oportunidade, a nomenclatura da estrutura dos 

códigos começa a ser introduzidas e é repetida diversas vezes quando 

as hipóteses são sugeridas e testadas. Isso ajuda os alunos a se 

familiarizarem com os novos conceitos e começarem a memorizá-los. 

Atividade 3: é importante para apresentar os ambientes de 

aprendizagem que serão utilizados nas aulas, seja em sala de aula ou 

remotamente. 
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9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

Atividade 1: Discussão introdutória compartilhada (Duração: 60min) 

Inicialmente são feitos os seguintes questionamentos: 

1.Por que aprender programação de computadores é importante?  

2.Por que estudar a disciplina de Programação I e o que eu espero 

aprender?  

Os alunos se organizam em grupos (duplas ou trios) para formular 

respostas coletivas em resposta aos questionamentos levantados. 

(10min) 

Em seguida, cada grupo apresenta sua argumentação. Os alunos 

ouvintes podem fazer anotações (inclusive dos exemplos postos que 

acharam mais interessantes) sobre as respostas apresentadas. Nesta 

oportunidade, inicialmente os alunos devem se apresentar. (20min) 

Ao final da rodada de apresentação das respostas coletivas, os grupos 

podem fazer uma rápida pesquisa na internet para complementar 

suas respostas, caso achem necessário. (10min) 

Por fim, para finalizar esta atividade, cada grupo pode apresentar um 

resumo comparativo entre as anotações feitas das falas dos colegas, 

resultados das buscas na internet e suas respostas dadas 

inicialmente. (20min) 

 

Atividade 2: Apresentação de um programa de computador (40min) 

O professor apresenta códigos simples implementados na linguagem 

de programação (Python) a ser utilizada no decorrer da disciplina. 

Pode-se apresentar dois códigos aqui: 

i)um código que resolva uma equação como x + 12 = 20, por exemplo 
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ii) um código usando a biblioteca Turtle de Python, mudando cores e 

posições do objeto Turtle 

Esses códigos devem ser executados e algumas hipóteses podem ser 

testadas, tais como: 

a) O que acontece se eu excluir a linha 3? 

b)O que acontece se eu repetir várias vezes a linha 5?  

É importante que os alunos sugiram as hipóteses a serem testadas. 

 

Atividade 3: Apresentação do plano de ensino da disciplina (50min) 

Nesta oportunidade, o professor apresenta aos alunos os ambientes 

digitais que conterão os materiais de estudos. Deverá ser mostrado 

onde encontrar o plano de ensino e organização das aulas. 

Ferramentas como chat, quizzes, questionários de avaliação, espaço 

digital da sala de aula, ambientes colaborativos e atividades online, 

deverão ser apresentados aos alunos para que estes possam ser 

consultados remotamente após esta aula introdutória. 
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10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

- Discussão oral com os alunos a respeito das dificuldades e 

complexidades percebidas por eles e que merecem ser destacadas na 

aula seguinte. Os resultados apontados pela turma merecem ser 

anotados em um ambiente colaborativo para que todos possam 

contribuir com mais ideias posteriormente. 

- Auto avaliação oral dos alunos sobre o seu desempenho na aula: 

precisam dar uma nota para si em uma escala de 1 a 5, onde 1 

significa insatisfeito e 5, totalmente satisfeito. Nesta etapa podem ser 

utilizadas ferramentas como o Kahoot!.   

Critérios 

- As sugestões de temas que merecem ser destacados posteriormente não 

podem ser vagas. 

- Pelo menos uma sugestão deve partir de cada grupo. 

- O número de respostas na consulta pelo Kahoot! deve corresponder ao 

número de alunos presentes.   
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: Introdução a Linguagem de Programação Python 

Carga horária: 8h 

Desenvolvido por: Andrey Alencar Quadros 

Contato: andrey.quadros@hotmail.com  

Modalidade: (   ) Presencial. ( X ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Superior 

Curso/ Série: 1º Período do curso de Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas 

Componente Curricular/ Disciplina: Algoritmos e Lógica de 

Programação 

 

2. EMENTA 

Sequência lógica, teste de mesa. 

Variáveis, tipos de dados, constantes e operadores. 

 

mailto:andrey.quadros@hotmail.com
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3. CONTEÚDOS 

Algoritmos: Definição; Características; Formas de Representação. 

Elementos Básicos: Tipos De Dados; Variável; Constantes; 

Operadores. 

 

4. OBJETIVOS 

Ao concluir a aula, o aluno será capaz de analisar e construir 

pequenos trechos de código em Python fazendo uso de instruções 

básicas de programação e estrutura de dados simplificadas. 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Quadro branco, Notebook, aulas EaD pelo AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem) e pelo REPL.IT (IDE Online do Python). 

Para gerar mais dinâmica ao aprendizado, será utilizado a plataforma 

da Hora do Código (com exercícios interativos e gráficos para 

melhorar o aprendizado). 

Possíveis contribuições 

- Não especificado. 
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6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

- Sala de Aula invertida (Flipped Learning); 

- Teoria da Carga Cognitiva; 

- Utilização de plataformas gamificadas de aprendizado; 

- Encontros síncronos e assíncronos. 

Possíveis contribuições 

A inversão das aulas no modelo ativo de Sala de Aula Invertida tem como 

objetivo trazer os alunos já com a introdução do assunto de casa, para 

chegar na hora da aula síncrona apenas para resolução de exercícios e 

desafios. Ambiente de competitividade pode auxiliar muito os acadêmicos 

a desenvolverem seus potenciais. 

 

7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

Dois conceitos da teoria da carga cognitiva serão aplicados nesse 

encontro, o Princípio da Representação Múltipla e o efeito da 

conclusão. 
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Possíveis contribuições 

Princípio da Representação Múltipla onde os alunos aprendem melhor a 

partir de recursos visuais, animações e não apenas com a figura do 

professor falando. O segundo é o efeito da conclusão, que ao invés de 

apresentar aos alunos exemplos concluídos, podem ser usados exemplos 

parcialmente concluídos que estes devem completar. Este procedimento 

utiliza parcialmente o conhecimento significativo presente no aluno. 

 

8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

Inicie a aula sem preocupar-se com o tempo. Faça uma aula pensando 

no aprendizado e não no cumprimento de todo o plano de aula. 

Tenha paciência no início, utilize plataformas gamificadas como 

Kahoot para avaliar o aprendizado em momentos oportunos. Só 

avance o conteúdo quando validar o aprendizado inicial dos alunos. 
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9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

- A aula inicia às 19 horas da noite horário de Rondônia (GMT -4); 

- O início da aula aconteceu já em casa, os alunos tiveram 6 dias para 

assistir um vídeo assíncrono de um conteúdo introdutório preparado 

para essa aula em específico, no qual é introduzido o assunto bem 

como demonstrado alguns códigos e o que fazem em detalhes; 

- A aula acontece não explicando conteúdos que já foram introduzidos 

em casa (ou que pelo menos deveriam), os primeiros minutos servem 

para organizar as atividades que serão executadas durante a noite. 

Iniciando por um exercício de autocompletar, onde eles devem 

completar os termos que faltam para que seja possível executar o 

código. Objetivo da atividade é que prestem atenção nos detalhes que 

estejam faltando no código e entender o que cada parte do código é 

responsável por realizar. 

- Depois dessa atividade, outro conjunto de exercícios é lançado, mas 

dessa vez eles devem se organizar em grupos (em pares) para 

executar a metodologia do eXtreme Programming, consistindo 

programar em pares para que os dois dialoguem e percebam quais 

os erros acometidos no código, dessa vez maiores quantidade de 

trechos de código foram subtraídos; 

- Por fim, apenas um exercício desafio será lançado que eles 

executem do zero, entendendo que não devem copiar trechos de 

código de nenhum lugar, mas fazendo o que eles entenderam através 

dos exercícios anteriores. 
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10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

Os alunos serão avaliados através de um sistema de pontos, onde o 

professor irá verificar o andamento da realização das atividades por 

cada grupo. As atividades individuais também serão pontuadas. 

Critérios 

- Não especificado. 

 

11. BIBLIOGRAFIAS E REFERÊNCIAS 

PUGA, Sandra; RISSETI, Gerson. Lógica de programação e estrutura de dados. 3. ed. 

São Paulo: Person, 2016. 

2. FORBELLONE, André L. V. Lógica de programação: a construção de algoritmos e 

estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: Person, 2005. 

3. EDELWEISS, Nina; LIVI, Maria Aparecida Castro. Algoritmos e programação com 

exemplos em Pascal e C. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

Fonte: Experimento (2020) 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: CONCEITO E ELEMENTOS DE ALGORITMO 

Carga horária: 120 minutos 

Desenvolvido por: Emerson Luiz Florentino Borges 

Contato: emersonlfborges@gmail.com 

Modalidade: ( X ) Presencial. (   ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Técnico 

Curso/ Série: Técnico em Informática - Concomitância Externa 

Componente Curricular/ Disciplina: Linguagem Técnica de 

Programação I 

 

2. EMENTA 

Introdução ao conceito de algoritmo e programação estruturada: 

Ambiente da ferramenta de programação. Tópicos preliminares: 

Tipos Primitivos. Constantes. Variáveis. Expressões Aritméticas e 

Lógicas. Comandos de Entrada e Saída. Estrutura Sequencial. 

Estruturas de Seleção: Seleção Simples. Seleção Composta. Seleção 

Encadeada. Estruturas de Repetição: Repetição com teste no início. 

Repetição com teste no final. Repetição com variável de controle. 

Estruturas de dados: Variáveis Compostas Homogêneas. Variáveis 

Compostas Unidimensionais. Variáveis Compostas 

Multidimensionais. Noções de Módulos (Funções): Sub-rotinas. 

mailto:emersonlfborges@gmail.com
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3. CONTEÚDOS 

Lógica de programação, instruções, constantes, variáveis e tipos de 

dados. 

 

4. OBJETIVOS 

Conceituar algoritmos; 

Compreender e aplicar a lógica de programação; 

Identificar uma instrução; 

Definir constantes e variáveis; 

Reconhecer e definir os diversos tipos de dados. 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Portal URI Online Judge 

Possíveis contribuições 

Diminuir a abstração. 

Possibilidade de aprendizado contextualizado e prático. 
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6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

Sala de Aula Invertida. 

Possíveis contribuições 

Ampliação do espaço temporal de sala de aula, pois os alunos poderão 

ter acesso aos materiais didáticos a qualquer hora e em qualquer local. 

Mais tempo em sala de aula para prática. 

Personalização do processo ensino/aprendizagem. 

Prover maiores desafios aos estudantes que já se apropriaram dos 

conceitos. 

 

7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

Efeito dos exemplos resolvidos ou parcialmente resolvidos. 

Possíveis contribuições 

Diminuir a Carga Intrínseca 

Diminuir a Carga Estranha (serão trabalhados exercícios resolvidos ou 

parcialmente resolvidos). 

Aumentar a Carga Relevante 

Possibilidade de identificar em quais conceitos pode estar ocorrendo 

Sobrecarga Cognitiva. 
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8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

O conteúdo deve ser dividido em partes para serem integralizados em 

sala de aula, para que os alunos tenham a possibilidade de formar os 

seus próprios esquemas. 

Essa divisão pode ser feita por assunto/tema ou por aula. 

O conteúdo pode ser disponibilizado em formato de vídeo aula. 

Os exercícios do URI Online Judge ajudarão a contextualizar os 

conceitos vistos no material didático, além de terem objetivos 

direcionados para cada conteúdo. 

 

9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

 

− 30 minutos 

o Explicação de como será conduzida a aula; 

o Apresentação da ferramenta a ser utilizada (URI Online 

Judge); 

− 80 minutos 

o Resolução dos problemas/exercícios propostos pelo URI 

Online Judge; 

o Acompanhamento (tutoria) individual aos alunos; 

− 10 minutos 

o Momento para recapitulação e sedimentação dos 

conceitos, mostrando a ponte entre os conceitos 

abordados e a prática. 
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10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

− Avaliação Formativa 

o Realizada durante as aulas por meio da observação do 

desempenho do aluno diante da resolução dos 

problemas propostos. 

− Avaliação Comparativa 

o Realizada ao final de bimestre por meio da resolução de 

problemas propostos. 

Critérios 

− Avaliação Formativa 

o 4 atividades práticas durante o bimestre, sendo cada uma 

delas com o valor máximo de 1,0 ponto. 

− Avaliação Comparativa 

o 1 avaliação com o valor máximo de 6,0 pontos. 

o Para aprovação o aluno deverá obter com a soma das 

atividades e avaliação um total mínimo de 7,0 pontos. 
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11. BIBLIOGRAFIAS E REFERÊNCIAS 
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2019. 
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URI ONLINE JUDGE. Disponível em: https://www.urionlinejudge.com.br/. Acesso em 21de 

jan de 2019. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: NOÇÕES SOBRE LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO E 

PROGRAMAS 

Carga horária: 2h 

Desenvolvido por: Andressa Sebben 

Contato: andressa_sebben@yahoo.com 

Modalidade: ( X ) Presencial. (   ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Superior 

Curso/ Série: Engenharia Ambiental e Sanitária 

Componente Curricular/ Disciplina: Computação Básica 

 

2. EMENTA 

Fundamentos de informática. Noções de sistemas de computação. 

Formulação de algoritmos e sua representação. Noções sobre 

linguagem de programação e programas. Implementação prática, 

em laboratório, de algoritmos em uma linguagem de programação. 

Descrição de algumas aplicações típicas. 

 

mailto:andressa_sebben@yahoo.com
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3. CONTEÚDOS 

Tipos de dados. Constantes e variáveis. Identificadores. Comandos de 

entrada e saída. Estrutura sequencial. Operadores aritméticos, 

relacionais e lógicos. 

 

4. OBJETIVOS 

Conhecer estruturas básicas presentes nas linguagens de 

programação em geral e aplicá-las através de exercícios no VisuAlg 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Videoaula, quiz no Moodle para testar os conhecimentos do vídeo, 

ferramenta VisuAlg 

Possíveis contribuições 

O vídeo será sucinto, terá curta duração e apresentará os conceitos 

necessários de forma divertida e interessante. O quiz pontuará na nota 

final, servindo como estímulo para que o aluno não deixe de assistir a 

videoaula com antecedência. A ferramenta VisuAlg contribuirá para 

ensinar programação reduzindo a carga estranha, pois possui sintaxe 

semelhante ao português. 
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6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

Será utilizada a metodologia Flipped Classroom através do 

fornecimento de uma videoaula seguida de um quiz, a serem 

vistos/respondidos pelo aluno antes da aula presencial. 

Possíveis contribuições 

Os estudantes já iniciarão a aula presencial tendo noções prévias de 

vários conceitos importantes nesta fase inicial do aprendizado de 

programação. 

 

7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

Serão utilizados exemplos resolvidos e parcialmente resolvidos, 

utilizando conceitos básicos de geometria (área/volume) que o 

estudante já adquiriu em sua vida escolar. 

Possíveis contribuições 

Utilizando-se de conhecimentos elementares de geometria que o aluno já 

possui, estaremos reduzindo a carga estranha, pois os esquemas 

relacionados ao cálculo da área e do volume já foram adquiridos no 

ensino médio. Da mesma forma, a utilização da ferramenta VisuAlg 

também reduz a carga estranha, uma vez que o aluno poderá programar 

em uma linguagem que se assemelha à nossa linguagem natural, em 

detrimento de linguagens de programação com sintaxe mais trabalhosa. 
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8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

- Não especificado 

 

9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

Gravar um vídeo curto explicando brevemente os conceitos de 

entrada/processamento/saída, bem como a estrutura da memória do 

computador.  

Apresentar um exemplo resolvido que lê o raio de um círculo e calcula 

sua área. Estimular o aluno a digitar este exemplo no VisuAlg, testá-lo 

e modificá-lo, de modo a calcular também o volume de uma esfera 

com o mesmo raio. 

Com base exemplo, estabelecer relação com a memória, introduzindo 

os conceitos de variável e constante, bem como a necessidade do uso 

de identificadores. 

Os comandos de entrada e saída também devem ser correlacionados 

com a memória. 

O conceito de processamento deve justificar a necessidade dos 

operadores aritméticos, relacionais e lógicos. 

Ao final do vídeo, deixar como exercício que o aluno produza um novo 

programa para realizar o mesmo para um triângulo, lendo a base e a 

altura. 

Apresentar um quiz com perguntas simples sobre os conceitos 

aprendidos. 

Na aula presencial, questionar os alunos sobre o exercício. Verificar 

caso a caso quais foram as dúvidas. Reforçar as explicações do vídeo 

e propor um novo exercício, valendo nota. 
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10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

Resposta ao quiz; 

Apresentação da resolução do exercício proposto no vídeo, bem 

como do novo exercício proposto em aula. 

Critérios 

O quiz terá questões objetivas, portanto a nota será calculada 

automaticamente no momento da submissão. 

Os exercícios em sala serão avaliados pela correção da solução. 

 

11. BIBLIOGRAFIAS E REFERÊNCIAS 

BORATTI, I. C.; OLIVEIRA, A. B. Introdução a programação: Algoritmos. Florianópolis: 

Visual Books, 1999.  

FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPÄCHER, H. F. Lógica de programação. Editora Makron 

Books, 1993.   

Fonte: Teste Piloto (2019) 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: INSTRUÇÕES SEQUENCIAIS, ESTRUTURAS CONDICIONAIS, 

DEPURAÇÃO DE CÓDIGO 

Carga horária: 4h 

Desenvolvido por: Autor(a) solicitou anonimato 

Modalidade: ( X ) Presencial. (   ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Técnico 

Curso/ Série: Técnico Integrado em Comunicação Visual 

Componente Curricular/ Disciplina: Programação Multimídia 

 

2. EMENTA 

1) Algoritmos. 1.1) Elaboração de algoritmos. 1.2) Tipos de dados e 

variáveis. 1.3) Operadores aritméticos. 1.4) Lógica de Programação. 

1.5) Depuração de Programas.  

2) Estruturas de Controle. 2.1) Operadores Lógicos e Relacionais. 2.2) 

Estruturas de Decisão. 2.3) Estruturas de Repetição. 
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3. CONTEÚDOS 

Aplicação dos conceitos de instruções sequenciais, estruturas 

condicionais e depuração de código. 

 

4. OBJETIVOS 

Desenvolver a capacidade de análise, persistência, habilidade de 

resolução de problemas por meio do uso de estruturas lógicas e a 

capacidade de trabalho em grupo. Compreender o conceito de 

depuração de código. 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Computador e Projetor Multimídia 

PDF do conteúdo 

Atividade na plataforma Code.org 

Cartas do jogo LogiRunner 
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Possíveis contribuições 

Conteúdo aliando diferentes formatos de apresentação (texto e imagens) 

no intuito de exemplificar os conceitos apresentados. 

A plataforma Code.org possui atividades em uma plataforma de 

codificação em blocos. As atividades propostas aumentam 

gradativamente em nível de complexidade, possibilitando ao aluno 

analisar exemplos, e aplicar os conceitos nos exercícios posteriores. 

As cartas possibilitarão partir para uma dinâmica mais concreta para o 

exercício da lógica. 

 

6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

Atividade gamificada desenvolvida no hall do campus por meio das 

cartas do jogo LogiRunner. As regras a serem utilizadas serão 

adaptadas ao contexto da aula. 

Possíveis contribuições 

Ao desenvolver as atividades de lógica de programação em um contexto 

“não-computacional”, os alunos poderão perceber que a lógica está 

presente em todos os contextos. 

Atividade gamificada, possibilitando motivar e promover maior 

engajamento dos estudantes.  

Atividade gamificada e em grupo pode auxiliar os alunos a serem mais 

tolerantes quanto aos seus próprios erros. 

Possibilidade de trabalho em equipe estimula a discussão e 

aprendizagem com os pares. 
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7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

Exemplos Resolvidos 

Possíveis contribuições 

Direciona a atenção do estudante para a aquisição dos Esquemas de 

resolução. Evolução gradativa em termos de complexidade e respeitando 

a memória de trabalho e a evolução da capacidade de compreensão do 

aluno. 

 

8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

No início da aula é importante realizar uma discussão relembrando 

os conhecimentos abordados na aula anterior 

Os primeiros exemplos a serem utilizados para as estruturas 

condicionais devem ser compatíveis com o cotidiano dos alunos para 

que eles possam compará-los e trazer outros exemplos 

Para o jogo LogiRunner, é importante que haja alguma marcação do 

que seriam as casas de um tabuleiro. Caso não haja espaço em um 

espaço de hall ou quadra, o jogo LogiRunner pode ser jogado em um 

tabuleiro de xadrez ou qualquer outro tabuleiro impresso. 
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9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

1a parte da aula 

− Iniciar a aula em sala, revisando os conhecimentos 

apresentados na aula anterior e discutindo os pontos críticos 

da aula anterior. 

− Introduzir o conceito de estruturas condicionais com o material 

PDF projetado em tela. No material, o conceito de estrutura 

condicional deverá ser apresentado de diferentes formas de 

representação (texto, fluxograma, outros diagramas), com 

exemplos do cotidiano. 

− 1a Atividade – identificar as condições em situações da rotina 

do aluno. 

− Retornar ao conteúdo com exemplos de caráter lógico-

matemático. 

− Explicar o conceito de Depuração de Código 

− Apresentar exemplos de Depuração de Código 

− 2a Atividade – apresentar a plataforma Code.org e propor 

atividade na plataforma. 

2a parte da aula 

− Conduzir os alunos ao hall do campus 

− Apresentar as cartas e regras a serem utilizadas com o 

LogiRunner 

− Dividir equipes 

− Apresentar problemas a serem resolvido com as cartas 

 

10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

Avaliação formativa 
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Critérios 

Participação com contribuições na 1a Atividade. 

Acompanhamento da execução das atividades na plataforma Code.org 

Participação/engajamento na 2a parte da aula 

Quantidade de problemas resolvidos 

Colaboração com os pares 

 

11. BIBLIOGRAFIAS E REFERÊNCIAS 

OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de; MANZANO, José Augusto N. G. Algoritmos: lógica para 

desenvolvimento de programação de computadores. 27. ed. rev. São Paulo: Érica, 

2014. 328 p. 

VILARIM, Gilvan de Oliveira. Algoritmos: programação para iniciantes. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Ciência Moderna, 2004. 270 p. 

MARJI, Majed. Aprenda a programar com Scratch: uma introdução visual à 

programação com jogos, arte, ciência e matemática. Tradução de Lúcia Kinoshita. 

São Paulo: Novatec, 2014. 284 p.   

Fonte: Teste Piloto (2019) 

 

 

  



 

 

56 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: Estruturas de controle de fluxo 

Carga horária: 8h 

Desenvolvido por: Autor(a) solicitou anonimato 

Modalidade: ( X ) Presencial. (   ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Técnico 

Curso/ Série: Ensino Médio Integrado, 2º ano 

Componente Curricular/ Disciplina: Lógica de programação para 

Web 

 

2. EMENTA 

Fundamentos de algoritmos, lógica de programação e resolução de 

problemas. Conceitos de programação estruturada; Conceitos de 

memória, tipos primitivos de dados, variáveis e constantes; 

Comandos básicos de entrada, saída e atribuição; Operadores 

aritméticos, relacionais e lógicos; Estruturas de controle de fluxo – 

seleção e de repetição; Estruturas de Dados Homogêneas (vetores e 

matrizes); Sub-rotinas; Técnicas de resolução de problemas. 

Implementação de problemas em linguagens de programação para 

web. Técnicas de depuração e testes. Formas de representação de 

algoritmos 
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3. CONTEÚDOS 

Algoritmos para execução sequencial; 

Algoritmos para execução condicional; 

Algoritmos para repetição de execução. 

 

4. OBJETIVOS 

Possibilitar aos alunos a compreensão das estruturas básicas de 

controle de fluxo de programação 

Permitir ao aluno conhecer e diferenciar as estruturas básicas de 

controle de fluxo em um programa; 

Capacitar o aluno a identificar as estruturas básicas de controle de 

fluxo de dados em um código de programação. 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Internet 

Laboratório de Informática 

Plataforma Google Sala de Aula 

Editor Notepad++ 

Projetor multimídia 

Repositório Google Drive 
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Possíveis contribuições 

Possibilitar aos alunos a compreensão de conceitos de estrutura de 

controle atuando diretamente no editor 

Ambientação do aluno em relação à programação, atuando diretamente 

no computador 

 

6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

Para o desenvolvimento do conteúdo será aplicado o conceito de sala 

de aula invertida, com a disponibilização de conteúdos antes do início 

da aula, pela plataforma Google Sala de Aula e Google Drive, além de 

link de um vídeo gravado pelo professor com a explanação e 

comparação das estruturas de controle de fluxo. 

Possíveis contribuições 

É esperado que o aluno se engaje mais na aula presencial, destinada a 

execução de atividades propostas e discussão entre os pares e o professor 

Protagonismo do aluno e autonomia de aprendizagem, com possibilidade 

de pesquisar assuntos correlacionados e de seu interesse durante os 

estudos antes da aula 

Criar expectativa e curiosidade nos alunos, para maior interação durante 

a aula presencial 
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7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

O conteúdo disponibilizado será condizente com as 8 horas 

propostas, respeitando a rotina fora da escola dos alunos, de forma a 

não sobrecarregar a memória de trabalho. A aula presencial será 

constituída de muitos exercícios semelhantes, com base no exemplo 

enviado antes da aula presencial. Durante a aula avaliações da 

compreensão do assunto abordado por meio do aplicativo Kahoot 

permitirão aferir alguma aprendizagem foi transferida para a 

memória de longo prazo. 

Possíveis contribuições 

Maior assimilação do assunto proposto, pela adequada carga de 

conteúdo proposta 

Aprendizagem sem sobrecarga de esforço por parte do aluno 

 

8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

1. O vídeo gravado deverá durar entre 8 a 10 minutos, que conforme 

as pesquisas é um tempo adequado de foco de atenção do aluno, 

quando assistindo um vídeo com intencionalidade pedagógica 

2. Recomenda-se disponibilizar o material aos alunos com 

antecedência de 15 dias antes da aula, para respeitar os tempos e 

possibilidades individuais de cada aluno 

3. Na aula anterior explicar aos alunos, com exercícios práticos (mão 

na massa) como funciona o aplicativo Kahoot. 

4. Na aula presencial, organizar a turma em pares em cada 

computador, para realizarem as atividades em dupla. 
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9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

A aula presencial, parte das 8hs programas para este tema, ocorrerá 

do seguinte modo (pelo menos é a expectativa, sujeita a adequações 

durante a aula, conforme situações imponderáveis que surjam 

durante a aula) 

1. Separação da turma em pares, para cada computador do 

laboratório 

2. Solicitar que todos abram o editor Notepad++ 

3. Pedir para que cada dupla digite as rotinas propostas no material 

enviado previamente 

4. Após comprovar o funcionamento das rotinas propor uma 

situação-problema simples, que possa ser resolvida utilizando as 

estruturas de controle de fluxo 

5. Realizar um debate com a turma colhendo as dificuldades, as ideias, 

os exemplos e as possibilidades que os alunos vislumbraram ao 

conhecer as estruturas de controle 

6. Pedir aos alunos que expressem oralmente exemplos que pensem 

ser resolvidos pelas estruturas de controle de fluxo. 
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10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

Antes de iniciar a aula presencial, realizar uma avaliação diagnóstica, 

utilizando o aplicativo Kahoot 

Durante a aula avaliar constantemente e de forma individual 

inquirindo os alunos enquanto realizam as atividades, se estão se 

apropriando do conteúdo proposto 

Ao final da aula, realizar uma avaliação da própria aula, solicitando 

que cada aluno preencha um formulário disponibilizado no Google 

Sala de Aula, e que na última pergunta deixa espaço para um texto 

curto com sugestões/críticas. 

Critérios 

Verificar o interesse, a participação na dupla, a apreensão do conteúdo 

proposto, a iniciativa em pesquisar para além do proposto 

 

11. BIBLIOGRAFIAS E REFERÊNCIAS 

MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. Algoritmos e programação: teoria e prática. 2. ed. 

São Paulo: Novatec, 2006. 384 p. ISBN 857522073X (broch.)  

XAVIER, Gley Fabiano Cardoso. Lógica de programação. 13.ed. São Paulo: Ed. Senac São 

Paulo, 2014. 318 p. (Nova série informática). ISBN 9788539604579 (broch.) 

Fonte: Experimento (2020) 

 

 

  



 

 

62 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: Estruturas condicionais 

Carga horária: 12h 

Desenvolvido por: Autor(a) solicitou anonimato 

Modalidade: ( X ) Presencial. (   ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Superior 

Curso/ Série: 1º Semestre/ Engenharia Elétrica 

Componente Curricular/ Disciplina: Programação I 

 

2. EMENTA 

Lógica Aplicada à Programação. Algoritmos. Conceitos de Linguagens 

de Programação e sua Estruturação. Tipos de Dados, Constantes e 

Variáveis. Comandos e Expressões. Estruturas de Decisão. Estruturas 

de Repetição. Procedimentos e Funções. 

 

3. CONTEÚDOS 

Estruturas de decisão. Condicional “if” simples Condicional “if” 

composta. Conectivos lógicos. 
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4. OBJETIVOS 

Compreender e aplicar estruturas de decisão na resolução de 

problemas 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Projetor multimídia, quadro branco, computador com ambiente para 

a programação instalado. 

Possíveis contribuições 

Exemplificar situações cotidianas nas quais empregamos estas estruturas 

condicionais. Apresentar como resolver estas situações através do 

emprego da linguagem de programação. Diminuir a abstração. 

 

6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

Construção de Mapa Conceitual em pares: dado um problema com 

uma complexidade maior, desenhar uma possível solução. A troca de 

ideias na interpretação e representação fornecerá caminhos mais 

consistentes para a resolução. 

Possíveis contribuições 

Uma das maiores dificuldades na programação é a interpretação do 

enunciado do problema proposto. Ao fazer um esquema da solução no 

papel, fazemos a relação “código-realidade”. Criamos uma estrutura na 

qual poderemos “testar” as soluções possíveis de forma ordenada e 

consciente. 
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7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

Aplicação de exercícios em ordem crescente de complexidade, 

Possíveis contribuições 

Verificar o grau de abstração e uso das memórias cognitivas na resolução 

dos exercícios. Essencial no início do conteúdo para verificar como está 

ocorrendo a aprendizagem dos estudantes e adequar as estratégias de 

ensino e graduação das dificuldades dos exercícios. 

 

8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

Deixar o aluno errar e descobrir por si mesmo os erros na 

programação é essencial na aprendizagem e autonomia dos 

estudantes. 
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9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

Neste plano de aula estão dois momentos: 

1ª aula) compreensão da estrutura de decisão no dia a dia através de 

situações reais. O professor pode chamar alunos e fazer uma 

classificação por cor de roupa (clara/escura) – condicional simples 

passando por condicional composta (roupa colorida) adicionando 

“conectivos” (roupa clara e cabelo comprido), (roupa escura ou tênis), 

etc. 

2ª aula) Elaboração do Fluxograma ou Mapa Conceitual: Agora que os 

alunos já fizeram diversos programas simples, propor a solução de 

um problema mais complexo. A ideia aqui é deixar a interpretação 

por conta dos estudantes, por isso o trabalho em pares ou equipes é 

fundamental. Após as equipes “desenharem” suas soluções, fazer um 

debate sobre quais são mais eficientes, quais problemas poderiam 

ocorrer na implementação das soluções propostas.  Esta atividade 

criará uma memória cognitiva de caminhos para resolução de 

problemas em programação. 

 

10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

A avaliação se dará mediante a participação dos alunos nas aulas e 

considerará a evolução na apresentação de soluções de problemas 

com o emprego das estruturas de decisão. 

Critérios 

Responsabilidade, comprometimento e realização das atividades 

solicitadas no laboratório. Domínio e aplicação correta da programação 

com uso da estrutura de decisão nas atividades propostas. 
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11. BIBLIOGRAFIAS E REFERÊNCIAS 

BERSSANETTE, João Henrique. Construindo “novos” caminhos para o ensino de 

programação por meio do uso de metodologias ativas de aprendizagem e teoria da 

carga cognitiva. 2020. Produto da Tese de Doutorado (Doutorado em Ensino de Ciência 

e Tecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2020. 

Disponível em: https://doi.org/10.29327/517802. 

Fonte: Experimento (2020) 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: ESTRUTURA DE REPETIÇÃO (TESTE NO INÍCIO) – LAÇO 

WHILE 

Carga horária: 4h 

Desenvolvido por: Helyane Bronoski Borges 

Contato: helyane@utfpr.edu.br 

Modalidade: ( X ) Presencial. (   ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Superior 

Curso/ Série: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas 

Componente Curricular/ Disciplina: Linguagem de Programação 

Estruturada 

 

2. EMENTA 

Introdução à linguagem de programação. Implementação de 

variáveis, constantes, tipos, expressões, operadores e estruturas de 

controle. Modularização, sub-rotinas, parâmetros e argumentos. 

Estruturas de dados homogêneas. Estruturas de dados 

heterogêneas. Depuração de códigos fonte. Arquivos, processos de 

leitura e gravação. 

 

mailto:helyane@utfpr.edu.br
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3. CONTEÚDOS 

Estruturas de repetição: conceitos, exemplos de aplicações. 

Estrutura de repetição com teste no início: sintaxe, semântica, 

exemplos. 

 

4. OBJETIVOS 

- Identificar problemas que podem ser resolvidos usando estrutura de 

repetição. 

- Implementar soluções algorítmicas usando estrutura de repetição 

com teste no início. 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – moodle, onde estará 

disponibilizado o material da aula (videoaula, slides para leitura) 

Multimídia. 

Possíveis contribuições 

Diversidade materiais para que alunos com estilos de aprendizagem 

diferentes possam aprender. 
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6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

Será utilizada a metodologia Sala de Aula Invertida. 

Possíveis contribuições 

Alunos que dizem não ter tempo de implementar os exercícios em uma 

linguagem de programação em casa irão realizar esta tarefa na sala de 

aula. Já a tarefa de casa, que será a leitura do material e assistir a 

videoaula poderá ser feita em qualquer lugar, fora da sala de aula. 

 

7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

Conhecendo as limitações da memória de trabalho e os vários estilos 

de aprendizagem será possível trabalhar com diferentes perfis de 

alunos de maneira que todos possam aprendem. 

Possíveis contribuições 

Auxiliar o aluno no desenvolvimento de raciocínios complexos. 

 

8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

O material da aula deverá ser disponibilizado para os alunos com uma 

semana de antecedência da data da aula. 
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9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

Antes da Aula: O material está disponível no ambiente virtual de 

aprendizagem moodle e constará de uma videoaula e de material 

para leitura. Ambos os materiais abordaram o mesmo assunto, 

porém de formas diferentes. Isso permitirá que alunos com 

diferentes perfis possam ter mais facilidade no entendimento do 

assunto. 

Durante a Aula: O professor deverá ter uma conversa inicial com os 

alunos sobre o material disponibilizado, fazendo 

perguntas/questionamentos bem como tirar dúvidas sobre o tema da 

aula. Caso, o professor perceba que os alunos não conseguiram 

compreender o assunto por meio dos materiais disponibilizados, ele 

deverá explicar o assunto. Na sequência o professor disponibilizará 

alguns exercícios parcialmente resolvidos para que os alunos tentem 

termina-los. Após a realização desses pelos alunos o professor dará o 

seu feedback, assim os alunos poderão identificar seus acertos e suas 

falhas. Ainda, durante aula o professor disponibilizará exercícios para 

serem resolvidos. Após a realização do mesmo por parte dos alunos, 

o professor irá resolve-los. 

 

10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

- Feedback dos alunos 

- Implementação de problemas em uma linguagem de programação 
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Critérios 

Por meio das perguntas e questionamentos feitos pelo professor durante 

a aula será possível identificar o nível de entendimento do assunto pelos 

alunos. 

Os alunos deverão implementar os algoritmos em uma linguagem de 

programação e submeter o código no ambiente moodle para que o 

professor possa avaliar 

 

11. BIBLIOGRAFIAS E REFERÊNCIAS 

BERGMANN, Jonathan; SAMS, Aaron. Sala de aula invertida: uma metodologia ativa 

de aprendizagem. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

BERSSANETTE, João Henrique. Qualificação Docente para o Ensino de Programação 

de Computadores por meio de Metodologias Ativas e Teoria da Carga Cognitiva. 

2019. 

SCHILDT, Herbert. C, completo e total. 3. ed. São Paulo: Makron, 1997. 

Fonte: Teste Piloto (2019) 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: Estruturas de repetição 

Carga horária: 6h 

Desenvolvido por: Aline de Campos  

Contato: alinedecampos@gmail.com  

Modalidade: ( X ) Presencial. ( X ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Superior 

Curso/ Série: Ciência da Computação 

Componente Curricular/ Disciplina: Algoritmos e Programação 

 

2. EMENTA 

A disciplina abrange os seguintes tópicos: noção de algoritmo, dado, 

variável, instrução e programa; construções básicas: atribuição, 

leitura e escrita; estruturas de controle: sequência, seleção e iteração 

(estruturas de repetição); tipos de dados escalares: inteiros, reais, 

caracteres, strings; tipos estruturados básicos: vetores, matrizes, 

registros e strings; subprogramas: funções com e sem retorno; 

recursão; arquivos. 

 

mailto:alinedecampos@gmail.com
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3. CONTEÚDOS 

Esta aula abordará os seguintes conteúdos: 
▪ Conceitos-chave de estruturas de repetição 

▪ Sua importância na programação e exemplos de utilização 

▪ As diferentes estruturas de repetição: 

o Repita - até (do... while): repetição com teste no fim; 

o Enquanto – Faça (while): repetição com teste no início;  

o Para – Faça (for): repetição com número pré-definido de ciclos. 

▪ Variáveis de controle 

▪ Condições de parada 

▪ Contagens, somas e multiplicações acumulativas 

▪ Loop infinito 

▪ Aninhamentos de estruturas de repetição 

 

4. OBJETIVOS 

Para esta aula os objetivos de são os seguintes: 

a) Compreender os conceitos relacionados às estruturas de controle; 

b) Conhecer os tipos de estruturas de repetição existentes; 

c) Construir algoritmos utilizando estruturas de repetições adequadas 

para cada situação; 

Aplicar estruturas de repetição na construção de projetos de 

software. 
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5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Serão produzidos e/ou utilizados os seguintes recursos didáticos e/ou 

tecnológicos: 

a) Utilização de ambiente virtual de aprendizagem como 

disponibilização de conteúdo e suporte às atividades preparatórias, 

para entrega de atividades e comunicação com a turma;  

b) Gravação de vídeos com conceitos-chave; 

c) Desenvolvimento de pequenas animações interativas; 

d) Uso da plataforma Thunkable (https://thunkable.com/#/) para 

desenvolvimento de pequenos exercícios usando programação em 

blocos; 

e) Fórum de discussão no ambiente virtual de aprendizagem;  

f) Construção de uma atividade desplugada a ser realizada com os 

alunos no encontro síncrono; 

Elaboração de uma atividade de aprendizagem em pares para o 

encontro síncrono; 

Possíveis contribuições 

Optou-se pela utilização de recursos em diferentes formatos, tanto 

envolvendo tecnologia, quanto recursos físicos. Além disso, busca-se 

desenvolver diferentes graus de raciocínio na interação com cada um 

destes recursos, a fim de abranger um bom escopo de ritmos e estilos de 

aprendizagem. 

 

https://thunkable.com/#/
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6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

Esta disciplina tem carga horária semanal de 6 horas e se desenvolve 

com o uso da metodologia Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom). 

São previstas 3 horas de atividades preparatórias a serem realizadas 

em modalidade não presencial e assíncrona e 3 horas de atividades 

síncronas em modalidade presencial no laboratório de informática. 



 

 

76 

Atividades preparatórias 

Os conteúdos serão disponibilizados no ambiente virtual de 

aprendizagem sete dias antes do encontro síncrono:  

a) vídeo com a apresentação dos conceitos-chave deste conteúdo; 

b) animação interativa apresentando conceitualmente o 

funcionamento de cada tipo de estrutura de repetição a partir de 

fluxogramas; 

c) exercício simples a ser realizado no Thunkable a partir de 

programação em blocos e com entrega antes do encontro síncrona; 

d) completar um código já existente em Linguagem C com as estruturas 

de repetição adequadas para cada demanda; 

e) fórum de discussão com espaço para compartilhamento das 

percepções na realização da atividade e eventuais dúvidas. 

 

Atividades síncronas 

As atividades previstas para o encontro síncrono são: 

a) realização de uma atividade desplugada para revisão dos conceito-

chave da aula; 

b) debater em sala de aula a utilização de cada uma das estruturas de 

repetição; 

atividade prática de programação usando Aprendizagem em Pares. 
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Possíveis contribuições 

Serão usadas duas metodologias ativas de aprendizagem para 

desenvolvimento desta aula: 

a) Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom): prevê-se a realização de 

atividades preparatórias pelos alunos. Estas atividades podem ser 

realizadas no momento em que considerarem mais conveniente, tendo 

suporte de diversos materiais didáticos em diferentes formatos no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. Nesse sentido os alunos terão 

autonomia no ritmo de assimilação dos conceitos-chave desta aula com 

o intuito de sentirem-se mais preparados para as atividades síncronas. 

Além disso, com esta experiência os alunos poderão exercitar 

autodisciplina e organizar seu tempo da forma como considerarem mais 

adequada de acordo com suas necessidades. 

b) Aprendizagem em Pares (Pair Instruction): será adotada esta MA nos 

encontros síncronos no sentido de proporcionar nivelamento de 

conhecimentos desenvolvimento nas atividades preparatórias, 

possibilitando que os alunos possam ser agentes ativos do seu 

aprendizado e dos colegas. Isso faz com que haja descentralização da 

figura do professor enquanto detentor do saber e que este atue como 

orientador de todo o processo. 
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7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

O conteúdo de estruturas de repetição tem uma carga intrínseca 

relativamente alta, uma vez que se trata um conceito extremamente 

relevante da programação e amplamente utilizado nas mais diversas 

soluções. Portanto, cabe desenvolver experiências que possam, não 

só aprofundar o entendimento dos conceitos-chave desta temática, 

mas sobretudo sua aplicação. 

Optou-se pelo uso da estrutura de Sala de Aula Invertida, no sentido 

de proporcionar maior autonomia aos alunos em termos de ritmo de 

aprendizado da carga relevante, privilegiando os encontros síncronos 

para aprofundamento, prática e esclarecimento de dúvidas. Busca-se 

não inserir carga estranha no material provido aos alunos, bem como 

nas atividades propostas, uma vez que há alta taxa de carga intrínseca 

e relevante neste assunto. 

Possíveis contribuições 

Na estrutura planejada busca-se gradativamente aumentar a carga 

relevante à medida que os entendimentos necessários vão sendo 

construídos. Por isso, inicia-se por um vídeo e uma animação interativa 

onde o aluno poderá assistir/interagir quantas vezes forem necessárias 

para entender do que se trata o conteúdo, sua importância na 

programação e suas aplicações. Após, será convidado a exercitar usando 

abstração com programação em blocos, uma vez que o foco ainda é 

reforçar conceitualmente seu entendimento em estruturas de repetição. 

Posterior a isso, entra-se no processo de entendimento da aplicação do 

conceito com linguagem de programação, analisando uma estrutura já 

existente. No encontro síncrono, todos esses conceitos são nivelados e/ou 

aprofundados com a proposta de uma atividade desplugada e o 

desenvolvimento de exercícios práticos usando aprendizagem por pares. 
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8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

- Não especificado. 
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9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

Atividades preparatórias 

Os conteúdos serão disponibilizados no ambiente virtual de 

aprendizagem sete dias antes do encontro síncrono. São eles: 

a) vídeo com a apresentação dos conceitos-chave deste conteúdo; 

b) animação interativa apresentando conceitualmente o 

funcionamento de cada tipo de estrutura de repetição a partir de 

fluxogramas; 

c) exercício simples a ser realizado no Thunkable a partir de 

programação em blocos e com entrega antes do encontro 

síncrona; 

d) exercício para completar um código já existente em Linguagem C 

com as estruturas de repetição adequadas para cada demanda; 

e) fórum de discussão com espaço para compartilhamento das 

percepções na realização da atividade e eventuais dúvidas. 

Deve-se encaminhar um aviso a todos os estudantes com instruções 

claras e comentários sobre cada um dos conteúdos e o que se espera 

sobre eles. O docente deve permanecer atento a todas as postagens no 

Fórum de Discussão buscando esclarecer as dúvidas e/ou encaminhar 

recados motivacionais aos alunos. 

 

Atividades síncronas 

O encontro deve iniciar com uma apresentação breve do que será 

realizado durante o período e qual o objetivo principal de aprendizagem 

deste momento. Após esse alinhamento, as seguintes atividades devem 

ser realizadas: 

a) realização de uma atividade desplugada para revisão dos conceito-

chave da aula; 
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b) debater em sala de aula a utilização de cada uma das estruturas de 

repetição; 

c) explicar com detalhes a dinâmica de aprendizagem por pares e 

esclarecer eventuais dúvidas; 

d) conduzir a atividade prática de programação usando aprendizagem 

por pares; 

encerrar com uma reflexão sobre os aprendizados desenvolvidos e 

encaminhar o acesso a conteúdos complementares; 

 



 

 

82 

10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

Serão propostos problemas práticos para que em dupla os alunos 

desenvolvam algoritmos que solucionam esses problemas, listando a 

necessidade do uso da estrutura de repetição escolhida.  

Assim a avaliação se dará ́ a partir dos conceitos que os alunos forem 

adquirindo, pela participação e envolvimento nas atividades propostas. 

Através da interação e do diálogo estabelecido cria-se a possibilidade de 

avaliar a construção do conhecimento e aspectos que necessitam ser 

retomados. Sendo assim, serão avaliadas nesta aula as seguintes 

atividades: 

a) interação com os vídeos e animações disponibilizadas nas atividades 

preparatórias; 

b) realização da atividade de programação em bloco e entrega no 

ambiente virtual; 

c) realização da atividade de programação em linguagem C e entrega no 

ambiente virtual; 

d) postagem no fórum de discussão indicando sua percepção da 

experiência; 

e) realização da atividade desplugada em conjunto com os demais 

alunos no encontro síncrono; 

realização e entrega da atividade de aprendizagem em pares no 

encontro síncrono; 
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Critérios 

As atividades preparatórias devem ser entregues antes da realização do 

encontro síncrono e valem 40% do conceito desta aula. Já as atividades do 

encontro síncrono devem ser entregues até o final do encontro e valem 60% 

do conceito. Serão avaliados os seguintes critérios: 

- adequação conceitual, qualidade no desenvolvimento e no produto final das 

atividades; 

- colaboração e comprometimento; 

- respeito aos prazos. 

 

11. BIBLIOGRAFIAS E REFERÊNCIAS 

FORBELLONE, V.; EBERSPACHE, F. Lógica de Programação: a construção de algoritmos 

e estruturas de dados. MAKRON Books, 2000. 

GUIMARÃES, M.; LAGES, C. Algoritmos e Estruturas de Dados. Editora LCT- Livros 

Técnicos e Científicos, 1994.  

MIZRAHI, V. V. Treinamento em Linguagem C++ - Módulo 1. MAKRON Books, 1995.  

FARRER, H; BECKER, G; FARIA, E; MATOS, H; SANTOS, M; MAIA, M. Algoritmos 

Estruturados. Editora LCT - Livros Técnico e Científicos, 1999.  

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. C++: Como Programar. Bookman, 2001. 

Fonte: Experimento (2020) 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO 

Carga horária: 10h / cinco encontros 

Desenvolvido por: Luciano Topolniak 

Contato: luciano.topolniak@ifro.edu.br  

Modalidade: ( X ) Presencial. (   ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Ensino Médio Técnico 

Curso/ Série: Manutenção e Suporte em Informática 

Componente Curricular/ Disciplina: Algoritmos e Lógica de 

Programação 

 

2. EMENTA 

Introdução à lógica de Programação. Linguagem algorítmica. 

Estrutura básica de um algoritmo. Conceito de programação 

estruturada e orientada a objetos. Expressões lógicas e estruturas de 

decisão. Estruturas de repetição. 

 

mailto:luciano.topolniak@ifro.edu.br
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3. CONTEÚDOS 

Os conteúdos trabalhados serão os laços de repetição for e while. 

Será apresentado a necessidade dos laços de repetição para o 

processamento de tarefas repetitivas. Como transferir o trabalho da 

repetição para o computador. 

Conceito de contadores e acumuladores, declaração de variáveis e 

processamento de listas. 

 

4. OBJETIVOS 

Entender a necessidade da repetição para a solução de problemas; 

Entender as sintaxes dos laços de repetição; 

Reconhecer quando utilizar um laço de repetição em um dado 

problema; 

Trabalhar com contadores e acumuladores fazendo uso de laços; 

Saber escolher o laço mais adequado a determinado tipo de 

problema; 

Desenvolver códigos básicos que impliquem no uso de contadores e 

acumuladores;  

Desenvolver códigos na linguagem Python 3 para solucionar 

problemas simples que envolvam laços de repetição. 
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5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Computadores com conexão a Internet;  

Datashow para demonstração de exemplos e conceitos; Pincel e 

quadro negro. 

Possíveis contribuições 

Com os computadores os alunos poderão praticar os comandos e ver o 

resultado que ele produziu, além de que, poderá pesquisar exemplos na 

Internet; 

Datashow, será usado para o desenvolvimento de exemplos junto à 

turma; 

Quadro e pincel para situações que exijam menos códigos e mais lógica; 

Também para o caso de os alunos quererem trabalhar em conjunto para 

a descoberta de caminhos. 

 

6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

A metodologia a ser utilizada será a sala de aula invertida, devido a 

sua harmonização com o tema estudado. 

O professor irá elaborar material didático, tais como, pequenos 

tutoriais explicativos e vídeo aulas dos conceitos pertinentes ao tema. 

Os alunos estudarão esses materiais em casa e poderia tentar realizar 

a prática nos ambientes online propostos no tópico 8. 
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Possíveis contribuições 

Levando em conta que os alunos possuem computador com Internet em 

suas casas ou mesmo smartphones e tablets, poderão ao seu modo e 

tempo, estudar os conceitos e realizar as práticas, fazendo anotações das 

dúvidas para serem sanadas em aula. 

Durante os estudos e fazendo uso da tecnologia e grupos de redes sociais, 

poderá interagir com os demais colegas. 

Poderá testar seus códigos no ambiente online que julga e lhe permite ter 

o resultado imediatamente se acertou ou errou. 

 

7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

Para esta aula será utilizado o conceito de esquemas onde será 

possível o aluno formar novos esquemas a partir da junção de 

conteúdos trabalhados previamente com a adição do conteúdo de 

laços; 

Também será utilizado o conceito de exemplos resolvidos onde será 

apresentado ao aluno vários exemplos, onde ele poderá se apoiar 

para a implementação de códigos para se solução de problemas 

semelhantes. 

Será reduzida a carga estranha através do uso da linguagem Python 

3, que é de sintaxe mais clara e limpa; 
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Possíveis contribuições 

Com os esquemas o aluno será lembrado dos conteúdos que ele já 

estudou e incorporou e será feito uma lista dos novos assuntos que são 

pertinentes ao conteúdo atual; tornando perceptível aquilo que ele já sabe 

com o que ele irá conhecer e como os dois conteúdos se complementam; 

Com os exemplos resolvidos o aluno poderá digitar os códigos na 

plataforma/IDE e verificar o seu resultado, fazendo modificações para a 

solução dos novos problemas; 

A linguagem Python é de sintaxe mais simples, liberando o aprendiz de 

muitos detalhes quando comparada a outras linguagens, ponto e vírgula, 

delimitadores de bloco, etc. Bem como está presente nos ambientes online 

de aprendizagem, como google colab, sololearn, dentre outros. 

Possibilitando ao aluno praticar seguir esses tutoriais e testar os códigos. 

 

8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

Os alunos deverão ter acesso ao laboratório de informática para a 

prática do conteúdo. Esse laboratório deverá possuir os softwares 

necessários instalados previamente (Python 3) e acesso à Internet 

para prática no https://colab.research.google.com/ e verificação do 

código no www.urionlinejudge.com.br/. 

Verificar que os alunos estejam cadastrados nas plataformas. 

 

https://colab.research.google.com/
http://www.urionlinejudge.com.br/
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9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

Explanar para os alunos os conceitos pertinentes a laços, quando são 

necessários, porque são necessários, as tarefas repetitivas; 

acumuladores e contadores; 

Demonstrar através de exemplos básicos a solução de problemas 

usando laços de repetição; 

Usar alguma plataforma, tal como, SoloLearn para que os alunos 

possam seguir sozinhos no seu aprendizado; Dar um tempo para que 

se familiarizem com a mesma. Apresentar mais de uma; 

Subir códigos na plataforma urionline para a avaliação dos mesmos; 

Separar lista de problemas simples para que os alunos possam 

praticar nas plataformas e construam seu conhecimento no seu 

próprio ritmo, ficando à disposição para sanar as dúvidas; 

Resolver juntamente com a turma as questões em que apresentara 

maior dificuldade; 

 

10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

A avaliação será realizada de duas formas, a primeira compreenderá 

a aferição de internalização de conceitos, tais como, sintaxe correta 

dos laços, a escolha do tipo de laço mais adequado para cada 

situação, identificar quais problemas exigem a repetição, conceitos de 

contadores e repetidores; num segundo momento será realizada 

uma avaliação prática, onde o aluno será apresentado a pequenos 

problemas onde deverão ser implementados códigos para solucioná-

los. 
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Critérios 

Verificar se os alunos internalizaram os conceitos básico inerentes aos 

laços de repetição.  

Observar se os mesmos conseguem decidir o laço mais apropriado para 

cada caso;  

Verificar se conseguem distinguir e usar contadores e acumuladores;  

Verificar se conseguem escrever códigos que solucionem pequenos 

problemas de repetição e executa-los na plataforma de teste. 

 

11. BIBLIOGRAFIAS E REFERÊNCIAS 

MENEZES, Nilo Ney Coutinho. Introdução à programação com Python: algoritmos e 

lógica de programação para iniciantes. Novatec, 2010. 

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; DE CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi. 

Fundamentos da programação de computadores. Pearson Educación, 2008. 

Fonte: Teste Piloto (2019) 

 

 

  



 

 

91 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: QUEM PODE PARTICIPAR DO CURSO PARA OBTENÇÃO DA 

CARTEIRA DE MOTORISTA? 

Carga horária: 03 h/a 

Desenvolvido por: Autor(a) solicitou anonimato 

Modalidade: ( X ) Presencial. (   ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Superior 

Curso/ Série: Licenciatura em Computação 

Componente Curricular/ Disciplina: Algoritmos e Lógica de 

Programação 

 

2. EMENTA 

A disciplina proporciona o estudo de algoritmos visando a solução de 

situação-problema, envolvendo modularização e estruturas de 

dados simples e compostas, através da utilização de uma linguagem 

de programação estruturada. 
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3. CONTEÚDOS 

Comandos de repetição 

Comando ENQUANTO..FAÇA/while 

Comando FAÇA..ENQUANTO/ do..while 

Comando PARA/ for 

 

4. OBJETIVOS 

Para esta aula, o estudante será instigado a desenvolver um 

programa, que verifique, através da data de nascimento, quantas 

pessoas estão aptas a participar do curso preparatório para obtenção 

de carteira de motorista, qual a média de idade dos aptos, o mais 

novo e mais velho. 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

- Vídeo aula (gravada); 

- Portal, como material de apoio contendo, a proposição e resolução 

de problemas computacionais; 

- Apostila com material de apoio; 

Possíveis contribuições 

A intenção de disponibilizar o material em vídeo, é de que o estudante 

possa se apropriar conteúdo antes da aula presencial, ficando esta para 

tirar possíveis dúvidas. 
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6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

Sala de aula invertida  

- O material será disponibilizado pelo AVA – Moodle, com a proposição 

do desafio de desenvolver o programa. 

Possíveis contribuições 

Ao desenvolver o programa (codificação), o estudante efetivará as 

práticas para resolução dos problemas, permitindo também, que ele 

conheça mais sobre a linguagem (sintaxe) que está utilizando. 

 

7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

Uso de exemplo com contextos variados para promover a construção 

do aprendizado; 

Permitir que os estudantes interajam em fórum no AVA, explanando 

possíveis soluções e /ou dúvidas; 

Possíveis contribuições 

Os conteúdos trabalhados estarão divididos em partes, com isso haverá 

uma diminuição da carga intrínseca, através do trabalho baseado em 

exemplos parcial ou totalmente resolvidos, diminuirá também a carga 

estranha, e ocorrerá um aumento da carga relevante, visto que no portal 

indicado há um contexto favorável para isso. 
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8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

Sugiro que o professor que atuar na disciplina Algoritmos e Lógica de 

Programação, estabeleça um canal de comunicação online com os 

estudantes, para assim dizimar dúvidas e potencializar a execução do 

planejamento, logrando êxito no projeto. 

 

9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

- Encontro presencial para estabelecer como será executada a 

disciplina; 

- Disponibilização de material no AVA; 

- Acompanhamento estudantil por meio de ferramentas (mensagem, 

chat e fórum) do AVA, além de canal de comunicação online. 

 

10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

- Interação nas ferramentas do AVA; 

- Participação nas práticas em sala de aula; 

- Envio das atividades propostas; 
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Critérios 

- Interação no AVA foi relevante? 

- Participação nas práticas em sala de aula, demonstrou que o estudante 

se apropriou adequadamente do conteúdo proposto? 

- Análise das atividades enviadas, observação se elas estão funcionando 

plenamente, se há evolução da codificação, sob o olhar das boas práticas 

de programação; 

 

11. BIBLIOGRAFIAS E REFERÊNCIAS 

MANZANO, J. A.; OLIVEIRA, J. F. Algoritmos - Lógica para Desenvolvimento de 

Programação de Computadores. 23 ed. São Paulo: Érica, 2010. 

MANZANO, J. A.; OLIVEIRA, J. F. Estudo Dirigido de Algoritmos. 13 ed. São Paulo: Érica, 

2009. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR AGUILAR, L. J. Fundamentos de Programação. 3 

ed. São Paulo: Mc Graw Hill, 2008. 

AGUILAR, L. J. Fundamentos de Programação. 3 ed. São Paulo: Mc Graw Hill, 2008. 

FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPÄCHER, H. F. Lógica de Programação. A Construção de 

Algoritmos e Estruturas de Dados. 3 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 

CORMEN, T.; LEISERSON, C.; RIVEST, R.; STEIN,C. Algoritmos - Teoria e Prática. 2 ed. Rio 

de Janeiro: Campus, 2002. 

Fonte: Teste Piloto (2019) 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: Introdução ao Pensamento Computacional 

Carga horária: 400 min. 

Desenvolvido por: Autor(a) solicitou anonimato  

Modalidade: ( X ) Presencial. ( X ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Ensino Médio 

Curso/ Série: 1o Ano 

Componente Curricular/ Disciplina: Tecnologia e Inovação 

 

2. EMENTA 

Lógica/programação/Tecnologia e Inovação. 

 

3. CONTEÚDOS 

Introdução a programação computacional/ Atividades desplugadas e 

plugadas. 

Linguagem de programação em blocos 

Noções de Lógica de programação. 
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4. OBJETIVOS 

Compreender e vivenciar as quatro etapas do Pensamento 

Computacional: decomposição, padrões, abstração e algoritmo. 

Desenvolver habilidades para o trabalho em equipe durante a resolução 

de problemas complexos 

Compreender as diferentes formas (linguagens) de se comunicar com o 

computador 

Mostrar analogia entre “codificação” e “leitura/escrita” 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Vídeos da Internet 

Plataforma Scratch  

Google sala de aula 

Lousa e giz 

Possíveis contribuições 

A incorporação desses recursos didáticos e tecnológicos não transforma 

nem melhora automaticamente os processos educacionais, mas, em 

compensação, realmente modifica substancialmente o contexto no qual 

estes processos ocorrem. 
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6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

As metodologias ativas aplicadas com os alunos, fazendo com que os 

mesmos sejam protagonistas de seu processo de ensino-

aprendizagem. Em geral, foram: Sala de aula invertida - Os alunos 

foram convidados em pesquisarem sobre o assunto em seus lares e 

meios necessários. Consequentemente, deverão levar o conteúdo 

aprendido à sala de aula apenas para sanar suas dúvidas com 

professor e demais colegas. 

Uma outra metodologia ativa aplicada foi a promoção de seminários 

e discussões na apresentação dos projetos. Com efeito, a disposição 

das carteiras e colocar alunos e professor em um mesmo patamar é 

bem interessante e isso fez com que os estudantes se sentirem 

importantes. 

Por fim, a gamificação é uma outra metodologia ativa que foi utilizada. 

Por meio do Google sala de aula, foram aplicados Quiz, interações 

com Google Forms, app da plataforma Code.org e sugestão de criação 

de projetos de jogos no Scratch e a utilização dos celulares aliados na 

aprendizagem dos conteúdos das aulas. 
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Possíveis contribuições 

As metodologias ativas são uma nova maneira de pensar o ensino 

tradicional. Isso porque um dos princípios da BNCC é a promoção do aluno 

como protagonista de seu processo de ensino-aprendizagem.  

Portanto, as metodologias ativas aplicadas a esse plano de aula surgem 

como uma alternativa para proporcionar aos estudantes meios para que 

eles consigam guiar o seu desenvolvimento educacional, fugindo do modelo 

de ensino em que o professor detinha todo o conhecimento dentro da sala 

de aula. Além disso, o uso da tecnologia aliada as metodologias ativas como 

meio de aprendizagem fazem com que os alunos produzam conhecimento 

de maneira mais autônoma e criativa. 
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7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

Segundo John Sweller, a teoria da carga cognitiva emprega aspectos 

da teoria do processamento da informação para enfatizar as 

limitações decorrentes da sobrecarga da memória de trabalho sobre 

a aprendizagem durante a instrução 

Desta forma, foram desenvolvidas atividades que reduzam a carga 

cognitiva estranha, agindo como um executivo central instrucional e 

reduzindo, assim, a carga na memória de trabalho, deixando mais 

capacidade desta livre para adquirir conhecimento e armazená-lo na 

memória de longo prazo. Além disso, foram apresentados exemplos 

parcialmente concluídos. Tal procedimento utiliza parcialmente o 

conhecimento de outra pessoa como um executivo central para 

reduzir a produção aleatória de movimentos e é tão eficaz como a 

utilização de exemplos plenamente trabalhados. 

Por fim, as tarefas variaram desde uma simples atividade prática 

desplugada a atividades completada, ou seja, criação e 

desenvolvimento de projetos por meio da programação por blocos. 

Possíveis contribuições 

A Teoria da Carga Cognitiva (TCC), quanto suas concepções podem ser 

aplicadas no ensino-aprendizagem como estratégia que vai contribuir 

para que os educandos tenham melhor compreensão e de fato assimilem 

as informações relevantes.  

Desta forma, os efeitos da TCC utilizados nessa aula, se esbarram em 

animações construídas em ambientes online, como vídeos, jogos, 

aplicativos dinâmicos, daí podem promover melhor aprendizagem, pois 

segundo as investigações de Mayer (2001), este recurso promove ao aluno 

o conhecimento. 
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8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

Professor, aplicação desse plano de aula é esperada com a criação de 

possibilidades para compreender as relações e potencialidades no 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem dos jovens 

que pertencem a uma geração conectada. Portanto, o sucesso desse 

plano na prática de sala de aula, vai depender da motivação e o 

feedback com que o professor como mediador da aprendizagem, 

engaje seus alunos nas atividades e o retorno disso será refletido na 

avaliação final. 

Desta forma, siga as orientações desse plano com foco na 

aprendizagem do aluno. 
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9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

1º - Momento: Desenvolvimento de atividades desplugadas 

ATIVIDADE 1  

Neste primeiro momento você deverá preparar o ambiente para a 

realização desta atividade em grupo da seguinte forma: 

 • Fazer o download do vídeo – Atividade Desplugada: Pensamento 

Computacional em caso de problemas de conectividade, por meio do 

link: https://youtu.be/injJWiSA0pw 

 • Realizar o download da Ficha aula 3 e ler o material (em especial as 

seções “Introdução” e “Atividade”), por meio do link: 

http://programae.github.io/blocos/pdf/Ficha%203-

PensamentoComputacional.pdf 

• Preparar o material concreto: imagens de monstros, partes dos 

rostos dos monstros (olhos, boca, orelha, nariz).  

Na sequência: Organizar uma roda de conversa e discutir sobre a 

importância de refletir sobre o problema, dividi-lo em partes 

menores, buscando soluções gradativamente.  

A meta é propor uma atividade em grupo que estimule o Pensamento 

Computacional. Tente apresentar, com suas palavras, o conteúdo 

presente na Introdução a Ficha aula 3 para introduzir a atividade 2. 

ATIVIDADE 2- FAÇA VOCÊ MESMO  

Desafio: Criar um monstro Seguir as orientações da Ficha aula 3 - 

seção “Atividade” 

 MATERIAIS  

• Catálogo de monstros (1 por grupo)  
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• Folhas em branco (3 por pessoa)  

• Canetas hidrográficas, canetas ou lápis (1 pacote por grupo) 

 • Tesoura 

 • Ficha aula 3  

• Vídeo - Atividade Desplugada - Pensamento Computacional 

 DURAÇÃO: 4 aulas de 50 min 

 

2º - Momento: Desenvolvimento de atividades (Des)plugadas 

ATIVIDADE 1 

Motivação: Por que programar? 

Uma boa forma de despertar o interesse de alguém é contar uma boa 

história. Aqueles que nos inspiram não são conduzidos pelo simples 

“o que fazer”, mas sim pelo “porque fazer”. “A habilidade de inspirar 

começa com o porquê” (Simon Sinek) 

Inicialmente, vamos apresentar o vídeo “Por que aprender a 

programar?” 

Na sequência, criar uma roda de conversa para discutir sobre os 

seguintes tópicos: 

• Quais ações do dia a dia são ou podem ser controladas por 

computadores? 

• O que você gostaria de ensinar o computador a fazer? 

• Você conhece alguém que trabalha com programação de 

computadores? 

• O que você acha que é preciso para programar um robô? 
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Por fim, mostrar exemplos de programas que foram desenvolvidos 

ressaltando a sua importância e formas de uso. 

Nesta atividade será apresentado aos alunos, por meio do site 

https://code.org/ as ferramentas que serão utilizadas nas próximas 

aulas. Vejamos: 

• Code: Desenhando formas geométricas 

• Code: Desenhando mais formas geométricas 

• Scratch: Movimentos de translação da Terra e da Lua 

• Scratch: Flappy bird 

 

ATIVIDADE 2 

“A beleza de ser um programador está no fato de podermos criar” 

Entendendo o conceito de programação: 

Atividade prática – simulando um robô 

Neste momento o professor escolherá um aluno que fará o papel do 

robô. Primeiramente o professor deverá combinar com eles quais 

comandos são interpretados pelo robô.  

Lembramos que para programar uma máquina precisamos conhecer 

a linguagem que utilizaremos para nossa comunicação. A máquina 

somente realizará as ações de acordo com as instruções 

interpretadas. Se a instrução for dada em uma linguagem não 

interpretada pela máquina, esta não executará alguma ação. 

Comanda: instruções entendidas pelo nosso robô 

1.Frente (n) passos 

2.Trás (n) passos 

3.Vire à direita 90 graus 
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4.Vire à esquerda 90 graus 

5.Pegue o objeto 

6.Solte o objeto 

Ação a ser realizada pelo robô mudar o objeto de local. 

Ação: Com fita crepe construa este cenário no chão da sala ou pátio 

da escola. Combine que o quadrado 1 da linha 1 é o ponto inicial. 

Escolha uma posição qualquer e coloque em objeto que deverá ser 

transportado pelo robô. Defina a posição final, ou seja, a nova posição 

onde o robô deverá posicionar o objeto. 

 

Desafios: 
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• Quais instruções são necessárias para que o robô execute a 

ação desejada? 

• Qual é o caminho mais curto para o robô? 

• Quantas instruções são necessárias para a realização da ação 

no menor tempo possível? 

Sugestões: Incentive os alunos a criarem outros desafios para seus 

colegas, por exemplo, como o robô poderia desenhar um quadrado 

no chão? Que instruções faltariam para a realização destas novas 

ações? 

 

ATIVIDADE 3 

Apresentação do curso 

Por fim, é interessante apresentar aos seus alunos a estrutura do 

curso. Em linhas gerais, conte a eles que nas próximas aulas serão 

feitas atividades para que eles aprendam conceitos e ferramentas de 

programação, e que, em seguida, elas desenvolverão seus próprios 

projetos no Scratch. Incentive-os a pensarem nos seus projetos desde 

já. 

Nesta etapa, os alunos terão a autônima para explorar a linguagem 

de programação com blocos de comando, por meio do site: 

http://scratch.mit.edu/ 

DURAÇÃO: 4 aulas de 50 min 
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10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

1º - Momento: Autoavaliação 

Realizar uma autoavaliação é muito importante neste processo de 

produção. Incentive os alunos a analisarem se todos os objetivos 

propostos no início da aula foram atingidos e quais foram as 

dificuldades encontradas ao longo do caminho. Estimule-os a 

compartilharem as experiências com a turma: Consegui organizar 

minhas ideias para a análise do problema em questão? Interagi com 

meus colegas durante a análise do problema? Consegui compartilhar 

meu aprendizado com os colegas? Consegui trabalhar em equipe 

colaborando com meus colegas? 

2º - Momento: Projeto 

Por meio da programação com blocos de comando, os alunos devem 

criar e desenvolver um projeto de autoria por meio da ferramenta 

Scratch. Tais projetos podem ser inéditos ou aperfeiçoamento do 

próprio banco de projetos do Scratch.  

Finalmente, em sala de aula devem apresentar e socializar o projeto 

em dupla com os demais colegas. 

Critérios 

Será avaliado a participação do aluno em todas as etapas, desde as 

atividades de sala, Quiz e engajamento nos projetos. 
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11. BIBLIOGRAFIAS E REFERÊNCIAS 
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Fonte: Experimento (2020) 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: Desenvolvimento de páginas web utilizando a linguagem 

PHP 

Carga horária: 50 min 

Desenvolvido por: Giovane Galvão 

Contato: giovane.galvao@ifpr.edu.br  

Modalidade: ( X ) Presencial. (   ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Técnico  

Curso/ Série: Desenvolvimento de Sistemas - 1o Ano 

Componente Curricular/ Disciplina: Algoritmos e Linguagens de 

Programação 

 

mailto:giovane.galvao@ifpr.edu.br
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2. EMENTA 

Funcionamento de uma rede de computadores; Topologias de rede; 

Parâmetros de desempenho de uma rede; Estratégias de segurança; 

Análise de protocolos de rede. Aplicações práticas de redes de 

computadores em laboratório. Conceitos relacionados a Internet; 

Avaliação de interfaces de usuário para WEB; Métodos de usabilidade 

e acessibilidade; Cliente e Servidor WEB; Arquitetura de 

Desenvolvimento de sistemas WEB. Este componente curricular 

utilizará conceitos de disciplinas de Redes e Servidores (conceitos e 

arquiteturas de redes/servidores), Arte I e II (Arte Visual), permitindo 

a integração desses componentes curriculares. 

 

3. CONTEÚDOS 

- Introdução à linguagem PHP; 

 

4. OBJETIVOS 

Proporcionar ao aluno o conhecimento introdutório sobre a linguagem 

de programação para web PHP; 

Permitir que o aluno se ambiente com as ferramentas utilizadas na 

disciplina para implementação dos códigos; 

Conhecer e aplicar os conceitos de variáveis e operadores na linguagem 

PHP. 

 



 

 

111 

5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Computador; 

Internet; 

Textos e vídeos com referencial sobre o assunto. 

Possíveis contribuições 

Maior interesse dos alunos considerados nativos digitais; 

Disponibilidade de acessos aos materiais no horário adequado que o 

aluno julgue. 

 

6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

Nesta aula, serão utilizadas duas metodologias ativas de 

aprendizagem, a sala de aula invertida e a gamificação. 

Possíveis contribuições 

Aprendizagem envolvente, prática, colaborativa e significativa; 

Desenvolvimento de habilidades como autonomia, capacidade de resolução 

de exercícios, senso crítico, colaboração e criatividade; 

Protagonismo do aluno; 

Otimização do tempo; 

Interatividade; 

Aplicação prática de conteúdos teóricos. 
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7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

No desenvolvimento desta aula serão levados em consideração a 

utilização de esquemas para resolução das questões do Quiz 

proposto. Além disto, no preparo das questões serão levados em 

consideração os seguintes pontos: a carga intrínseca do conteúdo 

abordado, carga estranha e relevante. 

Possíveis contribuições 

Diminuição de recursos mentais desnecessários; 

Maximizar a aprendizagem do conteúdo proposto; 

Diminuição da abstração. 
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8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

Enviar os materiais de leitura com antecedência aos alunos; 

Elaborar as perguntas conforme os objetivos contidos neste plano; 

Verificar a infraestrutura necessária antes da aplicação deste plano de 

aula; 

Organizar a mecânica do quis, para que os alunos possam responder 

as perguntas por intermédio dos computadores; 

Organizar a turma em equipes; 

Estabelecer as regras do Quiz e apresentá-las aos alunos antes do 

início das atividades; 

Utilizar ferramentas que possam ranquear as equipes de forma 

automática; 

Promover uma premiação aos melhores resultados da competição. 
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9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

Para o desenvolvimento deste plano seguir os passos: 

No início da aula, realizar uma explicação prévia sobre o material que 

foi enviado antecipadamente aos alunos; 

Verificar com os discentes se existiram dúvidas sobre os tópicos 

abordados nos referencias utilizados na aula; 

Explicar as regras do Quiz; 

Organizar as equipes; 

Organizar o ambiente (laboratório); 

Iniciar a competição (perguntas e respostas); 

Mostrar os resultados de forma individual por equipe, dando um 

feedback aos integrantes; 

Mostrar o ranking; 

Realizar a premiação; 

Explanação final com os principais pontos abordados na aula e 

considerações finais. 

 

10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

O processo de avaliação dessa aula levará em conta a participação do 

aluno nas atividades propostas. 
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Critérios 

Os alunos serão avaliados seguindo os seguintes critérios: 

Participação no início da aula com perguntas e contribuições sobre os 

materiais enviados antecipadamente; 

Participação do aluno no Quiz, avaliando a sua colaboração na equipe; 

Ao final da aula, como tarefa, será ofertado aos alunos um questionário com 

perguntas de fixação do conteúdo abordado. 

 

11. BIBLIOGRAFIAS E REFERÊNCIAS 

BERSSANETTE, João Henrique. Construindo “novos” caminhos para o ensino de 

programação por meio do uso de metodologias ativas de aprendizagem e teoria da 

carga cognitiva. 2020. Produto da Tese de Doutorado (Doutorado em Ensino de Ciência 

e Tecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2020. 

Disponível em: https://doi.org/10.29327/517802. 

MILANI, André; Construindo Aplicações Web com PHP e MySQL. Novatec, 2016, 336p., 

ISBN 9788575225295. 

MINORELLO, Danilo; VARGAS, Elton. PHP MySQL. Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, SP, 

Editora Viena, 2010, 222p., ISBN 9788537102046. 

WATRALL, Ethan; SIARTO, Jeff. Use a cabeça!: web design. Rio de Janeiro, RJ, Alta Books, 

2009, 472p., ISBN 9788576083665. 

Fonte: Experimento (2020) 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: USO DE API PARA ACESSO E MANIPULAÇÃO DE BANCO DE 

DADOS 

Carga horária: 8 horas/aula 

Desenvolvido por: Hailton David Lemos 

Contato: hailton.david@gmail.com 

Modalidade: ( X ) Presencial. (   ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Superior 

Curso/ Série: Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Componente Curricular/ Disciplina: Programação Web 

 

mailto:hailton.david@gmail.com
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2. EMENTA 

Introdução aos conceitos fundamentais do Modelo Relacional; 

Expressões em Álgebra Relacional; utilizar a Linguagem Sql; Tipos de 

Aplicativos. Otimizar e depurar aplicativos. Processo de backup de 

dados. Ambiente de trabalho. Formato de arquivos. Aplicações de 

banco de dados: tradicionais, multimídia, sistemas de informação, 

datawarehouse e OLAP (on–line analytical processing), sistemas de 

tempo real e BD ativos, busca de info na Web; Uso de API para acesso 

e manipulação de Banco de Dados; Práticas: metodologia e 

simulações. Introdução aos conceitos fundamentais do Modelo 

Relacional; Expressões em Álgebra Relacional; utilizar a Linguagem 

Sql; utilizar índices; Otimizar consultas a banco de dados; Controlar 

Transações. 

 

3. CONTEÚDOS 

Introdução aos conceitos de API. O que é Node.js. O que é um CRUD. 

Criação do Banco de Dados. Exemplo de uso de API para manipular 

dados. 

 

4. OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Apresentar conceitos de API para manipular dados 

Objetivos específicos: Conhecer o conceito de API.  Conhecer o 

Node.js. Utilizar API para manipular dados. 
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5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Servidor de Aplicação Web. Computador. Editor de texto. Banco de 

Dados MySql. Datashow. Acesso à internet. 

Possíveis contribuições 

O uso destes recursos permitirá ao aluno a aplicação em campo, na 

prática, mão na massa, de um estudo de caso, que foi definido através da 

PBL. 

 

6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

Será utilizado o PBL. PBL é uma sigla que vem do inglês, Problem 

Based Learning, que representa a Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ABP) e, como o próprio nome diz, é a construção do 

conhecimento a partir da discussão em grupo de um problema. 

Possíveis contribuições 

A contribuição dessa metodologia aplicada nesta aula visa apresentar ao 

aluno um problema para que o mesmo utilizando a tecnologia proposta 

na aula consiga resolver e solucionar o problema apresentado, o que 

levará o aluno a implementar uma solução CRUD, com acesso a Banco de 

Dados e uso dos conceitos de REST, que está em voga no mercado de 

trabalho. 
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7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

Dado que a memória de trabalho tem uma capacidade limitada, o 

processo de instrução deve evitar sobrecarregá-la com atividades 

adicionais que não contribuem diretamente para a aprendizagem. 

Tendo como foco a aprendizagem de algo moderno e motivador, em 

um elemento que realmente potencialize os processos cognitivos do 

aluno. Sendo focado em uma aplicação que envolve vários conceitos 

interconectados é possível uma melhor absorção do conteúdo 

ministrado para que o aluno retenha o conhecimento. 

Possíveis contribuições 

Estar aprendendo e fazendo, esse é o fator importante, pois o aluno pode 

experimentar algo novo a cada novo PBL apresentado, e assim podem 

começar pelo mais simples na utilização de novas tecnologias e ir 

assumindo atividades mais complexas. Começar pelo que conhecem 

melhor, pelo que é familiar e de fácil execução e avançar em propostas 

mais ousadas, difíceis, não utilizadas antes, permite ao aluno 

experimentar e avaliar essa é a chave para a inovação e a mudança 

desejada e necessária. 

 

8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

Deverá ser observado se o aluno realmente está utilizando os 

conceitos apresentado e não deve ser permitido o uso do CTRL+C / 

CTRL+V, para que haja a efetividade real do aprendizado e o aluno 

consiga compreender os processos envolvidos em uma aplicação 

Web que faz acesso a banco de dados de forma rápida e segura. 
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9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

Deverá primeiro ser apresentado os conceitos de API para que o 

aluno entenda o conceito básico desta sigla e sua aplicabilidade no 

desenvolvimento moderno de sistemas de informação. Em seguida 

deverá ser explorado a plataforma NodeJs, descrevendo suas 

funcionalidades e API’s, para após entrar no conceito de CRUD e na 

criação de um banco de dados simples, com uma tabela para que 

possa ser implementado um exemplo prático de a aplicação que 

utiliza API’s para manipular dados. 

 

10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

Ao final o aluno deverá apresentar um CRUD utilizando API/REST 

implementado utilizando o NodeJs e o banco de dados MySql. A 

interface utilizada dentro do padrão MVC, deverá ser o HTML/CSS, 

com Bootstrap 

Critérios 

O professor deverá observar o código fonte do projeto apresentado se tem 

coesão e coerência. Se é um código limpo e enxuto. Se o aluno fez uso dos 

conceitos apresentados em sala de aula, e se o código é inédito. Deverá 

também serem feitos questionamentos acerca de trechos do código para 

que o aluno consiga explicar o que, como e porque foram utilizados 

aqueles comandos. 
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11. BIBLIOGRAFIAS E REFERÊNCIAS 

Geewax, JJ. API Design Patterns. Manning Publishing, 2020. 

Madden, Neil. API Security in Action. Manning Publishing, 2020. 

Wilson, Jim R. Node.Js the Right Way: Practical, Server-Side JavaScript That Scales. 

Pragmatic Bookshelf; Edição: 1, 2013. 

Duarte, Luiz. Programação Web com Node.js: Completo, do Front-end ao Back-end. 

LuizTools; Edição: 1, 2017. 

Heuser, Carlos Alberto. Banco de dados relacional: conceitos, SQL e Administração. 

Carlos Alberto Heuser, 2019. 

Fonte: Teste Piloto (2019) 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: Introdução à lógica de programação por meio da contação 

de estórias 

Carga horária: 2h 

Desenvolvido por: Autor(a) solicitou anonimato  

Modalidade: ( X ) Presencial. (   ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Técnico  

Curso/ Série: Desenvolvimento de Sistemas - 1o Ano 

Componente Curricular/ Disciplina: Algoritmos e Linguagens de 

Programação 

 

2. EMENTA 

Conceito de algoritmos e suas formas de representação. Conceitos 

principais relacionados a algoritmos: atribuição, operadores, 

estrutura sequencial, condicional e de repetição. Tipos de dados 

homogêneos (vetores e matrizes) e heterogêneos (estruturas). 

Subrotinas (Procedimentos e Funções). Práticas com linguagem de 

programação. 
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3. CONTEÚDOS 

Nesta aula serão introduzidos os primeiros conceitos de lógica de 

programação, tais como entra e saída, e tomada de decisão. Será 

realizada a contação de estórias por parte dos alunos utilizando-se 

Scratch. 

 

4. OBJETIVOS 

• Estimular a criatividade algorítmica; 

• identificar padrões (de soluções ou de problemas);  

• abstrair problemas, ignorando os detalhes de uma solução de 

modo que ela possa ser válida para diversos problemas;  

• decompor problemas, de forma a dividir um problema em 

problemas menores, porém mais fáceis e;  

• desenvolver algoritmos simples em Scratch, definindo sequências 

ou passos para resolução de problemas (contação de uma estória). 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

- Uso de computador pelos alunos, para acesso de ambiente de 

programação online Scratch (https://scratch.mit.edu/). 

Possíveis contribuições 

Acesso ao desenvolvimento de forma pouco burocrática, diminuindo 

assim a carga sobre a memória de trabalho. 
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6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

metodologia ativa Hand’s ON 

Possíveis contribuições 

Atividade baseada no aprender fazendo. As atividades dessa aula devem 

tentar atenuar o grau de abstração necessário para se desenvolver um 

software. 

 

7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

Demonstrar a dinâmica de utilização da Scratch exemplos resolvidos 

(estórias já feitas e como foram feitas) e por meio da apresentação de 

novos construtos de forma isolada. 

Possíveis contribuições 

Alinhar os primeiros contatos com a disciplina com os possíveis esquemas 

já criados, levando em consideração a carga cognitiva adequada e os 

aspectos da memória de trabalho para a turma. 

 

8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

Conhecer a turma; construir previamente estórias utilizando Scratch; 

preparar material para intercalar com o exemplo pronto, a realização 

da atividade e apresentação breve da teoria envolvida. 
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9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

− Apresentação de lógica de programação (momento de se criar 

intencionalidade); 

− Apresentação da plataforma Scratch (cadastro, dinâmica da 

programação por blocos e etc); 

− Apresentação de uma estória (simples e linear) e sua 

representação usando Scratch; 

− Hand’s ON: Alunos criam suas próprias estórias; 

− Discussão com a turma: qual o papel de cada bloco? 

− Apresentação de novas estórias, adicionando mais recursos; 

− Hand’sON: Alunos criam suas próprias estórias; 

− Discussão com a turma e apresentação da teoria do conceito 

adicionado; 

− Atividade em grupo:  

o O aluno deve trocar a atividade com os colegas e avaliar se 

a estratégias usadas para contar sua estória foram as 

mesmas ou distintas; 

o O aluno deve observar identificar padrões nos blocos e 

descrever qual atividade realizam; 

 

10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

As atividades realizadas deverão ser encaminhadas para o professor 

por meio do link disponível na plataforma; 

Critérios 

O conceito será obtido por meio da entrega das atividades e proposta e sua 

aderência com o proposto. 
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11. BIBLIOGRAFIAS E REFERÊNCIAS 

BENEDUZZI, Humberto M. & METZ, João A. Lógica e Linguagem de Programação. 1a 

ed. Curitiba: Editora para LT, 2010. 

GLEY, Fabiano Cardoso Xavier. Lógica de Programação. São Paulo: SENAC, 2004. 

MANZANO, José A. N. G. & OLIVEIRA, Jayr F. Estudo Dirigido de Algoritmos. 13a. Edição. 

São Paulo: Ed. Érica, 1997. 

MANZANO, José A. N. G. & OLIVEIRA, Jayr F. Algoritmos - Lógica para Desenvolvimento 

de Programação de Computadores. 23a. edição. São Paulo: Ed. Érica, 2009. 

PUGA, Sandra, RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estruturas de dados com 

aplicações em Java. 2a. edição, Pearson, 2009. 

Fonte: Experimento (2020) 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: CRIAÇÃO DE UMA ANIMAÇÃO UTILIZANDO O SOFTWARE 

SCRATCH 

Carga horária: 4 semanas (6h/aula) 

Desenvolvido por: Geovane Rinker 

Contato: geovane.rinker@gmail.com 

Modalidade: ( X ) Presencial. (   ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Ensino Fundamental 

Curso/ Série: Não especificado 

Componente Curricular/ Disciplina: Informática Educativa 

 

2. EMENTA 

Aprender informática educativa no intuito de utilizar os recursos 

tecnológicos para o meio educacional. 

 

3. CONTEÚDOS 

A aula a ser desenvolvida é a criação de uma animação utilizando o 

software Scratch. 

mailto:geovane.rinker@gmail.com
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4. OBJETIVOS 

Criar uma animação utilizando o software Scratch a partir de 

comandos lógicos. 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Computadores; 

Vídeos aula; 

Animações finalizadas como exemplos. 

Possíveis contribuições 

Criar ideias; 

Ajuda na resolução das dificuldades; 

Instigar a criatividade; 

 

6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

Gamificação - consiste na utilização de elementos e características dos 

jogos fora do contexto do mesmo. Ou seja, possibilitando ser utilizado 

em sala de aula com os alunos. 



 

 

129 

Possíveis contribuições 

− Motivação; 

− Engajamento; 

− Conquista; 

− Promoção da aprendizagem; 

− Ambiente atraente e desafiador; 

− Melhora na autonomia, criatividade e foco; 

 

7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

Carga Cognitiva Intrínseca: provindos das informações do próprio 

conteúdo de aprendizagem. 

Trabalha abordagens em conceitos separadamente para após realizar 

suas integrações, dando sentido ao que está sendo aprendido. 

Possíveis contribuições 

Elementos processados separadamente; 

Elevar raciocínio lógico; 
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8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

O Scratch é um software que trabalha uma linguagem de 

programação construídas em blocos disponíveis em softwares off-line 

como online (www.scratch.mit.edu) 

Os alunos poderão acessar a qualquer uma das plataformas, dando 

prioridades ao acesso online. 

Ao entrar no site, deves fazer o “login” (entrar) utilizando o “nome 

utilizador” (XXX) e a palavra-passe (****)  

Para dúvidas, pode acessar ao fórum da comunidade Scratch.  

https://en.scratch-wiki.info/wiki/Scratch_Wiki_talk:Community_Portal 

 

http://www.scratch.mit.edu/
https://en.scratch-wiki.info/wiki/Scratch_Wiki_talk:Community_Portal
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9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

1ª aula  

Explicação da matéria:  

Objetivo do conteúdo é fazer com que os alunos possam criar uma 

animação utilizando a linguagem de programação Scratch. Para isso, 

será estudado a forma de como o Scratch funciona, como realizar os 

primeiros movimentos e como programa-lo. Cada atividade será 

composta por desafios e, conforme a resolução destes, os estudantes 

ganharam pontos e vantagens. Ao final, quem conseguir (um ou mais 

estudantes) apresentar a sua animação, contando a somatória dos 

pontos dos desafios, ganhará um prêmio. Um óculos VR (Realidade 

Virtual)  

Para tanto, vamos conhecer a ferramenta Scratch a partir do vídeo 

abaixo:  

https://www.youtube.com/watch?v=LKtWVBWUhwU 

O vídeo utiliza uma versão anterior ao que estaremos utilizando, bem 

como a linguagem em inglês. Portanto, vamos utilizar a lógica para 

realizar os seguintes comandos:  

Insira o comando de evento “ ”. (Aba de “eventos”)  

Após, vamos fazer nosso “Sprite” andar utilizando o comando “

”, mudando o valor 10 para um número de seu desejo. 

Observe o que acontece.  

Lembre-se que o comando deve estar “grudado” ao comando “

”  

Após, olhe o segundo vídeo para aprender a fazer movimentos:  

https://www.youtube.com/watch?v=KxeTgMb57Eo 

https://www.youtube.com/watch?v=LKtWVBWUhwU
https://www.youtube.com/watch?v=KxeTgMb57Eo
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Ganha 5 pontos quem conseguir fazer o Sprite ir até a borda, voltar e 

parar na posição inicial, ou seja, bem no meio da tela (X=0 e Y=0). Caso 

fique entre X=01 e 50, ganha 4 pontos, caso fique entre X=51 a 100, 3 

pontos, entre X=101 a 150 2 pontos, entre X=151 a 200, 1 ponto e 

acima deste valor, não pontua.  

2ª aula  

Iniciar a aula identificando a tabela de classificação para que os alunos 

se motivem a realizar as atividades para aumentar seus pontos.  

No aprendizado, mostrar como funciona a utilização da caneta e das 

possiblidades de realizar desenhos dentro do Scratch. Envolvendo 

ângulos e formas, desafiar os alunos a fazer:  

1 quadrado -> valendo 5 pontos  

1 retângulo -> Valendo 5 pontos  

1 círculo -> valendo 10 pontos.  

Ao fim, atualizar a tabela de pontuação. 

À aqueles que não conseguiram fazer em sala, poderão realizar em 

casa e mostrar ao professor na próxima aula (cada aluno terá seu 

login e senha), podendo ganhar a mesma pontuação.  

Os colegas que conseguiram fazer em aula, poderão ajudar os colegas 

a realizarem em casa, aumento sua pontuação nos seguintes quesitos  

Ajuda em fazer o quadrado -> 1 ponto  

Ajuda em fazer um retângulo -> 1 ponto  

Ajuda em fazer um círculo -> 2 pontos.  

3ª aula  
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Verificar quem conseguiu realizar a atividade da aula anterior. 

Verificar se algum colega ajudou o outro, consecutivamente atualizar 

a planilha.  

Para aqueles que não conseguiram, o professor realizará a atividade 

demonstrando o procedimento (passo a passo) de como criar as 

formas e solicitar que os alunos repliquem. Para quem replicou, 

mesmo os que já realizaram na aula passada, ganham 2 pontos totais.  

Em seguida, demonstrar um exemplo prático de conversação dos 

Sprite realizado no Scratch.  

https://scratch.mit.edu/projects/355751254/ 

Indicar a inserção dos sprites e os comandos de interação (fala)  

Para auxiliar no desenvolvimento de inserção, os alunos podem olhar 

o vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=fQX5bQIiOJs 

para inserção de falas, pode verificar o vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=qXIT2VC6lEg 

O aluno deverá acrescentar no mínimo 2 sprites para ocorrer a 

interação dos personagens.  

Isto valerá 5 pontos.  

Se inserir falas, a pontuação aumentará em 5 pontos por Sprite 

“falante”.  

4ª aula  

Fazer a atualização da pontuação e passar a atividade final.  

Realizar uma animação (com os sprites se movimentando), no qual 

deva acontecer alguma interação entre eles. A criatividade é livre.  

https://scratch.mit.edu/projects/355751254/
https://www.youtube.com/watch?v=fQX5bQIiOJs
https://www.youtube.com/watch?v=qXIT2VC6lEg
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Se conseguir fazer esta, somará 10 pontos para o ranking final.  

Após as atividades, os alunos poderão socializar suas animações e, ao 

final divulgar o resultado do ranking, fazendo a premiação ao aluno 

que obteve a maior pontuação.  

Assim já desafiando os demais alunos para uma próxima 

aprendizagem baseada na metodologia da gamificação. 

 

10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

Observação; 

Realização das atividades; 

Critérios 

− Criatividade; 

− Lógica computacional 

− Raciocínio Lógico 

− Interação 

− Autonomia 

− Busca por materiais complementares. 
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11. BIBLIOGRAFIAS E REFERÊNCIAS 

Apostilas Scratch - http://www.scratchbrasil.net.br/index.php/materiais/tutoriais.html 

Comunidade Scratch - https://en.scratch-

wiki.info/wiki/Scratch_Wiki_talk:Community_Portal 

Canal Scratch Brasil– Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCt_RTPIzE-ENP-

CrhWatoyg 

Fonte: Teste Piloto (2019) 

 

 

  

http://www.scratchbrasil.net.br/index.php/materiais/tutoriais.html
https://en.scratch-wiki.info/wiki/Scratch_Wiki_talk:Community_Portal
https://en.scratch-wiki.info/wiki/Scratch_Wiki_talk:Community_Portal
https://www.youtube.com/channel/UCt_RTPIzE-ENP-CrhWatoyg
https://www.youtube.com/channel/UCt_RTPIzE-ENP-CrhWatoyg
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: SCRATCH – CONSTRUINDO PERSONAGENS 

Carga horária: 180 min 

Desenvolvido por: Milena Tereza 

Contato: mylladf89@gmail.com 

Modalidade: ( X ) Presencial. (   ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Ensino Fundamental I 

Curso/ Série: 4º ano 

Componente Curricular/ Disciplina: Turing 

 

mailto:mylladf89@gmail.com
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2. EMENTA 

O componente curricular Turing tem como proposta a inserção dos 

alunos do 4º ano ao mundo da programação, adaptando a linguagem 

para que se torne acessível a faixa etária, assim como o uso da 

tecnologia em sala de aula e facilitando a educação ao mundo 

tecnológico tão presente na Educação 3.0. 

A metodologia ativa é forte aliada que estará ampliando as 

possibilidades e propostas de atividades, com o Ensino Híbrido – 

Blend Learning, Sala de Aula Invertida – Flipped Classrom, 

Gamificação – Gamification, Instrução em pares – Peer Instruction. 

A Teoria da Carga Cognitiva embasará a proposta das aulas, para que 

o suporte ao aluno seja maior e adaptado a sua aprendizagem, não 

deixando de lado qualquer conhecimento produzido pela turma. 

 

3. CONTEÚDOS 

A aula tem como pressuposto a introdução do programa SCRATCH, 

assim como, as suas funcionalidades de criação de histórias em 

quadrinhos, balão das falas, cenários, personagens e enredo. 

 

4. OBJETIVOS 

- Criar um algoritmo para uma cena animada em formato storyboard; 

- Escrever um programa no Scratch para criar uma animação; 

- Produzir/recontar o enredo para história em quadrinhos; 
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5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Softwares: SCRATCH 1.4  

Hardwares: laptop ou computador desktop 

Possíveis contribuições 

O uso dos recursos didáticos e tecnológicos propõe uma abordagem 

dinâmica e atual para o ensino de programação, pelos quais os alunos 

podem buscar informações em tempo real e precisas. 

 

6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

As metodologias ativas utilizadas serão a Aula Invertida (Flipped 

Classroom) e Gamificação (gamification) 

Possíveis contribuições 

Será indicado tutoriais online para estudo em outro ambiente, fora da 

sala de aula, de como é a utilização e possíveis aplicabilidades do 

programa Scratch, mas também a Gamificação para a prática do 

programa, de modo a contribuir para a resolução de problemas, seus 

elementos e estética. 
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7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

Busca da personalização do conteúdo para adequação ao modo de 

aprendizagem dos alunos, com prévia elaboração dos estilos de 

aprendizagem presentes na turma. Junção dos diferentes estilos de 

aprendizagens, para que a atividade e a turma obtenham melhor 

ganho na aprendizagem. 

Possíveis contribuições 

A teoria da Carga Cognitiva é uma técnica utilizada pela professora 

aplicadora para adequação do conteúdo aos modelos e estilos de 

aprendizagens dos alunos. 

 

8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

Avaliar previamente os estilos de aprendizagens dos alunos. 

Adaptar as duplas aos estilos de aprendizagens diferentes e 

complementares. 

Indicação do tutorial do programa. 
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9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

Indicar o vídeo tutorial do Scratch para ser assistido em outro 

ambiente de aprendizagem que não seja a sala de aula, para que 

apropriem da ferramenta que estão prestes a utilizar. 

A segunda parte do projeto é criar um storyboard para a animação. 

Os alunos podem criar suas próprias histórias, mas uma boa ideia é 

recriar parte de uma história que eles já conheçam e já tenham lido 

em sala, como, por exemplo, o conto infantil Cachinhos Dourados e 

os três ursos. 

Explique que, antes de programar a animação, eles precisam criar um 

storyboard que defina, em pequenos blocos, o que acontece na 

animação do início ao fim. Mostre um exemplo procurando por 

storyboard na opção de pesquisa por imagens do Google. Alguns 

storyboards são trabalhos artísticos, mas não há necessidade de se 

deter demais no acabamento; o objetivo aqui é utilizar esses 

storyboards apenas como referência na criação de um filme ou de 

uma animação. 

Faça a relação entre o storyboard, que mostra a sequência de etapas 

da história, e um algoritmo, que é o conjunto de passos para resolver 

um problema ou fazer alguma ação, como criar uma animação para 

determinada história. Explique que o storyboard é uma das maneiras 

de representar o algoritmo para a animação deles. 

Reúna os alunos em duplas e determine um tempo para que 

conversem sobre o que acontecerá nas respectivas animações. 

Peça que reflitam se será fácil ou não criar uma animação e sugira que 

é melhor começar de forma simples e não adicionar muitos detalhes 

logo no início. Você pode determinar um limite de tempo para as 

animações; por exemplo, um minuto. Isso permitirá que mais 

trabalhos sejam compartilhados no tempo que você reservou para a 

aula. 
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Quando os colegas que compõem as duplas concordarem com uma 

ideia, oriente-os a trocar opiniões com outra dupla. Solicite que as 

duplas criem um storyboard no papel. Elas podem procurar modelos 

de storyboard na internet. As duplas devem anotar as ideias para os 

personagens que aparecerão em suas animações. Se houver tempo, 

selecione algumas duplas para apresentarem as ideias em sala. 

Neste ponto, você pode usar o tempo para explorar a ideia de 

personagem e conversar sobre como expressar traços de 

personalidade nas animações. 

 

10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

Quiz e aplicabilidade do programa 

Critérios 

Serão propostas perguntas relacionadas ao tutorial do Scratch para 

avaliar a primeira etapa da aula. 

Como finalização será observada a apresentação das duplas da 

animação. 

 

11. BIBLIOGRAFIAS E REFERÊNCIAS 

UNO. Turing 4º ano. 

Fonte: Teste Piloto (2019) 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: PRÁTICA DE PROGRAMAÇÃO COM ARDUINO 

Carga horária: 3 Horas 

Desenvolvido por: Harrisson Andretta de Moraes 

Contato: lelolas@gmail.com 

Modalidade: ( X ) Presencial. (   ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Superior 

Curso/ Série: Engenharia de Produção 

Componente Curricular/ Disciplina: Algoritmos Estruturados 

 

2. EMENTA 

Conceito de algoritmo; técnicas e metodologias para construção de 

algoritmos; desenvolvimento de algoritmos usando 

pseudolinguagem. Conceito de linguagem de programação, de 

construção e execução de programas, usando como modelo os 

recursos básicos de uma linguagem imperativa; Tipos de Dados; 

Variáveis e Constantes; Expressões e Operadores; Estruturas de 

Controle: Estruturas Básicas, Estruturas Condicionais e Estruturas de 

Repetição; Estruturas Básicas de Dados; Plataforma Arduino, 

Eletrônica e Interface de Desenvolvimento. 

 

mailto:lelolas@gmail.com
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3. CONTEÚDOS 

Será trabalhado o conceito de Variáveis, IDE (Interface de 

Desenvolvimento), Entrada, Operadores, Comandos, Codificação, 

Resolução de Problemas, Ligação de Protoboard. 

 

4. OBJETIVOS 

Objetivos da aula são Adaptar-se, assimilar e apropriar-se de novos 

conhecimentos, bem de como entender conceitos de lógica e 

eletrônica. 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

IDE do Arduino 

Placa Arduino 

Protoboard 

LEDs, Jumpers e Resistores 

Possíveis contribuições 

Diminuir Abstração 

Aprendizado Prático 
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6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

Sala de Aula Invertida 

Hands-On 

Possíveis contribuições 

Conhecimento Prático 

Tempo maior para prática em sala de aula 

 

7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

Carga Intrínseca 

Carga Estranha 

Possíveis contribuições 

Diminuição da Carga Intrínseca  

Diminuição da Carga Estranha. 
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8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

Importante passar o conteúdo com a Codificação e Esquemática do 

Arduino com antecedência, e no dia da aula, levar cópias impressas 

do material para auxilio do Alunos.  

Acompanhar cada aluno, para analisar dificuldades, e no caso de 

alunos que tenham facilidade, pedir ajuda aos mesmos para ajudar 

os demais colegas. 

 

9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

A aula terá início questionando os alunos sobre o material que havia 

sido enviado, e posterior retirada de dúvidas. 

Após isso, será entregue os kits Arduino e uma folha impressa com o 

Material, para que os alunos sigam as instruções e codifiquem e 

montem o Protoboard. 

Professor ficará andando pela sala tirando possíveis dúvidas que 

possam surgir. 

 

10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

Apresentação do Protoboard e funcionamento dos LED’s piscando. 
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Critérios 

Participação e interesse na resolução do problema. Caso o aluno não 

conseguir fazer com que todos os LED’s pisquem, mas teve interesse, 

receberá a nota também. 

 

11. BIBLIOGRAFIAS E REFERÊNCIAS 

ASCENCIO, Ana Fernandes Gomes; CAMPOS Edilene Aparecida Verenuchi de. 

Fundamentos da programação de computadores: Algoritmos, Pascal e C/C++. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2002. 355p. 

GUIMARÃES, Ângelo de Moura. Algoritmos e Estruturas de Dados. Aparecida, SP: LTC, 

2006. 216p. 

ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C. 1ª ed. São 

Paulo: Novatec Editora, 2011.   

McRoberts, Michael. Arduino Básico. 2ª ed. São Paulo: Thomson, 2005. 552p. 

Fonte: Teste Piloto (2019) 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: Servos Motores 

Carga horária: 4h 

Desenvolvido por: Thiago Sodré  

Contato: sodrecvel@yahoo.com.br  

Modalidade: ( X ) Presencial. (   ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Ensino Fundamental 

Curso/ Série: 4º Ano  

Componente Curricular/ Disciplina: Robótica Educacional 

 

2. EMENTA 

Robótica Educacional 

Acionamento de Servos Motores 

Laços de Repetição 

 

mailto:sodrecvel@yahoo.com.br
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3. CONTEÚDOS 

O que são Servo Motores e como utilizá-los em projetos de Robótica. 

A Biblioteca Servo.h e suas possibilidades. 

- Criando Objetos; 

- Chamada de SubRotinas Externas com Parâmetros. 

Implementação de Laços de Repetição. 

 

4. OBJETIVOS 

Reconhecer servo motores e suas aplicações 

Identificar Atributos da Biblioteca Servo.h 

Implementar um Código para um dispositivo que utilize servo motores. 

(Ex. Fliperama). 

Identificar e implementar laços de repetição; 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Apostila do Curso de Arduíno Básico; 

TinkerCad (Simulador) 

Kit Maker (Arduino UNO / Servo Motor 9G / Chave Táctil Push-Button / 

Jumpers Macho-Macho / Protoboard) 

 

Apostila Atto Educacional – Atividade Acionando um Servo Motor; 

IDE Arduíno + ArduBlock 

Kit de Robótica Atto Educacional (AttoBox / Atuador Tactil / Atuador 

Servo) 
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Possíveis contribuições 

Utilizar o Simulador TinkerCad, permite compreender a utilização da 

Biblioteca e resolver os problemas de lógica e resolver situações de 

codificação para depois compreender como o projeto físico deverá atuar. 

Utilizar o Kit de Robótica Educacional, permite compreender o 

funcionamento do dispositivo físico, sem se preocupar com ligações de 

fiação e possíveis inversões de cabos. 

O Kit Maker ou a plataforma Arduíno, permite apropriar-se do processo 

de desenvolvimento de um projeto definitivo. 

Circuitos Elétricos e Eletrônica, devido à grande variedade de 

componentes e especificações muito complexas, nem sempre podem ser 

apropriadas em sua totalidade, portanto para que surja o interesse, faz-

se necessário que ele tenha sucesso em atividades “complexas”, e assim 

criar um significado ao aluno, apara que ele busque novos 

conhecimentos, então a utilização de Simuladores e Kits vem a minimizar 

dificuldades, onde ele pode se dedicar a programação e ao projeto. 
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6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

- Ensino Híbrido – Assíncrono (O aluno irá realizar parte das atividades 

em Simuladores, acompanhando orientações da Apostila, conforme 

sua disponibilidade e dedicação, encaminhando material para que o 

professor acompanhe o desenvolvimento e possa realizar 

intervenções); 

- Sala de Aula Invertida (O aluno irá se apropriar do conteúdo base e 

apresentará suas dificuldades ao professor para elucidar as 

dificuldades e apresentar novos rumos); 

- Sala de Aula Invertida (O aluno irá se apropriar do conteúdo base e 

apresentará o que aprendeu e também as suas dificuldades ao 

professor, este por sua vez estará disposto a realizar intervenções 

para elucidar as dificuldades e apresentar novos rumos); 

- Educação Mão na Massa (O Aluno, passo a passo, se apropria do 

conhecimento, enquanto está construindo algo que lhe seja 

significativo, devendo observar, manipular, registrar e refletir, sobre o 

que produz); 

- Aprendizagem Baseada em Projetos (O Aluno tendo algo complexo 

que chame sua atenção, acaba se envolvendo a obtenção de 

conhecimentos necessários para o desenvolvimento da solução. 

Tornado -se ativo na busca de conhecimento 
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Possíveis contribuições 

O Ensino tradicional, raramente permite a proatividade e protagonismo do 

aluno no processo de aprendizagem dificultando seu reconhecimento como 

agente modificador da própria realidade, pois acaba limitando suas 

experiências aos modelos definidos pelo professor ou material didático, 

sendo estes pouco significantes aos alunos, por não estarem ligados as 

vivências e realidades dos alunos como um todo. 

 

7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

Considerando-se a quebra do Projeto Final e Complexo, em Projetos 

menores e mesmo assim significantes aos alunos, distribuímos a 

Carga Estranha e diminuímos o uso da memória de Trabalho, 

possibilitando a criação de Esquemas para a resolução de Problemas. 

Com Projetos menores, é possível retomar de leve diversas vezes os 

mesmos tópicos ser tornar maçante a aulas. Possibilitando que os 

alunos se tornem protagonistas do seu conhecimento, seja durante 

seus estudos ou quando resolve auxiliar um colega e até mesmo 

quando resolve formular uma questão ao professor. 
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Possíveis contribuições 

Como professores devemos preparar condições de que a aprendizagem 

ocorra de forma programada e para isso precisamos apresentar 

conceitos para que o aluno possa construir o seu conhecimento.  

Apresentar Códigos comentados e exemplos simples, abordando as 

situações que posteriormente serão somadas em algo mais complexo e 

significante aos alunos, é o primeiro passo. Criar e Buscar o portfólio do 

aluno, faz com que a confiança do aluno aumente e este se sinta apto e 

deseje a avançar pelos caminhos da programação. 

 

8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

Realizar a Leitura Prévia da Apostilas. 

Portfólio de Códigos Comentados atualizados; 

Conhecer Biblioteca Servo.h; 

Conhecer as interfaces Tinkercad, ArduBock e IDE Arduino; 

Verificar os Repositórios de Códigos Básicos e Exemplos da IDE 

Arduíno; 
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9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

Na aula anterior. Sugerir a pesquisa sobre Servos Motores e 

realização da atividade da Apostila Arduíno Básico no TinkerCad; 

Apresentar o Projeto Servo Motor (Através de Vídeo ou Projeto 

Físico); 

Apresentar uma implementação do Projeto Servo Motor (Fliperama); 

Discutir com os alunos tipos e aplicações dos Servo motores 

Apresentar a biblioteca Servo.h e suas Funcionalidades. (as principais 

detalhar)  

Criação do Objeto Servo / attach(pin ) / write() / read() / detach() 

Mostrar o Código Comentado e Depurar no TinkerCad; 

Realizar a Montagem do Projeto com AttoBox, Seguindo Atividade 

Acionando um Servo Motor; 

Construir Coletivamente o Código da Atividade no ArduBlock; 

Discutir Diferenças entre a Programação realizada no Tinkercad e no 

ArduBlock; 

Incentivar novas possibilidades de usos, outros atuadores; 

Apresentar situações Problemas; (Limitar ângulos de atuação, 

modificar tempo de movimento); 

Observar os desenvolvimentos de novas soluções; 

Realizar a Montagem do Projeto com o Kit Maker, Seguindo 

Orientações da Atividade Acionando um Servo Motor; 

Carregar o Exemplo da IDE Arduíno, Servo Sweep; 
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Comentar Coletivamente o Código; (Sugerir que os alunos façam 

suas próprias anotações e salvem o exemplo em seu portfólio) 

Discutir Diferenças entre a Programação realizada no Tinkercad, 

ArduBlock e IDE Arduíno; 

Incentivar novas possibilidades de usos, outros atuadores; 

Discutir dificuldades e situações Problemas; 

 

10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

Participação na aula, com questionamento das funções básicas, 

reconhecimento dos Servos Motores, Funções e implementação 

biblioteca no código.  

Apresentação de novas possibilidades de uso, identificação dos 

objetos e estrutura de código. 

Relato de Conhecimentos Prévios e Adquiridos e possíveis 

Aplicabilidade; 

Critérios 

Avaliar a compreensão da existência Bibliotecas Externas, que possibilitem a 

sua utilização no código do Arduíno, e a sua evidenciação no código. 

Avaliar a Compreensão de laços de repetições e sua função; 
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11. BIBLIOGRAFIAS E REFERÊNCIAS 

IDE Arduíno, http:// www.arduino.cc 

Ardublock, https://teachduino.ufsc.br/ardublock-edicao-para-fisica/  

Kit Maker Arduino - https://www.filipeflop.com/universidade/ kit-maker-arduino/ 

Atto Educacional, https://attoeducacional.com.br/ 

TinkerCad, https://www.tinkercad.com/ 

Apostilas Vida de Silicio - https://portal.vidadesilicio.com.br/apostila-arduino-basico/ 

Apostilas do Curso de Arduíno Básico (Autoral) 

Caderno de Exercícios Atto Educacional 

Fonte: Experimento (2020) 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: CONSTRUINDO UMA LUMINÁRIA COM MATERIAIS 

REUTILIZÁVEIS 

Carga horária: 1h30m 

Desenvolvido por: Thaís Araújo de Alencar 

Contato: alencar_tha@hotmail.com 

Modalidade: ( X ) Presencial. (   ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Técnico / Oficina 

Curso/ Série: Robótica Maker 

Componente Curricular/ Disciplina: Eletrônica 

 

2. EMENTA 

Este plano de aula é referente a uma oficina de robótica maker/ 

eletrônica básica que realizo eventualmente em ONGs e escolas. 

Público-alvo: A partir de 10 anos. 

 

mailto:alencar_tha@hotmail.com
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3. CONTEÚDOS 

Principais componentes eletrônicos, funcionamento de um circuito 

elétrico e construção de uma luminária. 

 

4. OBJETIVOS 

− Aprenderem como são construídos circuitos elétricos; 

− Identificar os principais componentes de um circuito; 

− Compreenderem os conceitos de corrente elétrica, resistores e 

voltagem; 

− Construírem suas próprias luminárias. 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Computador, projetor, simulação de circuitos elétricos por meio do 

site: https://www.tinkercad.com/ e revisão dos conceitos aprendidos 

utilizando https://kahoot.com/. 

Possíveis contribuições 

O tinkercad permite que os alunos testem os circuitos elétricos antes de 

construírem de forma física. É um recurso interessante pois permite a 

exploração de diversos componentes como motores, resistores e baterias 

de diferentes voltagens. 

Já o Kahoot contribui de forma divertida para o processo de 

internalização dos conceitos aplicados durante a oficina. 

 

https://www.tinkercad.com/
https://kahoot.com/
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6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

A Metodologia Ativa a ser utilizada nesta aula é a Hand’s ON, que 

permite que os alunos testem, com base em conceitos previamente 

explicados pelo professor. Utilizando os recursos citados acima, o 

aluno não apenas fica passivo ao processo de aprendizado, uma vez 

que pode testar seus conhecimentos. 

Possíveis contribuições 

Em uma abordagem tradicional, eu apenas explicaria o quê e como fazer, 

não permitindo que os alunos testem e construam seus próprios 

conhecimentos, resolvendo problemas e criando hipóteses. 

 

7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

Utilizando a Teoria da Carga Cognitiva como base, inicialmente darei 

exemplos e explicação e, à medida que os alunos forem 

compreendendo o funcionamento dos circuitos, poderão utilizar o 

Tinkercad para simular outros mais elaborados. 

Possíveis contribuições 

A contribuição é de não exigir muito da memória de curto prazo, 

automatizando cada vez mais o processo. 
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8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

Orientações pré-aula: 

− Preparar fios, leds, suporte para pilhas para montagem. 

− Verificar computadores, conexão com internet e projetor. 

− Montar previamente um circuito elétrico para que os alunos 

tenham um exemplo. 

− Elaborar um Kahoot com os conteúdos a serem trabalhados. 

Durante a aula: 

− Verificar se os alunos estão conseguindo desenvolver as 

atividades, bem como realizar as simulações por meio do 

Tinkercad. 

− No caso de crianças menores, ajudá-las a conectar os 

componentes, caso necessário. 
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9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

- Recepção de alunos para a oficina (apresentação); 

- Evidenciar o conteúdo e atividade que será desenvolvida; 

- Levantar conhecimentos prévios da turma sobre o assunto e 

contextualização; 

- Exemplos de circuitos elétricos e seu funcionamento; 

- Permitir aos alunos que simulem circuitos no Tinkercad (inicialmente 

apenas com uma led e bateria, depois acrescenta-se resistores, 

baterias de diferentes voltagens e outros componentes como 

motores, interruptores); 

- Após verificar que compreenderam o funcionamento do circuito, 

partir para a montagem da luminária. 

 

 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

1 - LED de alto brilho; 
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1 – Resistor 1 kΩ; 

1 - Copo de isopor; 

1 – Canudo; 

2 – Cabos; 

2 - Pilhas AA. 

 

 

COMO MONTAR O CIRCUITO? 

 

 

 

O led deverá ficar na ponta do canudo, o suporte para pilhas no 

interior do copo, preso com fita adesiva ou cola-quente. 
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10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

Avaliação será feita de forma contínua, durante a oficina, levando em 

conta a participação dos alunos e a autonomia ao realizar a atividade 

após as explicações. 

Critérios 

Participação durante todas as etapas, realização das atividades e 

conclusão do projeto. 

 

11. BIBLIOGRAFIAS E REFERÊNCIAS 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/circuitos-eletricos.htm 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/circuito-simples.htm 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/eletrons.htm 

http://www.gqs.ufsc.br/wp-content/uploads/2015/07/Kahoot-PM-Quiz-Manual.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tinkercad 

https://amenteemaravilhosa.com.br/teoria-da-carga-cognitiva-john-sweller/ 

Fonte: Teste Piloto (2019) 

 

 

  

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/circuitos-eletricos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/circuito-simples.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/eletrons.htm
http://www.gqs.ufsc.br/wp-content/uploads/2015/07/Kahoot-PM-Quiz-Manual.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Tinkercad
https://amenteemaravilhosa.com.br/teoria-da-carga-cognitiva-john-sweller/
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Tema: CONTAGEM 

Carga horária: 8 aulas de 45 minutos cada 

Desenvolvido por: Eduardo Mauricio Moreno 

Contato: eduardomm10@gmail.com 

Modalidade: (   ) Presencial. ( X ) a Distância. 

Nível/ Tipo: Ensino Fundamental e Educação Infantil 

Curso/ Série: Não especificado 

Componente Curricular/ Disciplina: Matemática, Ciências, 

Informática, Robótica e Educação Física 

 

2. EMENTA 

Explorar e investigar as habilidades vinculadas com matemática e a 

programação que possam contribuir para o desenvolvimento das 

próprias áreas que foram mencionadas, além, Ciências, Robótica, 

Educação Física. 

 

mailto:eduardomm10@gmail.com
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3. CONTEÚDOS 

Números naturais, comandos básicos da programação Scratch, 

velocidade. 

 

4. OBJETIVOS 

Compreender ou retomar a construção dos números naturais;  

Como fazer a construção dos números naturais em programação? 

Desenvolver o conceito de velocidade. 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

Notebook 

Possíveis contribuições 

Organização da sala de aula em grupos – talvez de 4 a 6 grupos de 4 ou 

5 estudantes;  

Desenvolver o planejamento com a colaboração da pesquisa na internet; 

testar e rever o planejamento no próprio desenrolar da aula. 

 

6. METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

Metodologia Ativa / Conceitos 

Aprendizagem baseada em projetos; Sala de aula invertida. 
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Possíveis contribuições 

Trabalhar em coletivo, explorar e investigar informações significativas 

para a resolução da problemática, refletir sobre as demandas e os 

comportamentos em aulas que possuem outra organização, cativar a 

curiosidade e aprender a refinar a problematização inicial de cada um 

dos estudantes, possibilidade de diferentes caminhos para alcançar a 

solução, valorização de distintas argumentações e indagações. 

 

7. TEORIA DA CARGA COGNITIVA 

Conceitos / Diretrizes / Técnicas 

Esquemas 

Possíveis contribuições 

Percebo que o Ensino Fundamental é o momento para iniciar o processo 

de amadurecimento dos esquemas, pois, os estudantes costumam ser 

intuitivos, com respostas e posicionamentos mecanizados, por isso, os 

esquemas possibilitam analisar possibilidades da estrutura da solução, 

argumentação e revisão. 
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8. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

Substitua termos “certo” e “errado” por “o que você quis dizer”, 

“explique ou comente”. 

Dar tempo ao desenvolvimento de cada grupo, cada um tem o seu 

tempo para organizar a informação; 

Deixe de comparar grupos e estudantes, ao invés disso, promova 

cada ações deles que foram identificadas por você; 

Esclareça as orientações da dinâmica da aula, desde as 

responsabilidades pessoais até a forma de envolvimento de cada 

estudante, ou seja, algumas das orientações deste Plano de Aula 

devem ser apresentados para todos, me refiro aos tópicos deste 

plano de aula, talvez sintetizados na linguagem deles. 

 

9. PROGRAMAÇÃO DA AULA 

Proposta didática: como será organizada a aula, tópicos (6) e (7) deste 

Plano de Aula, incluindo os aspectos da contribuição; 

Apresentar tópicos (2), (3) e (4);  

Refinar a problemática da aula: estudo da velocidade Avaliação 
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10. AVALIAÇÃO 

Métodos, Técnicas, Instrumentos e Recursos Avaliativos 

Prancheta; 

Tabela contendo algumas características fundamentais do grupo; 

Avaliação formativa. 

Critérios 

Comportamento, desenvoltura, criatividade, envolvimento formal com as 

áreas (matemática, programação, ciências, educação física, robótica) e 

serão considerados como tópicos fundamentais; 
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