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RESUMO 
 

 

Por se tratar de conceitos relativamente abstratos, a lógica de programação torna-se difícil 

tanto para o aluno em seu aprendizado quanto para o docente em sua prática.  

Atualmente, a linguagem de Computação é dos assuntos mais discutidos. Muitos 

pesquisadores defendem a inserção de conceitos computacionais desde as séries iniciais, 

uma vez que desenvolve o raciocínio lógico das crianças. Esta tendência começa a ganhar 

força no Brasil e defende que programar será tão importante quanto atividades básicas 

como ler, escrever e contar.  Esta pesquisa tem como objetivo discutir a questão de como 

o docente licenciando/licenciado em Computação pode ensinar lógica de programação 

com problemas e pela adoção de tecnologias na educação básica. Um guia prático é 

apresentado com o objetivo de auxiliar o profissional docente na escolha e utilização de 

ferramentas que fomentam o ensino de programação, além do planejamento e 

acompanhamento dos resultados da metodologia PBL (Problem Based Learning). O guia 

é organizado em três etapas essenciais como planejamento, execução e acompanhamento. 

A cada etapa, descrevem-se ações e dicas que devem direcionar o docente a execução de 

uma aprendizagem baseada em problemas.  

 
Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), Taxonomia de Bloom, 
Educação Básica, Guia prático, Ensino de Lógica de Programação. 
 

  



 
 

ABSTRACT 
 

 

Because it is relatively abstract concepts, logic programming becomes difficult for both 

the student in their learning and for teaching in their practice. Currently, the language of 

computing is the most discussed topics. Many researchers advocate the insertion of 

computational concepts from the initial series, it develops the logical reasoning children. 

This trend begins to gain strength in Brazil and argues that programming is as important 

as basic activities like reading, writing and arithmetic. This research aims at discussing 

the question of how the teacher licensing / degree in Computer can teach programming 

logic problems and the adoption of technologies in basic education. A practical guide is 

presented with the aim of assisting the teaching professional in the choice and use of tools 

that foster educational programming beyond the planning and monitoring of the results 

of the methodology PBL (Problem Based Learning). The guide is organized into three key 

stages such as planning, implementation and monitoring. At each step, we describe 

actions and tips that should guide the teacher implementing a problem-based learning. 

 

Keywords: Problem-Based Learning (PBL), Bloom's Taxonomy, Elementary Education, 

Practical Guide, Teaching Logic Programming.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

As novas tecnologias da informação e comunicação (TICs), notadamente os 

computadores e softwares tem transformado o panorama de todos os setores da 

sociedade. Na educação, vem se popularizando gradativamente e tornando-se 

indispensável para a realização e automatização de diversas atividades para os mais 

variados fins. 

Diante disso, torna-se importante o estudo da computação enquanto ciência para 

o futuro de qualquer indivíduo. Para (NUNES,2008) a computação permeia todas as 

atividades humanas, das artes às tecnologias, e hoje não se pode imaginar uma sociedade 

sem computador. 

Neste contexto, o ensino de programação têm sido um dos assuntos recorrentes 

em discussões atuais na Educação Básica. Segundo NUNES (2011), o ensino de conceitos 

básicos de Computação nas escolas é fundamental para manter o raciocínio 

computacional das crianças. 

Alguns países têm implantado um currículo mínimo com conteúdo de Computação 

em suas escolas, como os Estados Unidos e países da Europa (CSTA,2005). O ACM Model 

Curriculum for K-12 Computer Science (CSTA, 2011) defende que é necessário o 

desenvolvimento de habilidades computacionais na Educação Básica, no sentido da 

Ciência da Computação ser importante intelectualmente, pois promove múltiplos 

caminhos, desenvolve a capacidade de resolver problemas, apoia e motiva os estudantes 

em outras ciências. 

No entanto, a Computação não faz atualmente parte dos componentes curriculares 

da Educação Básica do Brasil. Segundo o pesquisador e engenheiro de software, Sílvio 

Meira, em uma entrevista ao site Porvir em 2013, prevê que as “pessoas precisarão 

programar” e defende o papel da escola como essencial para preparar os alunos para tal 

realidade. No Brasil, algumas inciativas para o ensino de programação com o uso de 

softwares e da robótica ganham destaque. Segundo matéria do Estadão realizada no início 

deste ano, escolas e clubes de São Paulo, escolas e clubes estão ensinando a programar. A 

escola Bakhita, por exemplo, ensina programação com robótica em aulas práticas.  Outras 

iniciativas segundo matéria publicada no site Notícias a escola SuperGeeks ensina 

crianças a criar softwares a partir dos 8 anos. 
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Em Pernambuco, segundo o secretário de Educação de Recife, Jorge Vieira, a mão 

de obra qualificada deve ser desenvolvida já no ensino infantil. Nesse contexto, justifica-

se o estimulo de conceitos computacionais desde a educação básica. 

Com o aprendizado de conceitos de programação as pessoas podem desenvolver o 

senso crítico e o pensamento computacional.  Blikstein (2008) defende que o pensamento 

computacional consiste em saber usar o computador como um instrumento de aumento 

do poder cognitivo e operacional humano. 

Atualmente no Brasil há um déficit de profissionais preparados para trabalhar em 

áreas como programação e TI. Segundo a Associação para Promoção da Excelência do 

Software (Softex), o Brasil pode chegar em 2020 com um déficit de mão de obra 

qualificada em TI de 408 mil profissionais. De acordo com publicação do site Sigam, A 

falta de profissionais qualificados nesta área impede ou atrasa a expansão de empresas 

brasileiras. 

Nesse contexto, a necessidade de fomentar o ensino de computação para uma 

realidade tecnológica permite refletir quanto à formação docente, de forma que seja 

adequada a novos paradigmas de ensino e aprendizagem. Segundo a Sociedade Brasileira 

de Computação (SBC), os licenciados em computação são profissionais capacitados para 

contribuir como desenvolvimento da sociedade a partir da produção de conhecimentos e 

da docência na área de computação de maneira multidisciplinar ou especializada. 

Por se tratar de conceitos relativamente abstratos e complexos para alunos da 

educação básica, esta pesquisa defende a ideia do docente em adotar ferramentas como o 

Scratch1, RoboMind2, Code.Org3, Code Monster4, Alice5, Hackety - hack6 para favorecer 

o ensino de lógica de programação associado a novos métodos de ensino, uma vez que 

permitem ao docente favorecer o processo de ensino aprendizagem de forma intuitiva e 

dinâmica.  

                                                
1 Disponível em : http://scratch.mit.edu 
2 Disponível em: http://www.robomind.net/pt/ 
3 Disponível em: http://code.org 
4 Disponível em: http://www.crunchzilla.com/code-monster 
5 Disponível em: http://www.alice.org/index.php 
6 Disponível em: http://hackety.com 
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Nesse contexto, destaca-se o software Scratch, que, alinhado a uma metodologia 

de ensino centrada no aluno promove a aprendizagem. Segundo Savery e Duffy (1995) 

essa aprendizagem ocorre através de múltiplas interações, e defende o PBL (Problem 

Based Learning) como metodologia para proporcionar tais interações através da 

resolução de problemas alinhados ao conteúdo ensinado em sala de aula, onde o 

estudante é responsável pela sua própria aprendizagem. Diante disso, o método estimula 

o pensamento crítico, habilidades para solução de problemas e a aprendizagem de 

conceitos dos conteúdos ensinados. 

Nesse contexto, como o docente licenciando/licenciado pode adquirir 

novas experiências em sua prática ao considerar a metodologia PBL para 

ensinar lógica de programação associado as tecnologias? 

Portanto, pretende-se com o desenvolvimento de um guia prático incentivar e 

auxiliar o profissional com formação em licenciatura em computação a ensinar conceitos 

de lógica de programação através da adoção de ferramentas que alinhadas a metodologia 

PBL possibilitem ao aluno aprender tais conceitos. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.2 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo a criação de um guia prático para o ensino de 

lógica de programação com PBL voltado para alunos da educação básica. 

  

1.1.2 Objetivos específicos 

 

● Identificar os princípios que fundamentam a metodologia PBL; 

● Identificar e descrever softwares que auxiliam o ensino de programação; 

● Especificar atividades necessárias a prática docente para adoção da PBL por meio 

do guia, sobretudo quanto ao planejamento e acompanhamento da aprendizagem. 

● Incentivar o profissional de Computação em adotar a metodologia PBL para o 

ensino de lógica de programação. 
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2. MOTIVAÇÃO 

  

 

Aprender a programar atualmente está se tornando uma habilidade inerente a 

sociedade tecnológica. Tanto para aplicação no cotidiano quanto para vida profissional 

do indivíduo a programação será importante, como afirmam alguns pesquisadores. 

Diante de tal realidade, especialistas defendem que deve-se aprender a programar desde 

cedo ainda na escola. 

Segundo o site Povir (2014), especialistas em tecnologia, educadores e 

engenheiros defendem a inserção do ensino da programação nas escolas como uma 

maneira de compreender o que está por trás de todas as tecnologias que temos acesso, 

além de contextualizar o aprendizado adquirido na escola. 

Segundo o site Code.Org saber programar é uma habilidade importante em um 

mundo digital, além do mais, programar ajuda em outras habilidades, como resolver 

problemas, desenvolve o raciocínio lógico e contribui em outras matérias como ciências e 

matemática. 

Neste contexto, a escola tem como missão preparar o indivíduo para a vida, tem 

a responsabilidade de se transformar junto com as mudanças sociais. O pesquisador e 

engenheiro de software, Sílvio Meira, em uma entrevista ao site Povir defende que o 

desafio de usar a tecnologia da informação não existe mais. As pessoas já usam. Elas 

precisarão programar também. Salienta ainda que é o papel das escolas ensinar os alunos 

a programar para o futuro. Para o professor da Unicamp, João Vilhete, em entrevista ao 

site Porvir em 2013, ensinar programação para as crianças é o mesmo que “ensinar a 

pensar”.  

Atualmente, aulas de computação estão se popularizando em escolas particulares 

e estão se tornando tendência, e no Brasil algumas inciativas ganham destaque como a 

robótica, e plataformas de programação como o Scratch. 

Outro fator motivacional para a realização deste trabalho é que atualmente o 

mercado de tecnologia da informação (TI) está com um déficit de profissionais 

qualificados.  É o chamado “apagão de mão de obra em TI”, onde, sobram vagas e faltam 

profissionais. 
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Contudo, segundo uma matéria publicada no portal da revista Veja em 2011, A 

área da tecnologia cresce cerca de 10% ao ano, em média, e a previsão é que chegue aos 

12% em 2015. Segundo o site Gestor, um estudo recente, revelou que a demanda pelos 

profissionais de Tecnologia da Informação vai exceder a oferta em 35%, que em número 

é, aproximadamente, 296 mil profissionais, em 2015, na América Latina. E no Brasil há 

uma carência de aproximadamente, 40 mil profissionais de tecnologia, sendo que o 

número deverá crescer 117 mil até 2015. 

Diante do fato exposto, deve-se promover o ensino da computação afim de 

reverter tal situação, com isso, este trabalho defende a criação de um guia prático para o 

profissional licenciado em computação em sua pratica promover o desenvolvimento do 

raciocínio lógico e do pensamento computacional. Afim de, principalmente preparar os 

alunos para o futuro, apoiando a ideia de que, o raciocínio lógico e o pensamento 

computacional devem ser ensinados desde cedo, pois aumentam a capacidade de dedução 

e conclusão de problemas Sica (2011). 

Nesse contexto, acredita-se que o ensino de lógica de programação na educação 

básica acarretará na redução desse déficit futuramente, uma vez que, os estudantes 

estarão conhecendo conceitos básicos de computação e poderão escolher cursos futuros 

na área da computação.  

Também acredita-se que a criação desse guia prático contribuirá para que o 

docente ensine lógica de modo diferenciado, pois, a metodologia empregada para a 

realização do mesmo possibilita aos alunos aprenderem de forma multidirecional e em 

grupos diferentemente das demais abordagens unidirecionais e incentivando o 

construtivismo, uma vez que, a metodologia PBL fomenta esta possibilidade. 

Portanto, o profissional docente licenciado em computação ao seguir este guia 

estará adotando uma nova postura ao adotar a metodologia PBL para suas aulas e ao 

seguir seus princípios de construção do conteúdo, acompanhamento e avaliação para o 

ensino de lógica de programação para uso nas escolas brasileiras de educação básica. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO 

  
  

No presente capítulo são abordados os conceitos teóricos relacionados ao trabalho. 

 

3.1. Scratch e o ensino de lógica de programação 

  

O ensino de programação para crianças é defendido a muito tempo, sua gênese 

está em Papert que, no final da década de 60, implementou uma linguagem 

computacional denominada de LOGO7. Papert chamou de construtivismo a abordagem 

pela qual o estudante constrói, por intermédio do computador, o seu próprio 

conhecimento. 

No entanto, com o desenvolvimento tecnológico e novos paradigmas de 

programação tornou-se necessário uma forma mais evoluída da linguagem LOGO. Tal 

ambiente deveria manter a mesma abordagem construtivista defendida por Papert, 

porém com interface mais amigável e interativa, uma vez que seu público alvo eram 

crianças. Foi pensando nestas características em que o Scratch foi desenvolvido. 

O Scratch (Figura 1), foi criado pelo Lifelong Kindergarten Group (LLK), grupo de 

pesquisa do MIT Media Lab. Seu objetivo é ser mais simples e intuitiva uma vez que utiliza 

o “clicar e arrastar” como forma de interação na aprendizagem de conceitos de lógica de 

programação. 

 Neste contexto, este software visa sanar a dificuldade do aluno em entender a 

sintaxe da lógica, abolindo assim, a preocupação que os alunos virão a ter com erros 

sintáticos. Seus comandos são em blocos e baseia-se no conceito de design, abordagem 

que, segundo Brennan (2011), enfatiza a concepção (criar e não apenas utilizar ou 

interagir). 

Assim, a atenção da criança concentra-se para a lógica necessária para a 

realização de uma atividade. Os blocos de códigos são concebidos por meio de encaixe, 

organizados de forma sintática. 

                                                
7 LOGO é uma linguagem de programação interpretada, voltada para crianças, jovens e até adultos.  
PAPERT, S.  LOGO: Computadores e Educação. São Paulo, Brasiliense, 1985. 
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Figura 1: Interface do Scratch. 

 

Ao considerar a complexidade que envolve o ensino de lógica de programação, 

esta ferramenta associada a objetivos bem definidos e a uma metodologia construtivista, 

acredita-se auxiliar no desenvolvimento da lógica de programação. 

 

 

3.2. Metodologia PBL 

  

Aprendizagem baseada em problemas (Problem Based Learning - PBL) é uma 

metodologia que tornou-se muito popular para professores na área da medicina como 

afirmam Savery e Duffy (1994). Atualmente ela vem sendo aplicada em diversas áreas, 

inclusive pela Computação.  O foco deste método no aprendizado consiste em fazer com 

que os alunos trabalhem em conjunto para resolver um problema, que não comporta uma 

solução correta única, deve preceder à teoria, atuando como o foco da aprendizagem, e 

promover a integração dos conceitos e habilidades necessários para sua solução 

(BARROWS, 2001). 

Neste método, segundo Boud e Feletti (1991) é possível o desenvolvimento de 

habilidades como comunicação e colaboração, por exemplo. Centrado no discente, PBL 

mantêm o alinhamento de problemas aos conteúdos e promove uma aprendizagem ativa 
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e multidirecional, ou seja, ocorre o aprendizado não apenas entre aluno e o docente, mas 

sim, entre todos os envolvidos nesse processo. 

O PBL utiliza problemas reais como objeto de estímulo, promoção à prática e 

motivação à aprendizagem, além de ocorrer de forma dinâmica. Segundo Pertesson 

(1997), há três critérios importantes que promovem a aprendizagem em PBL: (i) ambiente 

imerso a prática, que, de acordo com o autor o aluno recebe comentários de outros alunos 

e do professor; (ii) aluno recebe apoio dos demais estudantes e do docente tornando-se 

uma aprendizagem multidirecional e; (iii) a aprendizagem é funcional baseada na 

resolução de problemas reais. 

Para Ribeiro (2005), a PBL não é uma abordagem estática e pode se adaptar a 

outros contextos educacionais. Atualmente trabalhos são apresentados com a utilização 

dessa metodologia em nível de ensino superior, porém acredita-se sua adoção porde 

favorecer outros níveis educacionais, como o ensino fundamental e médio, por exemplo. 

Segundo Barrows (2001) o processo de aprendizagem em PBL envolvem 

atividades como: apresentação do problema, levantamento de hipóteses; tentativa de 

solução com conhecimentos disponíveis, levantamento de questões de aprendizagem, 

aplicação dos conhecimentos no problema, compartilhamento de informações e 

discussões no grupo, estudo independente, planejamento do trabalho do grupo, 

apresentação das soluções, auto avaliação e avaliação dos pares. 

 

3.3. Problema: Procedimento de aprendizagem em PBL 

 

A delimitação de um problema como atividade é bastante delicada, pois, sua 

resolução exige dos sujeitos envolvidos atitude e motivação. É o elemento central em um 

currículo PBL, e tem como objetivo provocar uma discussão produtiva entre os alunos. 

Este deve ser motivador e despertar o interesse do aluno pela sua discussão. 

Uma definição clássica de problema é apresentada por Lester (1983) como uma 

situação em que um indivíduo ou um grupo quer ou precisa resolver e para a qual não 

dispõe de um caminho rápido e direto que o leve à solução. Para Pozo (1998) é um dos 

veículos mais acessíveis para levar os alunos a aprender a aprender, resolvendo 

problemas. Entende-se que é importante a prática de atividades em sala de aula 
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envolvendo problemas cotidianos reais, uma vez que, os alunos adquirem habilidades de 

elaborar e desenvolver estratégias pessoais durante a solução para os mesmos. 

Desta forma, um problema bem elaborado irá motivar o aluno a pesquisar e 

estudar em busca de sua solução. Porém, a simulação do problema em PBL segundo 

Savery e Duffy (1995) deve ser mal estruturado e que permitam a livre investigação, uma 

vez que, os problemas do mundo real são mal estruturados. Caso contrário, pode haver 

uma desmotivação do aluno para solucioná-lo. Portanto a metodologia PBL permite que 

o aluno seja um agente ativo no ensino-aprendizagem de maneira contínua, permitindo o 

desenvolvimento do raciocínio crítico, lógico e analítico. 

Para a adoção do PBL, o profissional docente licenciado em computação deve 

seguir seus princípios, inclusive pela utilização do problema antes da contextualização.   

 

3.4. Executando o PBL 

  

A aplicação do PBL traz mudanças tanto para o docente quanto para o discente. No 

processo de aprendizagem cria-se um grupo tutorial de 8 a 10 alunos como apoio para os 

estudos, composto de um tutor (docente).  

Os docentes passam a ser (tutores) que, conforme Ribeiro & Mizukami (2005) têm 

a função de orientar, facilitar, explicar conceitos, ajudar os alunos a delinear questões, 

sanar dúvidas às tarefas a serem cumpridas. Para a execução da metodologia o docente 

deve seguir ações, bem como, planejar, executar e verificar o aprendizado.  

Primeiramente o docente deve planejar sua aula diante da análise e escolha de 

ferramentas que melhor se adaptem ao panorama da turma de alunos que irá ensinar, 

definir os objetivos educacionais, definir o problema associado ao conteúdo e verificar se 

este condiz com as expectativas da metodologia. 

Em um segundo momento, será executada a metodologia em sala de aula através 

da apresentação do problema, organização das equipes, diante disso, o docente deve 

acompanhar os alunos no processo de resolução do problema. 

E por fim, acontecerá a verificação da aprendizagem, onde o docente fará uso da 

tabela bidimensional, auto avaliação e avaliação dos pares. 
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3.5. Planejamento de ensino com PBL 

 

As ideias que envolvem o conceito de planejamento compreendem um conjunto 

de conhecimentos práticos e teóricos de modo que possibilita ao docente guiar-se durante 

todo o processo de ensino aprendizagem, tornando-se assim sua principal ferramenta de 

trabalho. É desenvolvida basicamente, a partir da ação do docente e cabe a ele definir os 

objetivos a serem alcançados. Para exercitar a sua prática, faz-se necessário compreender 

os conceitos atribuídos a esse termo. A definição apresentada por Padilha (2001, p.30) 

descreve o planejamento como processo de busca de equilíbrio entre meios e fins, entre 

recursos e objetivos, visando ao melhor funcionamento de empresas, instituições, setores 

de trabalho, organizações grupais e outras atividades humanas.  

Conforme aponta Luck (2002, p.24), planejamento é o processo de estruturação e 

organização da ação intencional, realizado mediante à análise de informações relevantes 

do presente e do passado, objetivando, principalmente, o estabelecimento de 

necessidades a serem atendidas. Estabelece estados e situações futuros desejadas. Prevê 

as condições necessárias ao estabelecimento desses estados e situações.  Consiste na 

escolha e determinação de uma linha de ação capaz de produzir os resultados desejados, 

de forma a maximizar os meios e recursos disponíveis para alcançá-los. 

Neste contexto, sabe-se que é de fundamental importância o planejar em qualquer 

atividade, no contexto escolar este requer muita intenção na formulação das atividades 

pedagógicas, estratégias e ações necessárias para alcançar o objetivo que se quer alcançar. 

E se tratando da prática docente, faz-se necessário ainda mais desenvolver um 

planejamento. De acordo com Klosouski, o planejamento tem como principal função: 

 

Garantir a coerência entre as atividades que o professor faz com seus alunos e, além 
disso, as aprendizagens que pretende proporcionar a eles. Então, pode-se dizer que 
a forma de planejar deve focar a relação entre o ensinar e o aprender. Dentro do 
planejamento de ensino, deve-se desenvolver um processo de decisão sobre a 
atuação concreta por parte dos professores, na sua ação pedagógica, envolvendo 
ações e situações do cotidiano que acontecem através de interações entre alunos e 
professores (Klosouski, 2007, p. 10). 

 

A importância do processo de planejamento na prática docente visa sanar os 

seguintes questionamentos: O que o docente pretende alcançar? Em quanto tempo 

pretende alcançar? Como ele pode alcançar isso que pretende? O que fazer e como fazer? 
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E quais os recursos necessários? O que e como analisar a situação a fim de verificar se o 

que ele pretende foi alcançado? Diante da busca das respostas para tais questionamentos 

o docente definirá os objetivos educacionais, conteúdos, métodos e avaliação. 

Para o profissional docente, faz-se necessário o desenvolvimento de um 

planejamento, claro, coerente e preciso, uma vez que, com o desenvolver do mesmo o 

docente alcançará os resultados que almeja. 

 

3.5.1. Taxonomia dos objetivos educacionais 

  

Segundo Libâneo (1994) os objetivos educacionais são uma exigência 

indispensável para o trabalho docente, requerendo um posicionamento ativo do professor 

em sua explicitação, seja no planejamento escolar, seja no desenvolvimento das aulas.  

Uma definição bem estruturada e clara destes objetivos guiará o processo de 

ensino para a escolha adequada de estratégias, métodos, conteúdos e instrumentos de 

avaliação. Neste contexto, um dos instrumentos que podem facilitar esse processo de 

definição e classificação dos objetivos educacionais é a Taxonomia proposta por Bloom et 

al. (1956), que tem o objetivo de auxiliar no planejamento, organização e desenvolvimento 

de metas de aprendizagem. 

Segundo KRATHWOHL (2002), a taxonomia é uma estrutura de classificação que 

declara o que se espera ou o que pretende que os alunos aprendam com o objetivo 

estabelecido. A Taxonomia de Bloom define objetivos hierárquicos de aprendizagem, que 

vão do processo inicial de aquisição de um novo conhecimento à capacidade de criar novas 

soluções a partir daquele conhecimento adquirido (FERRAZ,2008). 

De acordo com Bloom (1956), a aprendizagem ocorre em três domínios como 

representado na figura 2: cognitivo, psicomotor e afetivo. As características básicas de 

cada um desses domínios podem ser resumidas em: 

● Cognitivo: Ligado ao saber. Envolve a aquisição de um novo conhecimento, do 

desenvolvimento intelectual, de habilidade e de atitudes. Inclui reconhecimento de 

fatos específicos, procedimentos padrões e conceitos que estimulam o 

desenvolvimento intelectual constantemente. 

● Afetivo: relacionado a sentimentos e posturas. Envolve categorias ligadas ao 

desenvolvimento da área emocional e afetiva, que incluem comportamento, 
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atitude, responsabilidade, respeito, emoção e valores. As categorias deste domínio 

referem-se a receptividade; resposta; valorização; organização e caracterização. 

● Psicomotor: relacionado às habilidades físicas específica 

  

Embora todos os três domínios (cognitivo, afetivo e psicomotor) tenham sido 

amplamente discutidos e divulgados, em momentos diferentes e por pesquisadores 

diferentes, o domínio cognitivo é o mais conhecido e utilizado (FERRAZ E BELHOT, 

2010).  A Taxonomia de Bloom do domínio cognitivo é estruturada em níveis de 

complexidade crescente, ou seja, uma escala do mais simples ao mais complexo como 

representa a Figura 3. Isso significa que, para adquirir uma nova habilidade que está no 

próximo nível, o aluno deve ter dominado e adquirido habilidades do nível anterior. Os 

seis níveis de domínio cognitivo da taxonomia de Bloom são conhecimento, compreensão, 

aplicação, análise, síntese e avaliação conforme apresenta a Tabela 1. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Domínios da aprendizagem descritas por Bloom. 
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Isso significa que, para adquirir uma nova habilidade que está no próximo nível, o 

aluno deve ter dominado e adquirido habilidades do nível anterior. Os seis níveis de 

domínio cognitivo da taxonomia de Bloom são conhecimento, compreensão, aplicação, 

análise, síntese e avaliação conforme apresenta a Tabela 1ª, Tabela 1b e Tabela 1c. 

 

Tabela 1a:Estruturação da Taxonomia de Bloom no domínio cognitivo. 

                  Fonte: Adaptado de Bloom et al. (1956), Bloom (1986), Driscoll (2000) e Krathwohl (2002). 

Categorias e subcategorias dos processos cognitivos 

Categoria Descrição 

1. 
Conhecimento 

Definição: Habilidade de lembrar informações e conteúdos previamente 
abordados como fatos, datas, palavras, teorias, métodos, classificações, lugares, 
regras, critérios, procedimentos etc. A habilidade pode envolver lembrar uma 
significativa quantidade de informação ou fatos específicos. O objetivo 
principal desta categoria nível é trazer à consciência esses conhecimentos. 
Subcategorias: 1.1 Conhecimento específico: Conhecimento de terminologia; 
Conhecimento de tendências e sequências; 1.2 Conhecimento de formas e 
significados relacionados às especificidades do conteúdo: Conhecimento de 
convenção; Conhecimento de tendência e sequência; Conhecimento de 
classificação e categoria; Conhecimento de critério; Conhecimento de 
metodologia; e 1.3 Conhecimento universal e abstração relacionado a um 
determinado campo de conhecimento: Conhecimento de princípios e 
generalizações; Conhecimento de teorias e estruturas. 
Verbos: enumerar, definir, descrever, identificar, denominar, listar, nomear, 
combinar, realçar, apontar, relembrar, recordar, relacionar, reproduzir, 
solucionar, declarar, distinguir, rotular, memorizar, ordenar e reconhecer. 

 

 

 

 

 

Figura 3:Categorias do domínio cognitivo proposto por Bloom. 
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Tabela 2b:Estruturação da Taxonomia de Bloom no domínio cognitivo. 

             Fonte: Adaptado de Bloom et al. (1956), Bloom (1986), Driscoll (2000) e Krathwohl (2002). 

2. Compreensão Definição: Habilidade de compreender e dar significado ao conteúdo. 
Essa habilidade pode ser demonstrada por meio da tradução do 
conteúdo compreendido para uma nova forma (oral, escrita, diagramas 
etc.) ou contexto. Nessa categoria, encontra-se a capacidade de entender 
a informação ou fato, de captar seu significado e de utilizá-la em 
contextos diferentes. 
Subcategorias: 2.1 Translação; 2.2 Interpretação e 2.3 Extrapolação. 
Verbos: alterar, construir, converter, decodificar, defender, definir, 
descrever, distinguir, discriminar, estimar, explicar, generalizar, dar 
exemplos, ilustrar, inferir, reformular, prever, reescrever, resolver, 
resumir, classificar, discutir, identificar, interpretar, reconhecer, 
redefinir, selecionar, situar e traduzir. 

3. Aplicação Definição: Habilidade de usar informações, métodos e conteúdos 
aprendidos em novas situações concretas. Isso pode incluir aplicações 
de regras, métodos, modelos, conceitos, princípios, leis e teorias. 
Verbos: aplicar, alterar, programar, demonstrar, desenvolver, 
descobrir, dramatizar, empregar, ilustrar, interpretar, manipular, 
modificar, operacionalizar, organizar, prever, preparar, produzir, 
relatar, resolver, transferir, usar, construir, esboçar, escolher, escrever, 
operar e praticar. 

4. Análise Definição: Habilidade de subdividir o conteúdo em partes menores 
com a finalidade de entender a estrutura final. Essa habilidade pode 
incluir a identificação das partes, análise de relacionamento entre as 
partes e reconhecimento dos princípios organizacionais envolvidos. 
Identificar partes e suas inter-relações. Nesse ponto é necessário não 
apenas ter compreendido o conteúdo, mas também a estrutura do objeto 
de estudo. 
Subcategorias: Análise de elementos; Análise de relacionamentos; e 
Análise de princípios organizacionais. 
Verbos: analisar, reduzir, classificar, comparar, contrastar, determinar, 
deduzir, diagramar, distinguir, diferenciar, identificar, ilustrar, apontar, 
inferir, relacionar, selecionar, separar, subdividir, calcular, discriminar, 
examinar, experimentar, testar, esquematizar e questionar. 
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5. Síntese Definição: Habilidade de agregar e juntar partes com a finalidade de 
criar um novo todo. Essa habilidade envolve a produção de uma 
comunicação única (tema ou discurso), um plano de operações 
(propostas de pesquisas) ou um conjunto de relações abstratas (esquema 
para classificar informações). Combinar partes não organizadas para 
formar um “todo”. 
Subcategorias: 5.1 Produção de uma comunicação original; 5.2 
Produção de um plano ou propostas de um conjunto de operações; e 5.3 
Derivação de um conjunto de relacionamentos abstratos. 
Verbos: categorizar, combinar, compilar, compor, conceber, construir, 
criar, desenhar, elaborar, estabelecer, explicar, formular, generalizar, 
inventar, modificar, organizar, originar, planejar, propor, reorganizar, 
relacionar, revisar, reescrever, resumir, sistematizar, escrever, 
desenvolver, estruturar, montar e projetar. 

6. Avaliação Definição: Habilidade de julgar o valor do material (proposta, 
pesquisa, projeto) para um propósito específico. O julgamento é baseado 
em critérios bem definidos que podem ser externos (relevância) ou 
internos (organização) e podem ser fornecidos ou conjuntamente 
identificados. Julgar o valor do conhecimento. 
Subcategorias: 6.1 Avaliação em termos de evidências internas; e 6.2 
Julgamento em termos de critérios externos. 
Verbos: Avaliar, averiguar, escolher, comparar, concluir, contrastar, 
criticar, decidir, defender, discriminar, explicar, interpretar, justificar, 
relatar, resolver, resumir, apoiar, validar, escrever um review sobre, 
detectar, estimar, julgar e selecionar. 

 

 

Cada categoria da tabela divide-se em outras subcategorias onde as mesmas 

dividem-se em verbos de ação, como definidos em Bloom et al. (1956), Bloom (1986), 

Driscoll (2000) e Krathwohl (2002).  

  

3.6. Taxonomia de Bloom Revisada 

  

Diante dos novos paradigmas educacionais e de como os educadores definem os 

objetivos gerais e específicos de disciplinas, buscou-se o equilíbrio entre a estruturação 

da taxonomia original e as mudanças provocadas por avanços tecnológicos e de 

estratégias incorporadas à educação. Com o objetivo de adequar a taxonomia aos novos 

desenvolvimentos da educação, considerando a metacognição e as teorias construtivistas 

que relacionam o conhecimento com a consciência da aprendizagem individual, um grupo 

Tabela 4c:Estruturação da Taxonomia de Bloom no domínio cognitivo. 

             Fonte: Adaptado de Bloom et al. (1956), Bloom (1986), Driscoll (2000) e Krathwohl (2002). 

 

 
Tabela 3a:Estruturação da Taxonomia de Bloom no domínio cognitivo. 

                  Fonte: Adaptado de Bloom et al. (1956), Bloom (1986), Driscoll (2000) e Krathwohl (2002). 
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de pesquisadores liderado por Anderson em 2001, estabeleceram alterações a Taxonomia 

de Bloom (FERRAZ E BELHOT, 2010). 

Sabe-se que os objetivos são descritos por verbos de ação e substantivos e que 

procuram descrever os processos cognitivos desejados para o aluno, diante disso, com a 

nova reestruturação da Taxonomia de Bloom o docente pode ter uma orientação nas 

escolhas das suas ações e planejamento, principalmente quanto a definição dos objetivos 

educacionais. Nesse contexto, o docente tem vantagens ao utilizar a mesma, bem como: 

●      Analisar e declarar de forma clara e concisa os objetivos de um plano de estudo; 

●      Auxiliar a não confundir atividades com os objetivos; 

●       Auxiliar no alinhamento entre avaliação e objetivos definidos e; 

●      Examinar os impactos das avaliações e a consistência dos currículos. 

Para cada verbo que o professor usar o mesmo estará associado a um verbo no gerúndio, 

como mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 5:Estrutura do processo cognitivo na Taxonomia de Bloom Revisada. 

        Fonte: Ferraz et al. (2010).   

Verbos de Ação Verbos no Gerúndio 

Lembrar Reconhecendo e Reproduzindo. 

Entender Interpretando, Exemplificando, Classificando, Resumindo, Inferindo, 
Comparando e 
Explicando. 

Aplicar Executando e Implementando. 

Analisar Diferenciando, Organizando, Atribuindo e 
Concluindo. 

Avaliar Checando e Criticando 

Criar Generalizando, Planejando e Produzindo. 

 

Uma estrutura é proposta para definir objetivos educacionais, composta da 

seguinte forma verbo de ação + substantivo + verbo no gerúndio + substantivo 

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

O verbo de ação representa a dimensão do processo cognitivo (Lembrar, Entender, 

Aplicar, Analisar, Avaliar e Criar), o substantivo define qual conteúdo será associado ao 

objetivo, o verbo no gerúndio determina “como” o objetivo será alcançado, sendo o 
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Figura 4:Caráter bidimensional da “nova” Taxonomia de Bloom. 

mesmo dependente do verbo de ação. E por fim, mais um substantivo que conclui o 

objetivo associando-o com a dimensão do conhecimento (Efetivo, Conceitual, Procedural 

e Metacognitivo). 

Para tal, a análise realizada sob relação direta entre verbo e substantivo chegou-

se à conclusão de que verbos e substantivos deveriam pertencer a dimensões separadas 

na qual os substantivos formariam a base para a dimensão conhecimento (o que) e verbo 

para a dimensão relacionada aos aspectos cognitivos (como) (FERRAZ E BELHOT, 2010).  

Diante da separação de verbos e substantivos, conhecimento e processos 

cognitivos, a Taxonomia deixou de ser unidimensional e passou a ter aspecto 

bidimensional, organizado em duas dimensões, a dimensão do Conhecimento e dos 

Processos Cognitivos, como mostra a Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Ferraz et al. (2010). 

 

A   taxonomia revisada diferencia “saber o quê” (substantivos que formariam a 

base do conhecimento) de “saber como” (verbos relacionados aos aspectos de 

desenvolvimento cognitivo, competência e habilidades). Segundo FERRAZ E BELHOT 

(2010) as principais mudanças realizadas da taxonomia original para a taxonomia 

revisada foram a mudança dos verbos e sua estrutura de hierárquica unidimensional para 

a formar bidimensional. 

 1.   Os verbos foram separadas o processo do conhecimento do processo cognitivo, com 

isso ocorreu-se as seguintes mudanças, de acordo com (KRATHWOHL, 2002): i) os 

aspectos verbais utilizados na categoria Conhecimento foram mantidos, mas essa foi 

renomeada para Lembrar; ii) Compreensão foi renomeada para Entender; iii) Aplicação, 

Análise e Avaliação, foram alteradas para a forma verbal Aplicar, Analisar  e Avaliar , 

respectivamente, por expressarem melhor a ação  pretendida e serem condizentes com o 



27 
 

Tabela 6:Tabela Bidimensional. 

que se espera de resultado a determinado estímulo de instrução; iv) Síntese trocou de 

lugar com Avaliação (Avaliar) e foi alterada para a forma verbal Criar; v) os nomes das 

subcategorias existentes foram alterados para verbos no gerúndio como mostra a Tabela 

4. 

2. Na nova estrutura proposta na Taxonomia de Bloom revisada, a dimensão do 

conhecimento (conteúdo) e dos processos cognitivos foi mais claramente diferenciada, e 

isso originou um novo modelo de utilização e tem como estrutura uma tabela 

bidimensional (Tabela 3) tornando-se assim mais flexível quanto aos níveis do processo 

de aprendizagem. 

 

 

 

Esta tabela bidimensional diferencia pra cada categoria que estaria relacionado 

com a aquisição de conhecimento, desenvolvimento de habilidades e competência. 

Apesar de manter o design hierárquico do original, a nova taxonomia é flexível, 

pois, como aponta Krathwohl (2002), considerou a possibilidade de interpolação das 

categorias do processo cognitivo, quando necessário, devido ao fato de que determinados 

conteúdos podem ser mais fáceis de serem assimilados a partir do estímulo pertencente 

a uma mais complexa. Por exemplo, pode ser mais fácil entender um assunto após aplicá-

lo e só então ser capaz de explicá-lo.  

 

 

 

 

 

TABELA BIDIMENSIONAL DA TAXONOMIA DE BLOOM 

Processos do 

Conhecimento 

Processos Cognitivos 

1. Lembrar 2. Entender 3. Aplicar 4. Analisar 5. Avaliar 6. Criar 

A – Efetivo/Factual       

B - Conceitual       

C - Procedural       

D - Metacognotivo       
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Tabela 7:Estrutura do processo cognitivo na taxonomia de Bloom – revisada. 
          Fonte: Ferraz et al. (2010). 

Verbos de ação Definição + Gerúndio 

Lembrar Consiste em reconhecer e recordar informações 

importantes da memória de longa duração. Os 

verbos no gerúndio são: reconhecendo e 

reproduzindo 

Entender Capacidade de fazer sua própria interpretação do 

material educacional, como leituras e explicações do 

professor.  Os verbos no gerúndio são desse 

processo são: Interpretando, exemplificando, 

classificando, resumindo, inferindo, comparando e 

explicando. 

Aplicar Refere-se a usar o procedimento aprendido em uma 

situação familiar ou nova. Os verbos no gerúndio 

são: executando e implementando 

Analisar Consiste em dividir o conhecimento em partes e 

pensar como essas partes se relacionam com a 

estrutura geral. Os verbos no gerúndio são: 

diferenciando, organizando, atribuindo e 

concluindo. 

Avaliar Ela engloba verificação e crítica.  Os verbos no 

gerúndio são: checando e criticando. 

Criar Essa capacitação envolve reunir elementos para dar 

origem a algo novo. Os verbos no gerúndio são: 

generalizando, planejando e produzindo. 
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Neste contexto, segundo Krathwohl (2002), os objetivos são descritos utilizando 

verbos de ação e substantivos que representam os processos cognitivos desejados. 

A categoria dimensão do conhecimento apresenta quatro subcategorias do 

processo do conhecimento conforme apresenta a Tabela 5 ( FERRAZ et al., 2010). 

 

Tabela 8:Características do processo da aprendizagem. 
  Fonte: Adaptado de Bloom et al. (1956). 

Processos do conhecimento 

Efetivo/Factual Relacionado ao conteúdo básico que os estudantes devem 

dominar, afim de que consigam realizar e resolver 

problemas apoiados nesse conhecimento 

Conceitual Relacionado a inter-relação dos elementos básicos, num 

contexto mais elaborado que os estudantes seriam capazes 

de descobrir 

Procedural Relacionado ao conhecimento de “como realizar alguma 

coisa” utilizando métodos, critérios, algoritmos e técnicas 

Metacognitivo (Refletir sobre o que se sabe) refere-se ao conhecimento 

dos processos cognitivos e das informações sobre como 

manipular esses processos de forma eficaz. 

 

  

Os processos do conhecimento efetivo, conceitual e procedural estão relacionados 

à subdivisão da categoria inicial (taxonomia original), mas foram reorganizadas para usar 

uma nova terminologia mais clara e na qual fosse possível reconhecer as diferenças 

psicocognitivas que seriam desenvolvidas. A quarta e nova subcategoria está relacionada 

ao conceito de metacognição. De acordo com (FERRAZ E BELHOT, 2010 apud Anderson 

et al. 2001), metacognição envolve o conhecimento cognitivo real assim como a 

consciência da aprendizagem individual. 

Diante da estrutura dos objetivos educacionais definidas na Taxonomia proposta 

por Bloom, ficou mais claro tanto para o professor quanto para o aluno a definição do que 

se deseja alcançar.  
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Outra vantagem de se adotar essa taxonomia é estimular os educadores a 

auxiliarem seus discentes, de forma estruturada e consciente, a adquirirem competências 

específicas a partir da percepção da necessidade de dominar habilidades mais simples 

(fatos) para, posteriormente, dominar as mais complexas (conceitos). 
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4. METODOLOGIA 

  

No presente capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos 

adotados para o desenvolvimento deste trabalho. São contextualizados conceitos 

referentes a natureza da pesquisa (quanto aos fins, quanto aos meios, quanto a forma de 

abordagem) e etapas da pesquisa. 

  
 

4.1. Natureza da pesquisa 

  

A pesquisa pode ser classificada em diferentes aspectos: quanto a forma de 

abordagem e quanto ao tipo de pesquisa, que, segundo Vergara (2004), são divididos em 

dois critérios básicos - quanto aos fins (objetivos) e quanto aos meios (procedimentos). 

  

4.1.1. Quanto aos fins 

  

A pesquisa é dita exploratória, pois, segundo Gil (2002, p.43), “têm por finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Vale 

ressaltar que esse tipo de pesquisa proporciona uma visão geral acerca de determinado 

fato. 

  
  

4.1.2. Quanto aos meios 

 

  

Esta pesquisa pode ser caracterizada pela Pesquisa Bibliográfica. Segundo Gil 

(2012, p.50) a principal vantagem da pesquisa bibliográfica “reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela 

que poderia pesquisar diretamente.”  Ao considerar esta citação, acredita-se que a 

vantagem da pesquisa bibliográfica está diretamente ligada no acesso de informações 

referente ao tema da pesquisa. Desta forma, considera-se de fundamental importância 

realizar o levantamento bibliográfico na literatura, produzida em livros, artigos 

científicos, e na internet. 



32 
 

De acordo Manzo (1971, p.32), a pesquisa bibliográfica oferece “meios para 

definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como também explorar novas 

áreas onde os problemas não se cristalizaram suficientemente". De acordo com a visão 

apresentada pelos os autores, percebe-se a importância da pesquisa bibliográfica para o 

campo científico. 
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         Analise e escolha uma ferramenta  

5. GUIA PRÁTICO: ENSINANDO PROGRAMAÇÃO COM PBL 

 
 

Este capítulo apresenta um guia prático de como auxiliar o docente no 

planejamento, execução e verificação da aprendizagem pelo método PBL para o ensino de 

computação. O guia é composto de 3 etapas principais, como apresenta a Figura 5.  A cada 

etapa, ações são estabelecidas para guiar o docente.   

 

 
Figura 5:Visão geral do guia prático. 

 
 
 

5.1. Planejamento 

 
 

 
 

 

 

 

Existem diversas ferramentas que propiciam ao aluno a aprendizagem de conceitos 

computacionais. Cabe ao professor escolher àquela que melhor se adapte ao seu 

objetivo.  As ferramentas mais usadas atualmente são Scratch, RoboMind, Code.Org, 

Code Monster, Alice, e Hackety - hack.  Esta seção do guia apresenta as 

características, limitações e pontos fortes para facilitar a análise e escolha pelo professor. 
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Figura 6:Tela inicial do Scratch. 

 

Scratch: é um software gratuito e baseia-se na aprendizagem visual. Permite a 

criação de histórias, animações, jogos e outras produções. Seu foco consiste em fazer com 

que o aluno não se preocupe com a parte sintática do desenvolvimento, pois os comandos 

são apresentados e os alunos devem arrastá-los e agrupá-los. O software é divido em três 

blocos como mostra na Figura 6.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

O primeiro bloco contém os comandos que podem ser adicionados ao programa. Tais 

comandos referem-se ao controle de movimentação, operadores lógicos, aparência, sons 

e outros. É no segundo bloco, onde o aluno pode organizar os blocos de comandos. Os 

trajes de seus sprites (os desenhos que aparecem na tela) e os sons que acompanham os 

sprites também são organizados nesta tela.  E, o terceiro bloco contém a tela de animação, 

onde o aluno consegue perceber a execução do programa. 

 

 

 
 

Download - http://scratch.mit.edu/ 
Video - http://scratch.mit.edu/help/videos/ 
 

 

http://scratch.mit.edu/
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Figura 7:Tela inicial do RoboMind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RoboMind: ROBO é uma linguagem de programação educativa nova e muito 

simples que irá familiariza o aluno com as noções básicas de conceitos 

computacionais.  Favorece ao aluno familiarizar-se com linguagens de programação, 

propicia uma visão sobre áreas como a robótica e inteligência artificial (RoboMind, 2014). 

O aluno pode programar o seu próprio robô para andar, virar, olhar ao redor, pegar 

objetos, pintar, etc. Isso é feito usando instruções básicas de programação, como laços de 

repetição, condicionais e procedimentos. 

Tem uma interface gráfica e um robô com protagonista como apresentado na 

Figura 7, porém, seus comandos lógicos são digitados o que pode se tornar desmotivador 

dependendo da faixa etária dos alunos. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

O uso do Scratch é ideal para crianças com faixa etária de 8 anos.  O 

Scratch não possui nenhuma sintaxe, deixando o aluno focado apenas no 

aprendizado da lógica do programa. 
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Com este software o aluno controla um robô através de linhas de comando baseada 

em uma linguagem de programação própria.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Code.Org:  é uma iniciativa não governamental idealizadas por grandes ícones da 

área da computação como Mark Zuckerberg e Bill Gates, tem como objetivo fazer com que 

a computação esteja presente nas escolas. É um curso online para crianças e jovens e faz 

parte de uma campanha denominada “Hour of Code” que ensina programação. Para que 

seja possível usufruir do Code.Org o aluno deve estar conectado à internet e acessar o sitio 

(http://code.org) como mostra a Figura 8 onde o aluno poderá acessar diversos exercícios 

introdutórios à lógica de programação. 

 

 

 

 

 

O uso do RoboMind é ideal para crianças com faixa etária de 8 

anos.  RoboMind é um ambiente de programação educacional simples com a sua 

própria linguagem de script que permite que os iniciantes aprendam as noções 

básicas de informática através da programação de um robô simulado. 

 
 

Download - http://www.robomind.net/pt/  
 

 

http://code.org/
http://www.robomind.net/pt/
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Figura 8:Tela inicial do Code.Org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Atualmente, pesquisas demonstram uma série de benefícios de incluí os jogos 

digitais no processo ensino-aprendizagem, apontando possibilidades de ser um rico 

instrumento para a construção do conhecimento, transformando o ato de jogar em ato de 

aprender e ensinar, construindo os objetivos necessários para se alcançar a 

aprendizagem. Pensando nisso, uma das vertentes do Code.Org é o ensino de 

programação com jogos digitais, um exemplo é mostrado na Figura 9. 
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Figura 9:Atividade do labirinto 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Uma desvantagem dessa ferramenta consiste em ter que está conectado à internet 

para utilizar todos os recursos, ficando dependente da estrutura da escola ao acesso à rede 

mundial de computadores. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Download - http://code.org  
 

 

Ao acessar o site (http://code.org) você pode baixar algumas das atividades 
para realizá-las off-line em sala de aula ou simplesmente pode fazê-las online se 
preferir. Esta se torna mais interativa. Para chamar a atenção do aluno, as 
atividades usam personagens de jogos, como do próprio Angry Bird. Este é um dos 
principais pontos fortes da ferramenta. Pode ser aplicado para alunos acima de 12 
anos. 

http://code.org/
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Figura 10:Tela inicial do Code Monster 

Code Monster: É uma ferramenta desktop, logo não requer instalação no 

computador, com o Code Monster o docente pode ensinar conceitos computacionais 

através de comandos digitados como mostra a Figura 10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O campo da esquerda seve para o aluno executar as tarefas pedidas pelo monstro; 

o da direita mostra os resultados (à medida que o primeiro é alterado). Além disso, todas 

as interações são explicadas, para que você possa compreender o que foi feito e o porquê 

de ser obtida a saída vista na tela. A sequência das mensagens é feita apenas com um 

clique do mouse. 

Um ponto forte desta ferramenta é a simplicidade na tela, havendo apenas as 

instruções dada pelo mostro e as áreas de digitação do código e a área de saída do código, e 

pode ser acessada pelo aluno em qualquer lugar uma vez que é totalmente online, o que 

pode ser também um ponto negativo, uma vez que necessita de internet. 

 
 
 
 
 
 

Download - http://www.crunchzilla.com/code-monster  
 

 

http://www.crunchzilla.com/code-monster
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Figura 11:Tela inicial do Alice 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Alice: Ferramenta desktop, ideal para programação em 3D.  Alice vai além de 

digitação de comandos simples, serve para trabalhos mais robustos que podem ser 

desenvolvidos pelo aluno na criação de jogos e animações. O ambiente gráfico é interativo 

(Figura 11). O aluno precisa apenas clicar e arrastar as instruções para criar um programa. 

As instruções da Alice são similares as de linguagens de programação Java o que facilita 

o entendimento do paradigma POO (orientação a objetos) e C++. O interessante no Alice 

é que, após a adição de uma instrução, é possível executá-la imediatamente e observar o 

efeito que ela tem sobre o objeto colocado no cenário. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Embora a ambientação sugira o uso para crianças de 9 a 14 anos, mas pode 

ser útil para o aprendizado em qualquer idade. 
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Uma vantagem do Alice está em ser um ambiente tridimensional de fácil utilização 

no qual podem ser criadas animações e interações entre personagens e objetos o que 

lembra muito jogos de vídeo games. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hackety – hack: é um software multi-plataforma e livre, sua interface é mostrada 

na Figura 12, com ele o docente ensinará os princípios básicos de programação de forma 

simples e intuitiva. Uma vantagem dessa ferramenta é que orienta os estudantes através 

de pequenas lições com explicações sobre cada parte do código implementado. Um dos 

pontos fracos da ferramenta é o idioma, pois atualmente está disponível apenas para o 

Inglês, porém acredita-se que seja uma questão de tempo para suportar outros idiomas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download - http://www.alice.org/ 
 

 

Alice pode ser aplicado para ensinar conceitos básicos de programação a 

alunos a partir dos 8 anos. 

http://www.alice.org/


42 
 

Figura 12:Tela inicial do Hackety Hack 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Este software tem uma interface simples e intuitiva mesmo estando no idioma 

inglês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O programa dá uma introdução para adolescentes na linguagem Ruby. 

Pode usar essa ferramenta para alunos a partir dos 13 anos de idade. 

Download - http://hackety.com 

 
 

http://hackety.com/
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Figura 13:Estrutura de um objetivo educacional 

Para seguir este guia fica a critério do docente a escolha da ferramenta que será 

utilizada em sala de aula, para este trabalho foi escolhido o Scratch para exemplificação 

no guia. 

Para facilitar a compreensão das ações do guia, considere hipoteticamente uma 

disciplina de lógica de programação apoiada pelo Scratch.  A tabela 6 apresenta o 

mapeamento dos conceitos que podem ser trabalhados pela ferramenta: 

 
Tabela 9:Mapeamento do conteúdo aplicável à ferramenta Scratch. 

Mapeamento de conteúdo 

Módulos Conteúdos 

1 Estrutura de Repetição 

2 Estrutura de Decisão 

4 Estrutura de Seleção 

 

Outros exemplos serão apresentados ao considerar as ações do planejamento. 

5.1.1. Defina os objetivos educacionais e preencha a tabela 

bidimensional  

 
Após escolher a ferramenta e mapear os conteúdos, defina os objetivos 

educacionais seguindo a estrutura composta de verbos e substantivos como mostra a 

Figura 13.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa a dimensão 

do processo cognitivo 

(Lembrar, Entender, 

Aplicar, Analisar,  

Define qual 

conteúdo será 

associado ao  

objetivo 

Determina "como" o 

objetivo será alcançado.  

Esta ação depende 

totalmente da escolha 

do verbo de ação. 

Conclui o objetivo 

associando-o com a 

dimensão do 

conhecimento (Efetivo,  

Conceitual, Procedural 

e Metacognitivo). 



44 
 

Ao utilizar o exemplo hipotético, observe que tipos de objetivos educacionais 

foram definidos, além do preenchimento da tabela bidimensional como mostra a tabela 

7:  

1. Lembrar comandos básicos de estrutura de repetição como REPITA e REPITA 

ATE, reproduzindo soluções aos problemas apresentados no Scratch; 

2. Entender as diferenças entre os comandos REPITA e REPITA ATE, comparando 

cada um deles na estrutura do problema apresentado;   

3. Analisar e Aplicar comandos coerentes a estrutura de repetição, implementando 

uma solução ao problema de João. 

4. Avaliar os comandos de um bloco do programa, criticando sua ordem para 

execução.   

5. Criar soluções para o problema apresentado referente aos comandos REPITA e 

REPITA ATE, generalizando os conceitos da estrutura de repetição. 

 

Uma vez estabelecidos os objetivos, preencham a tabela bidimensional, conforme 

apresenta a Tabela 7.  Para o exemplo citado, observe que objetivos estão organizados nas 

células relacionando os processos cognitivos com os processos do conhecimento. 

 

Tabela 10:Tabela Bidimensional preenchida 

TABELA BIDIMENSIONAL DA TAXONOMIA DE BLOOM REVISADA 

 Processos Cognitivos 

Processos do 
Conhecimento 

1. Lembrar 2. Entender 3. Aplicar 4. Analisar 5. Avaliar 6. Criar 

A – Efetivo/Factual Objetivo 1      

B - Conceitual  Objetivo 2     

C - Procedural   Objetivo 3 Objetivo 3   

D - Metacognitivo     Objetivo 4 Objetivo 5 
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5.1.2. Defina os problemas associados ao conteúdo 

 

Como o problema é o ponto principal no processo PBL, fique atento quanto à sua 

coerência em relação ao conteúdo a ser ensinado. Para categorizar os níveis do problema, 

considere que a tabela 8. 

 

Tabela 11:Categorização do problema 

Processos Cognitivos  Níveis dos Problemas 

Lembrar e Entender Fácil 

Aplicar e Analisar Intermediário 

Avaliar e Criar Difícil  

 

Os processos cognitivos “Lembrar” e “Entender”, uma vez adotados referem-se a 

problemas de nível fácil; “Aplicar” e “Analisar” estão associados a problemas de nível 

intermediário e Avaliar e Criar para problemas que exigem soluções mais difíceis e 

complexas (Foram adotadas as cores verde, azul e vermelho para melhor visualização). 

Preencha a tabela 9 para facilitar a atividade de definição dos problemas: 

 

 

 

 

Para facilitar a definição dos objetivos observe as tabelas 3 e 4. É 
importante que você consiga distinguir os níveis dos processos, tanto 
cognitivo quanto do conhecimento. Você só pode escolher os verbos no 
gerúndio associado exclusivamente a cada processo cognitivo. Não fugir a 
estrutura que permite definir os objetivos educacionais. 
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Tabela 12:Definição dos problemas 

Problema Conteúdo  Comandos Possíveis Soluções Nível de 

dificuldade 

Problema 1 Estrutura de 

repetição 

Repita(valor), 

Repita ate 

(condição), 

Sempre 

O aluno deve fazer uma estrutura 

de repetição, para repetir de 1 até 

7, somar 800 metros a cada 

repetição para saber o total de 

metros andados por Jão na 

semana. 

Fácil 

Problema 2 Estrutura de 

Seleção 

Se (condição), 

Se não, Pare 

Comando  

O aluno vai usar os operadores 

lógicos “<” , “>” e “=’ . Se nota >= 

média então João passa, senão 

João esta em recuperação. 

Fácil 

Problema 3 Estrutura de 

Decisão 

Se (condição), 

Se não 

Se o preço do biscoito for menor 

que R$ 5,00 João pode ficar com 

o troco do dinheiro. Nesse 

problema exemplo o troco é de R$ 

2,00, porém o aluno deve 

multiplicar por 0,01 e somar com 

mais R$ 1,00 

Difícil 

 

Problema 1: João vai para a escola todos os dias, de segunda à sexta. O percurso que 

João faz mede 800 metros de ida e volta. Sabendo destas informações, calcule quantos 

metros João anda por semana? 

Problema 2: João é aluno do quinto ano. Acontece que ele está preocupado com suas 

notas e tem medo de ficar na recuperação. Sua mãe o prometeu um vídeo game caso ele 

passasse em matemática. João sabe que as notas de suas provas foram 6 e 7. Como João 

pode calcular a média das notas para saber se está aprovado? 

Problema 3: Dona Maria, mãe de João lhe deu 10 reais para ir ao supermercado 

comprar dois pacotes de biscoitos. João não sabe quanto cada pacote de biscoito custa, 

mas durante o caminho ele pensou que se o preço do biscoito for menor que R$ 5,00 cada 

biscoito ele pode gastar o restante doces. Ao chegar ao supermercado João vê que o preço 

do biscoito custa R$ 4,00 e que ainda está com 10% de desconto, com quanto ele vai ficar 

de troco para comprar doces? 
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Figura 14:Etapas da execução 

5.2. Execução 

 
 
 

Professor, após as etapas definidas no planejamento é hora de pô-las em prática, 

esta sessão apresenta as ações tomadas por você para executar suas atividades, a execução 

é composta de 5 ações, Apresentar o problema, Organize equipes, Acompanhar, 

Apresentação conceitual e Executar avaliações, como apresenta a Figura 14.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Primeiramente professor, apresente ao aluno o problema definido na etapa 

anterior. Os alunos podem não ter conhecimento do conteúdo para resolvê-lo, deixe-os 

tentar resolver o problema pela obtenção de informação e discussões em equipe. Defina 

equipes ao seu critério ou peça para que os alunos se dividam em grupos. A equipe deve 

refletir sobre o problema proposto e discutir com seus membros possíveis hipóteses de 

resoluções com as informações e saberes de cada um. Acompanhe todo o processo de 

discussão em cada equipe, observe os questionamentos e tentativas de soluções 

previamente levantadas pelos alunos e lembre-se que o processo de avaliação é contínuo, 

professor! Não esqueça que você é um facilitador!  

Deixe os alunos debaterem suas ideias por um tempo e logo após apresente os 

conceitos que estão associados ao problema trabalhado na sala de aula com a ferramenta. 

Por fim, peça para que os alunos apresentem as soluções estabelecida pela equipe. Este 

momento pode gerar uma grande discussão acerca das soluções apresentadas, sobretudo 

quanto às diferentes formas de solução adotadas por cada equipe. 
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Figura 15:Acompanhamento e avaliação. 

5.3. Acompanhamento e avaliação 

 
 

Após a etapa de execução deve-se realizar o acompanhamento e avaliar o aluno 

quanto a aprendizagem adquirida e capacidade de resolução das atividades. Nessa sessão 

apresenta-se o acompanhamento como instrumento que permite acompanhar a 

aprendizagem do aluno através da autoavaliação e avaliação dos pares, como mostra a 

figura 15. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Professor, para auxiliar no acompanhamento no processo de resolução dos 

problemas pelos alunos você pode adotar ou adaptar a proposta de Delisle, conforme 

apresenta a Tabela 10. Observe que os alunos podem preencher as ações durante a 

resolução do problema, guiando as discussões da equipe acerca de ideias, fatos, hipóteses, 

e plano de ação acerca do problema. 

Perceba como é fácil o preenchimento da tabela ao levar em consideração o 

problema 3 de João apresentado na seção de definição dos problemas. A tabela foi 

hipoteticamente preenchida com as ideias, fatos, hipóteses e plano de ação referente a 

este problema.  

 

 

 

 

 

 

 

Acompanhamento Avaliação dos pares Autoavaliação 
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Tabela 13:Acompanhamento do Processo de Resolução 

Problema: Problema 3 

Equipe: 1 

Ideias  

 

Fatos Hipóteses 
 

Plano de Ação  

 
Multiplicar a 

quantidade de pacotes 

de biscoito pelo preço 

de R$ 4,00 e somar 

com o desconto 

 

 

 

O preço do biscoito 

custa R$ 4,00; 

O biscoito está com 

10% de desconto. 

Porcentagem; 

Troco. 

Pesquisar sobre 

porcentagem; 

Pesquisar a respeito de o 

que é troco. 

 

É imprescindível que você possa explicar aos alunos o que preencher em cada 

etapa: i) ideias referem-se as possíveis soluções que os alunos identificam  para resolver 

o problema; ii) fatos referem-se a informações a respeito do problema que os alunos 

possuem, já sabem;  iv) hipóteses referem-se a questões de aprendizagem, bem como 

termos e pontos do problema que devem ser esclarecidos pelos alunos e v) plano de ação 

referem-se a ações que irão direcionar os alunos a solução, ao definir quais estratégias, 

recursos e responsabilidades os alunos adotaram para solucionar o problema. Você 

professor, deve deixar claro cada objetivo das etapas para que os alunos consigam 

preencher a tabela corretamente.  

Em relação ao processo de avaliação, com a autoavaliação e avaliação dos pares, as 

tabelas 11 e 12 o podem guiar neste processo. Peça para que os alunos sejam conscientes 

ao respondê-la, de acordo com a aprendizagem (conhecimento adquirido) e colaboração 

com seus pares durante o processo de resolução.   

A auto avaliação representa uma estratégia de ensino importante que prepara o 

aluno para repensar os resultados de suas próprias ações profissionais, fará com que ele 

reflita sobre o que aprendeu e avaliar como tal aprendizado o preparou para realizar as 

tarefas esperadas e perceber suas necessidades individuais de aprendizagem. 
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Tabela 14:Auto avaliação 

 

 

 

A autoavaliação é para o aluno saber o que sabe e o que não sabe, refletindo sobre 

a sua aprendizagem. Para a avaliação dos pares, utilize a tabela 12 para que cada aluno 

possa avaliar cada membro de sua equipe ao considerar diferentes critérios. 

 

 
Tabela 15:Avaliação dos pares 

Equipe:                                Nome do par a ser avaliado: 
Critérios Frequentemente Às vezes  Raramente 
Respeitoso com os outros membros do 
grupo e os seus comentários. 

   

Concentração na tarefa e não desviou do 
problema atribuído. 

   

Ideias compartilhadas com o grupo 
apresentando seu ponto de vista. 

   

Escutado as opiniões dos membros do 
grupo e educadamente discordou de 
algumas delas. 

   

Conclusão da tarefa atribuída e 
cumprimento do seu papel no grupo. 

   

 

 

 Na tabela 12, o aluno deve marcar um “X” para cada critério em uma das colunas 

“Frequentemente”, “Ás vezes” ou “Raramente”. 

Professor, você pode inserir novos critérios na Tabela 12 na avaliação dos pares, 

assim como organizar as informações para poder verificar as dificuldades de cada aluno. 

  

1 2 3 4 5 
Concordo 

Fortemente 
Concordo Indeciso Discordo 

Fortemente 
Discordo 

1. Consigo explicar facilmente o problema apresentado.  
2. Consigo organizar informações que podem ajudar a resolver o problema.  
3. Consigo explicar como resolver o problema.  
4. Participo efetivamente da discussão de ideias geradas pelo grupo.  
5. Escuto e respeito as opiniões dos membros do grupo.  
6. Aceito críticas e ajuda de membros do grupo.  
7. Mostro responsabilidade para com as tarefas que foram impostas.  
8. Cumpri satisfatoriamente minhas tarefas.  
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6. CONCLUSÃO 

 

A pesquisa teve como objetivo o desenvolvimento de um guia prático para auxiliar o 

docente licenciado em computação no ensino de lógica de programação na educação 

básica. O objetivo geral foi alcançado, uma vez que, foi desenvolvido um guia que está 

dividido em três etapas, bem como planejamento, execução e acompanhamento. O guia 

apresenta ao professor que deseja ensinar lógica de programação uma gama de softwares 

que podem auxilia-lo no ensino, além de propor a utilização da metodologia PBL e a 

Taxonomia de Bloom para definição de objetivos educacionais. 

O objetivo de identificar os princípios que fundamentam a metodologia PBL foi 

satisfeito, pois, foi apresentado na fundamentação teórica todo a literatura referente para 

a adoção dessa metodologia. 

O objetivo de especificar atividades necessárias a prática docente para adoção da PBL 

por meio do guia, sobretudo quanto ao planejamento e acompanhamento da 

aprendizagem, foi alcançada, pois no guia definiu-se diante da literatura como planejar e 

acompanhar a aprendizagem dos alunos. 

O objetivo de incentivar o profissional de Computação em adotar a metodologia PBL 

para o ensino de lógica de programação, foi alcançado, uma vez que, com o 

desenvolvimento deste guia possibilita ao professor ter acesso a ferramentas, atividades 

e metodologia inovadora para o ensino de lógica de programação. 

O objetivo de identificar e descrever softwares que auxiliam o ensino de programação 

foi alcançado, pois diante de pesquisas realizadas na internet, pode-se ter acesso para 

download e uso para analisar tais softwares afim de descreve-los como apresentado no 

referido guia. 

Devido a limitação de tempo, identificação, escolha da metodologia e análise das 

ferramentas que componham este guia prático, o mesmo tem a limitação de não está 

validado, ficando assim para trabalhos futuros sua validação e algumas possibilidades de 

inserção de novas informações, bem como novas ferramentas para o ensino de 

programação. 
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