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RESUMO 

  

O Pensamento Computacional é o processo de pensamento envolvido na análise de um 

problema e na expressão de sua solução, de forma com que ele seja feito de maneira similar a 

estratégia utilizada pela Ciência da Computação. Em um mundo no qual o uso da computação 

tem se tornado intenso, diversas propostas de ensino que exercitam o Pensamento 

Computacional vêm sendo incorporadas a currículos escolares. Hoje, há a percepção de que a 

utilização de métodos educacionais que promovem o Pensamento Computacional é uma 

abordagem efetiva para a educação. Existem, atualmente, diversos métodos que se propõe a 

trabalhar o Pensamento Computacional. Mas, para que se identifique qual o método mais 

adequado a uma certa necessidade, é importante que haja um modelo para classificação a fim 

de facilitar essa busca. Este trabalho propõe um modelo de classificação de métodos 

educacionais que incorporam o Pensamento Computacional chamado MCO – Modelo de 

Classificação Oliveira. O MCO avalia métodos educacionais, classificando-os de acordo com 

critérios e características, tais como a ferramenta utilizada na aplicação, o conteúdo ensinado, 

o ambiente no qual o método pode ser inserido, a comunidade/faixa etária/público ideal etc. O 

objetivo principal deste trabalho é oferecer uma forma de classificar métodos educacionais 

que estão associados ao Pensamento Computacional para respaldar a escolha do método mais 

adequado, de acordo com o contexto de uso.  Com isso, o MCO busca incentivar e orientar 

mediadores, professores e pesquisadores interessados em incorporar o Pensamento 

Computacional em suas práticas educativas. O modelo foi proposto e testes foram realizados 

por meio do conceito de persona, apresentando resultados positivos.  

 

  

 

 

Palavras-chave: Ciência da Computação, Ferramentas de Ensino, Métodos Educacionais, 

Pensamento Computacional, Modelo de Classificação, Critérios de Avaliação 

 

 



ABSTRACT 

 

The Computational Thinking is the process of thought which is involved in the 

analysis of a problem and expression of its solution, in a way that it is done in a similar 

manner to the strategy used in Computer Science. In a world in which the computer use has 

become so intense, several teaching proposals which comprehend the Computational 

Thinking have been included in curriculums. Nowadays, there is the understanding that using 

educational methods which comprehend the Computational Thinking is an effective approach 

to education. There are available today several methods related to Computational Thinking. 

However, in order to identify the most appropriate method for a certain need, it is important to 

have a classification model which facilitates this search. This work proposes a model for 

classifying educational methods that incorporate Computational Thinking called MCO – 

Oliveira Classification Model. The MCO evaluates educational methods, classifying them 

according to criteria and characteristics, such as the tool used in the application, the content 

taught, the environment in which the method could be inserted, the ideal community / age 

group / audience etc. The main objective of this work is to offer a way to classify educational 

methods related to Computational Thinking to support the choice of the most appropriate one, 

according to the context of use. Hence, the MCO seeks to bring encouragement and guidance 

to mediators, teachers and researchers interested in incorporating Computational Thinking in 

their teaching practices. The model was proposed, and tests were taken considering the 

persona concept, having shown positive outcome.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O ensino de computação não é importante apenas para as áreas de Computação e Engenharia. 

Profissionais de outras áreas também devem saber como aplicar conhecimentos 

computacionais para fazer parte do mercado de trabalho (BLIKSTEIN, 2008). Blikstein 

(2008) explica que o computador deve ser usado a fim de aumentar a criatividade e a 

produtividade das pessoas. 

O termo “Pensamento Computacional” (PC, do Inglês “Computational Thinking”), 

ganhou bastante destaque quando a pesquisadora Jeannette Wing fez um artigo sobre ele 

(WING, 2006). O PC é, atualmente, bastante promovido no ensino voltado para a área 

tecnológica, focando na criatividade para a resolução de problemas através da computação. 

De acordo com Wing (2006), o PC é um processo desenvolvido com base na Ciência da 

Computação e utilizado para solucionar problemas, compreender o comportamento humano e 

conceber sistemas. Para Wing (2006), o PC deveria ser incorporado ao ensino para as 

crianças, assim como ler e escrever.  As atividades desenvolvidas utilizando o PC estão 

relacionadas à solução de problemas, por trabalharem com a habilidade de compreender e 

criar soluções utilizando modelos matemáticos, sociais ou científicos (MESTRE, ANDRADE, 

et al., 2015). Segundo Wing (2006), o PC oferece habilidades essenciais para alunos de 

programação, desenvolvendo abstração de problemas e sistemas complexos. O 

desenvolvimento do PC no ensino tem tido resultados positivos, utilizando ferramentas que 

estimulam e motivam a criatividade em jovens  (BRENNAN e RESNICK, 2012).  

As pesquisas ligadas ao PC vêm crescendo, tanto no Brasil como no exterior, pois 

muitos autores indicam o PC como um conjunto de habilidades de grande importância. Vários 

pesquisadores como Wing (2010), Barr e Stephenson (2011), e Brennan e Resnick (2012) 

estudam o PC com o objetivo de sistematizar o pensamento na elaboração de soluções, de 

forma aprimorada e recursiva. Pensar computacionalmente não significa “programar”. Porém, 

Blikstein (2008) acredita que o aprendiz que desenvolve essa habilidade, também desenvolve 

a capacidade de saber como programar para realizar tarefas, ou seja, transmitir para a máquina 

aquilo que não é essencialmente humano. De Paula, Valente e Burn (2014) afirmam que o PC 

é uma maneira de pensar e de analisar uma situação, não necessariamente ligada ao uso de 

tecnologia, mas afirmam que a teoria (base do conhecimento) pode ser adicionada à prática da 

programação.  
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O PC está presente em métodos para solução de problemas baseados nas técnicas e 

fundamentos da Ciência da Computação. Visto como uma das maneiras de desenvolver o 

raciocínio lógico, o PC relaciona-se com habilidades para resolução de problemas, incluindo 

técnicas como abstração, organização e execução de tarefas, auxiliando um estudante na 

elaboração do seu pensamento (KRAMER, 2007). Adquirindo essas habilidades, o estudante 

passará a compreender o computador como um potencializador de sua imaginação.  

O conjunto de capacidades cognitivas (ler, escrever e calcular) têm sido indispensável 

para o exercício da cidadania. A onipresença da tecnologia na vida atual inclui, nesse 

conjunto, a necessidade de melhoria acrescida da habilidade do PC: capacidade de descrever, 

operar e explicar situações complexas.  As perspectivas que podem ser relacionadas à 

alfabetização e ao letramento digital têm estado em foco e sido ampliadas drasticamente 

(CONFORTO, CAVEDINI, et al., 2018).  Segundo Conforto et al. (2018, p. 101, 102)  “Dos 

processos de instrumentalização para o uso de recursos computacionais, passa-se à 

necessidade de desenvolver as habilidades exigidas para atuar na sociedade do século XXI, 

em especial, utilizar saberes e dispositivos tecnológicos para construir respostas a problemas”. 

Com o mercado competitivo atual, profissionais de todas as áreas precisam saber 

como utilizar ferramentas e métodos para criar modelos computacionais (BLIKSTEIN, 2008). 

O PC, assim como ler e escrever, tornou-se um conjunto de habilidades básicas essenciais. 

Práticas de ensino de programação estão sendo inseridas em escolas do ensino fundamental e 

médio, sendo aplicadas como atividade intracurricular e extracurricular. Essas práticas 

desenvolvem habilidades que auxiliam os alunos na resolução de problemas, fazendo com que 

estejam ativamente ligados à construção do conhecimento e compreendam o contexto 

tecnológico atual.  

Considerando a crescente demanda de meios para inserir o PC no mundo escolar, 

muitos métodos educacionais que buscam desenvolver o PC vêm sendo propostos, 

experimentados e compartilhados nos últimos anos, podendo ser encontrados em diversas 

bases de pesquisa (LEAL, 2019). Para que sejam usados mais amplamente, é importante que 

eles sejam encontrados pelos professores que estão buscando integrar PC à sua prática 

docente. 

Dado o contexto acima descrito, a continuidade deste capítulo está estruturada da 

seguinte forma: na Seção 1.1 é apresentada a motivação para o trabalho, na Seção 1.2 é 
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discutida a proposta da pesquisa e na Seção 1.3 é relatado como esta dissertação está 

organizada. 

 

1.1 Motivação 

Após inserção do ensino fundamental de tecnologia na “Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), destaca-se a crescente demanda de meios para inserir o PC no mundo escolar. 

Muitos métodos educacionais e soluções tecnológicas que desenvolvem o PC vêm sendo 

propostos, experimentados e compartilhados nos últimos anos, podendo ser encontrados em 

diversas bases de pesquisa (BASE COMUM CURRICULAR, 2022). Apesar dos inúmeros 

Métodos Educacionais (MEs) que promovem o PC como critério de ensino, encontrar o ME 

ideal que satisfaça a necessidade do interessado ainda é um desafio. Segundo Leal (2019, p. 

16), “Projetos desenvolvidos com a abordagem PC, artigos com relatos de experiências, 

apostilas, estudo de casos etc., são recursos educacionais que estão sendo desenvolvidos e 

armazenados em vários locais, com pouca divulgação e sem a possibilidade de acesso livre”. 

Ser capaz de reconhecer padrões e diferenciar características é uma das habilidades 

mais valiosas do intelecto humano (ASIMOV, 2021). Embora se possa fazê-lo de maneira 

individual, um modelo de classificação para buscar um método ideal facilitaria o processo. 

Apesar de haver repositórios em que esses MEs possam ser encontrados, ainda não há 

ferramentas e métodos disponíveis para classificá-los, a fim de identificar o mais adequado 

para uma necessidade específica. Um auxílio adequado ao interessado na busca pelo método 

ideal ainda é escasso.  

Um professor, por exemplo, pode estar à procura de um método que apoie o 

desenvolvimento do PC, baseado em necessidades educacionais específicas, como, por 

exemplo: 

− Qual ME poderia oferecer um certo contexto para os alunos (por exemplo, história 

ou ciências)? 

− Qual o público ideal para se aplicar determinado ME (idade, nível de ensino)? 

− Qual ME aplica uma abordagem educacional específica (instrucionismo, 

construtivismo)? 
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1.2 Proposta 

Classificar os MEs de forma padronizada e completa daria um respaldo para professores, 

mediadores e pesquisadores na busca pelo ME adequado para a sua necessidade. Apesar da 

disponibilidade crescente de repositórios para MEs, modelos de classificação (MC) devem ser 

utilizados para filtrá-los de uma forma eficiente, apoiando a decisão de qual o ME mais 

indicado para aplicação em determinada situação. Este trabalho propõe um MC de MEs que 

promovem o PC chamado Modelo de Classificação Oliveira (MCO). O MCO busca apoiar 

uma classificação abrangente dos MEs, incluindo a ferramenta utilizada na aplicação, o 

conteúdo ensinado, o ambiente no qual o ME foi pensado para ser aplicado, a 

comunidade/faixa etária/público ideal etc. O MCO pode embasar os filtros essenciais e 

necessários para o auxílio na busca do método ideal para o contexto em que será usado.  

 

1.3 Metodologia 

Buscando validar MCs de MEs que aplicassem o PC, inicialmente, buscou-se fazer um estudo 

em profundidade de MEs de referência, a fim de listar as características essenciais neles 

encontradas. Essas características definiram um conjunto prévio de critérios essenciais 

presentes nos MEs de referência. Após essa etapa, buscando validar os critérios definidos no 

estudo em profundidade, um mapeamento sistemático foi realizado levantando MEs que 

aplicassem o PC. Com esse mapeamento, os critérios foram validados e ajustados. Então, um 

segundo mapeamento sistemático foi feito, a fim de encontrar os MCs disponíveis nas bases 

de pesquisa e validá-los com base nos critérios levantados. Como a ausência de MCs 

específicos para MEs que promovessem o PC foi constatada, surgiu a oportunidade de 

desenvolver uma proposta de modelo de classificação de métodos educacionais, com base nas 

características adquiridas e listadas. 

  Essas etapas desta pesquisa podem ser encontradas da seguinte forma neste texto: o 

Capítulo 2 está apresentado o embasamento teórico, no qual foi inserida a base dos estudos 

relacionados à educação. Nele, são descritos as principais abordagens e conceitos voltados 

para a área educacional, visto que são alvos da pesquisa presente. Nele também foram 

inseridos exemplos de métodos, ferramentas e abordagens que serviram de base para 

selecionar critérios importantes para o mapeamento sistemático. O Capítulo 0 apresenta 

definições relativas à metodologia utilizada no desenvolvimento do mapeamento sistemático 
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desta dissertação. No Capítulo 4 é apresentada a proposta do MCO como modelo de 

classificação, assim como importância da pesquisa e trabalhos futuros. No Capítulo 5, 

encontra-se a conclusão. 
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2 EMBASAMENTO TEÓRICO 
 

A computação tem um papel muito importante hoje na sociedade. Ela influencia o 

desenvolvimento da educação, ciência, negócios etc. Por esse motivo, é importante que o 

ensino na área tecnológica atraia alunos para que possam ser preparados e bem qualificados 

para contribuir para o desenvolvimento de diversas áreas (BRINKMAN, 2013). Considerando 

que as abordagens, as ferramentas e os MEs utilizados no processo de aprendizagem tem um 

papel importante, este capítulo apresenta as informações necessárias para dar embasamento a 

esse trabalho. Primeiramente, introduz os termos utilizados ao longo do trabalho na Seção 2.1. 

A Seção 2.2 traz informações sobre as abordagens de ensino mais aplicadas. A Seção 2.4 

explica sobre o Pensamento Computacional, a Seção 2.4 apresenta algumas ferramentas 

utilizadas nos MEs que desenvolvem o PC e a Seção 2.5 mostra alguns MEs usados como 

referência para os próximos capítulos. 

 

2.1 Definição de Termos e Conceitos Utilizados 

Muitos termos são utilizados com significados diferentes por autores diferentes. Para que não 

haja desentendimento na interpretação durante a leitura ao longo deste trabalho, os termos 

utilizados são definidos e exemplificados nesta seção. 

  De acordo com Conceito (2021), dos diversos tipos de modelo, o modelo científico é 

“o resultado do processo de criar uma representação abstrata, conceptual, gráfica ou visual 

para analisar, descrever, explicar, simular e prever fenômenos ou processos”. No presente 

trabalho, esse termo é utilizado para se referir ao produto utilizado para realizar a 

classificação de métodos. 

Segundo o dicionário (UOL, 2021), a palavra método significa “Processo lógico e 

ordenado de pesquisa ou de aquisição de conhecimento.”. Segundo Ruiz (1985, p. 131), 

método é “o conjunto de etapas e processos a serem vencidos ordenadamente na investigação 

dos fatos ou na procura da verdade”. No presente trabalho, o termo método educacional (ME) 

é utilizado para especificar um conjunto de etapas e processos seguidos, em sala de aula ou 

fora dela, para desenvolver o conhecimento. 

Metodologia é um estudo relacionado a métodos lógicos e científicos. Barros e 

Lehfeld (2007, p.1) destacam que a aplicação do termo metodologia está ligada a “estudar e 
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avaliar os vários métodos disponíveis, identificando suas limitações ou não ao nível das 

implicações de suas utilizações.” A princípio, a metodologia fazia parte integrante da lógica 

que se concentrava nas diversas formas de pensamento e a sua aplicação. Entretanto, essa 

concepção foi remodelada, uma vez que os métodos são multidisciplinares. Cada campo de 

estudo possui uma metodologia própria. A metodologia de ensino é o estudo relacionado a 

utilização de diferentes métodos no desenvolvimento do ensino-aprendizagem (7GRAUS, 

2019).  

A palavra ferramenta é definida como qualquer instrumento que seja utilizado para a 

realização de um trabalho ou meio para se alcançar um objetivo (UOL, 2020). No presente 

trabalho, o termo ferramenta é utilizado para especificar um instrumento utilizado no contexto 

de um método de ensino, podendo ser um software, um sítio de Internet etc. 

 Abordagem é a maneira na qual um assunto é interpretado, abordado (UOL, 2021). 

Segundo Mizukami (1986), abordagem é o termo utilizado para explicar uma determinada 

linha pedagógica utilizada no ensino. No presente trabalho, o termo abordagem é utilizado 

para se referir a orientação utilizada durante o ensino. São exemplos de abordagens, o 

instrucionismo, o construtivismo etc.  

Neste trabalho, como resume a Figura 1, considerou-se que a Metodologia é o estudo 

dos Métodos, enquanto Método consiste em um processo ordenado de instruções. ME é um 

método utilizado para o ensino. Os MEs utilizam ferramentas – instrumentos utilizados para o 

auxílio da aplicação do método – e podem possuir uma Abordagem – que indica qual linha 

pedagógica embasa determinado método.  
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Figura 1 – Demonstração visual da forma como os termos estão interligados 

 

Fonte: Imagem elaborada pela autora 

 

2.2 Teorias de Ensino 

A abordagem Instrucionista, como um paradigma educacional mais abrangente, foi uma das 

primeiras propostas de ensino. Essa abordagem foi baseada na didática behaviorista, 

desenvolvida e estudada por Skinner (1968). Essa tem sido a abordagem mais utilizada no 

ensino tradicional, tanto no ensino público, quanto no particular (SILVA, BARRERA 

KALHIL e NICOT, 2015). Segundo Mizukami (1986), nessa abordagem o aluno recebe as 

instruções dadas pelo professor e o conhecimento é adquirido através de modelos padrões. No 

contexto Instrucionista, conceitos ensinados são mais importantes que a formação do 

pensamento reflexivo. De acordo com Mizukami (1986), no Instrucionismo o professor é o 

responsável pela escolha do método, conteúdo ensinado, forma de avaliação e interação em 

sala de aula. A maioria dos exercícios e exames é baseada em dados e informações 

previamente obtidas. O uso do computador em sala de aula não implica que a abordagem de 

ensino tenha se alterado. Como explica Valente (2002), o computador pode ser utilizado tanto 

como máquina de ensinar como máquina para ser ensinada. Isso significa que, quando se 

utiliza o computador como forma de passar conteúdo e instruções para o aluno, 

informatizando os métodos tradicionais de ensino, isso ainda consiste na abordagem 

instrucionista. Apesar do computador estar sendo inserido na escola, buscando repensar a 

educação e também devido a situações como a pandemia de Covid 19 que obrigou as aulas a 

se tornarem remotas por um período, ele vem sendo utilizado, preponderantemente, como 

meio de levar a informação ao aluno. A inserção do computador em sala de aula não 
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necessariamente remete a um ensino construcionista, pois uma aplicação tradicional do 

currículo por meio do computador mantêm a abordagem pedagógica tradicional, apenas 

informatizando a abordagem Instrucionista (VALENTE, 1993).  

O Construtivismo surgiu no Século XX a partir de ideias de Jean Piaget (1896-1980). 

Os estudos realizados por Lev Vygostky (1896-1934) foram de grande importância para os 

pesquisadores e professores que buscam conhecimento na área educacional. Segundo Piaget 

(1971), o desenvolvimento da criança começa desde o período intrauterino até os 15 ou 16 

anos. Piaget afirma que a embriologia humana se desenvolve mesmo após o nascimento, 

evoluindo em estruturas cada vez mais complexas. A formação da inteligência acontece em 

etapas sucessivas, com complexidades crescentes, ligadas umas às outras. Essa abordagem 

parte do entendimento de que todo o processo de aprendizagem surge do relacionamento do 

indivíduo com o ambiente (CHAIKLIN, 2003). O processo de aprendizagem é sempre do 

aluno, sendo o professor um transmissor. O conhecimento adquirido anteriormente pelo aluno 

é extremamente importante. Segundo o construtivismo, tudo o que é aprendido é feito 

gradativa e dinamicamente, não como uma cópia da realidade, mas como uma reconstrução 

do que já foi aprendido. Segundo Coll et al. (1993) os profissionais que trabalham com a 

educação devem utilizar o construtivismo para ajudar na reflexão sobre a prática pedagógica; 

sobre o como se aprende e se ensina, levando em consideração o contexto em que os agentes 

educativos estão inseridos, pois é necessário compreender os conteúdos da aprendizagem 

como produtos sociais e culturais, o professor como agente mediador entre indivíduo e 

sociedade e o estudante como aprendiz social.  De acordo com Coll et al. (1993), o 

aprendizado ocorre com a representação da realidade através de conhecimentos prévios e 

experimentações. Essa abordagem engloba outras que trabalham com o processo de 

aprendizagem partindo do aprendiz, como a aprendizagem baseada em problema, em projeto, 

em pares etc. Essas abordagens estão descritas posteriormente.  

Vygostky acreditava que o desenvolvimento cognitivo do aluno é moldado através da 

interação social, ou seja, através da troca de ideias e experiências. Para que a aprendizagem 

seja possível, essa interação social deve ocorrer dentro da zona de desenvolvimento proximal 

(ZDP). Segundo Moreira (1999), a ZPD é distância que existe entre aquilo que o aprendiz já 

aprendeu, isso é, seu conhecimento real, com aquilo que ele tem potencial para aprender, isso 

é, seu conhecimento potencial. Sendo assim, segundo Vygotsky (1978), o conhecimento real é 

o que o aluno tem capacidade de aplicar sozinho, e o conhecimento potencial é o que o aluno 

precisa do apoio de outros para aplicar. O professor deve estimular o aluno a obter 
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conhecimento potencial durante as aulas dentro da zona de desenvolvimento proximal. 

Considerando a atualidade, quando um aluno usa o computador para criar, ele adquire 

compreensão da mesma forma que quando interage com os objetos reais e o mediador 

intercede quando necessário, ajudando o aluno a adquirir o conhecimento potencial.  

O Construcionismo surge para definir uma aplicação para o uso do computador na 

educação. Esse termo, criado por Seymour Papert (1986), indica que o conhecimento acontece 

quando o aluno constrói algo que lhe interessa com suas próprias ideias, usando o computador 

como meio. Papert, responsável pela criação da primeira linguagem de programação voltada 

para educação (PAPERT, 1985), foi um dos pioneiros no uso da tecnologia da educação, 

defendendo desde a década de 1960 que toda criança deveria ter acesso a um computador na 

sala de aula. Ele mostrou caminhos de como utilizar as máquinas a favor do ensino (PAPERT, 

1980). Papert diz que a cultura é repleta de componentes do pensamento lógico e numérico 

que auxiliam na construção do aprendizado da criança (PAPERT, 1985). Esses componentes 

são adquiridos de forma inconsciente e espontânea. Os ambientes oferecidos às crianças para 

o desenvolvimento intelectual são limitados em recursos importantes para que elas aprendam 

a falar sobre o pensamento e testar suas ideias exteriormente. O computador leva o aprendiz a 

refletir sobre suas próprias ideias e pensamentos (PAPERT, 1986). No dia a dia, o aluno 

encontra apenas informações que a ele são dadas pelos professores, pais etc. Quando esse 

aluno passa a fazer uso do computador, ele constrói ativamente suas estruturas intelectuais, 

ocorrendo uma mudança no processo de aprendizado (PAPERT, 1985). Papert (1986) acredita 

que criar ambientes de aprendizagem seja de extrema importância para gerar qualidade nas 

interações em relação ao que está sendo realizado. É o que ele chama de hands-on/head-in. Os 

alunos “colocam a mão na massa” (hands-on) durante as atividades como sujeitos ativos em 

uma dinâmica educacional, diferente de obter todas as informações vindas do discurso do 

educador. o oposto de serem espectadores dos discursos de seus professores. Dessa forma, a 

aprendizagem se transforma quando os aprendizes se tornam construtores conscientes e 

ativos, produzindo algo que seja compatível com o contexto social em que eles vivam e que, 

principalmente, que tenha interesse próprio em realizar (head-in). O aprendizado voltado a 

“colocar a mão na massa” e o interesse em fazê-lo leva a uma aprendizagem relevante.  

Segundo Valente (1993), o que diferencia as formas de construção do conhecimento 

no Construtivismo e no Construcionismo é o uso do computador na construção do 

conhecimento, sendo que, no último, o computador é usado como uma máquina a ser 

ensinada. 
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Com base nesse conceito, muitos projetos voltados à tecnologia vêm sendo aplicados 

nas escolas, englobando práticas de programação, maker e robótica. Visões e definições 

diferentes para esse conceito ainda podem ser encontrados na bibliografia e muitas pesquisas 

se encontram em progresso sobre esse assunto em diversos lugares do mundo 

(NASCIMENTO, 2009) .  

Com forte conexão com os estudos de Piaget e Vygotsky, na Aprendizagem Ativa as 

dinâmicas de aprendizado são centradas nos estudantes e o conhecimento é normalmente 

adquirido em grupo. Segundo Gudwin (2021), a Aprendizagem Ativa engloba práticas 

pedagógicas que se baseiam na aprendizagem dos alunos com uma perspectiva diferente das 

técnicas instrucionais de aprendizagem, na qual espera-se que o professor seja a fonte do 

conhecimento. Na aprendizagem ativa, o aluno não é apenas um “recebedor" de informações, 

mas um protagonista engajado ativamente na aquisição do conhecimento, focando em seus 

objetivos. 

Ausubel (2000) definiu a Aprendizagem Significativa (AS) como: “uma experiência 

consciente, claramente articulada e precisamente diferenciada, que emerge quando sinais, 

símbolos, conceitos ou proposições potencialmente significativos são relacionados e 

incorporados na estrutura cognitiva de um determinado indivíduo" (AUSUBEL, 2000, p. 40, 

tradução nossa)1. Para ele, o que influencia o aprendizado é aquilo que o aprendiz já conhece. 

Para ele, a aprendizagem significativa envolve reestruturar ideias que já existem como 

conhecimento do aprendiz, fazendo com que ele seja capaz de relacionar e acessar novos 

conteúdos.  O processo de AS é feito através da reflexão, não por descoberta. É um processo 

ativo, e não passivo, na qual a reflexão e a ação são exigidas do aprendiz, auxiliadas pela 

organização cuidadosa das matérias e das experiências de ensino (AUSUBEL, 2000). Ausubel 

(2000) destaca a importância do papel da linguagem e da estrutura conceitual das matérias, e 

o conhecimento e a competência prévia do aluno. Esse conhecimento prévio é o fator 

determinante do processo de aprendizagem. Os alunos integram ativamente o novo 

conhecimento a um conhecimento anterior. A Internet tem se mostrado uma ferramenta muito 

 

1“…a clearly articulated and precisely differentiated conscious experience that emerges when potentially 

meaningful signs, symbols, concepts, or propositions are related to and incorporated within relevant components 

of a given individual's cognitive structure…” (AUSUBEL, 2000, p. 40). 
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importante para a AS. Tecnologias como Wikipédia, blogs e YouTube fizeram com que as 

informações se tornassem acessíveis. Os alunos têm livre acesso a essas tecnologias e são 

capazes de desenvolver seus próprios interesses. O desenvolvimento de interesses é uma das 

metas da AS, pois faz com que o aluno aprenda mais eficientemente (HEDDY, SINATRA, et 

al., 2017). 

Assim como a abordagem Aprendizagem Significativa, o Aprendizado Baseado em 

Tarefas, do inglês Task-Based Learning (TBL), é uma abordagem em que o objetivo gira em 

torno da conclusão de tarefas significativas (FIGAS, BARTEL e HAGEL, 2015). Segundo 

Figas et al. (2015), essas tarefas são planejadas e existem fases a serem desenvolvidas: pré-

tarefa, tarefa e pós-tarefa. Na primeira fase, o professor define a tarefa, explica o tema da aula, 

instiga o interesse dos alunos e prepara-os para realizá-la. Na segunda fase, os alunos fazem a 

tarefa propriamente dita. Nela, os alunos resolvem uma tarefa que envolve um uso do 

conceito a ser aprendido para fazer algo significativo. Por último, os alunos avaliam seu 

desempenho na tarefa realizada.  

Outra abordagem cujo foco é a criatividade por meio computacional é a Computação 

Criativa (YANG e ZHANG, 2016). A Computação Criativa está diretamente relacionada à 

criatividade e à computação, e apoia o desenvolvimento da criatividade, imaginação e 

interesse (BRENNAN, BALCH e CHUNG, 2014). A Ciência relacionada à computação tem 

atraído grande interesse dos jovens. De acordo com o manual desenvolvido para uma 

introdução à Computação Criativa (BRENNAN, BALCH e CHUNG, 2014), jovens com 

acesso à computadores poderiam ter participação mais ativa no desenvolvimento de 

programas e jogos, não somente como consumidores. Para Brennan, Balch e Chung (2014), a 

computação criativa traz a importância para o conhecimento e as práticas de que os jovens 

necessitam para criar os meios computacionais interativos de que utilizam diariamente. Com 

esse conhecimento, o aluno pode não só aplicá-lo em carreiras voltadas à área computacional, 

como também aplicá-lo em diversos aspectos da vida, disciplinas ou contextos. A 

Computação Criativa apoia o desenvolvimento das pessoas em relação à computação, sendo 

baseada na criatividade, imaginação e interesses do aprendiz. A Computação Criativa busca 

proporcionar aos aprendizes conhecimento e prática para que esses possam criar meios 

computacionais que utilizam diariamente, transformando-os em pensadores computacionais. 

Segundo Yang e Zhang (2016), pessoas necessitam de estímulos criativos contínuos, 

incluindo ideias criativas e interações criativas através de computação. A Computação 

Criativa induz as próprias pessoas a pensar criativamente e encontrar inspirações criativas.  
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Da mesma forma que a Computação Criativa incentiva as pessoas a pensar 

criativamente, a Aprendizagem Criativa também foca em desenvolver formas de ensino mais 

criativas. A proposta de ‘colocar a mão na massa’ é muito difundida pela Aprendizagem 

Criativa. Craft (2005) considera necessário diferenciar os trabalhos que focam no ensino 

criativo, o ensino para a criatividade e a aprendizagem criativa. Com a procura da criatividade 

na educação, busca-se destacar os trabalhos cujo foco seja o ensino criativo e aprendizagem 

criativa, que consiste em usar abordagens imaginativas para tornar a aprendizagem 

interessante e efetiva (CRAFT, 2005). O ensino para a criatividade visa o desenvolvimento do 

pensamento criativo do aprendiz. A Aprendizagem Criativa leva em consideração a 

perspectiva do professor e a do aluno, fazendo com que seja trabalhado tanto o ensino 

criativo, que consiste em utilizar abordagens para tornar a aprendizagem mais interessante e 

efetiva, quanto o ensino para a criatividade, que analisa o pensamento crítico dos estudantes  

(CRAFT, 2005). As pesquisas sobre a criatividade são influenciadas tanto pelas abordagens 

socioculturais como também pelos métodos de investigação. O foco está em discussões 

filosóficas sobre a origem da criatividade e as práticas em sala de aula através de estudos 

qualitativos (CRAFT, 2005). Como é possível ver no curso Learning Creative Learning, 

encontrado no site do MIT Media Lab (LIFELONG KINDERGARTEN GROUP, 

LEARNING INITIATIVE, 2021), a aprendizagem criativa também foca na aprendizagem 

voltada para a diversão, dando oportunidades para as crianças projetarem, criarem, 

experimentarem e brincarem. Para que mais atividades criativas sejam feitas, a Aprendizagem 

Criativa usa como referência “4Ps”: project (projeto), passion (paixão), peers (pares) e play 

(brincar). Desta forma, a recomendação é para os aprendizes trabalharem em projetos, 

fazendo algo que tenha significado para eles, em grupos para receber ajuda e feedback, e 

através de jogos e brincadeiras. Segundo a visão da Aprendizagem Criativa, atividades que se 

baseiam nesses 4Ps fazem com que os alunos tenham uma experiência criativa e significativa 

durante a aprendizagem. O aprendizado de forma livre, pode fazer com que os aprendizes 

entrem em um ciclo contínuo de criação e aprimoramento. Na visão da Aprendizagem 

Criativa, os aprendizes imaginam algo, criam, brincam, compartilham com os amigos, 

refletem no feedback que recebem e voltam a imaginar novas ideias para aprimorar a sua 

criação.  Todo esse processo leva o aprendiz a pensar criativamente, racionalizar 

sistematicamente, trabalhar em grupos, e ainda desenvolve habilidades essenciais para o 

futuro, no mundo do trabalho e na sociedade. Tudo isso, além de tornar a aprendizagem 

significativa e motivadora.  
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Para que um processo de Aprendizagem Criativa seja aplicado com sucesso, é 

necessário trabalhar atividades que sejam simples, para que aqueles que não tenham 

conhecimento nenhum sobre o assunto a ser trabalhado, possam aprender. Mas, também é 

preciso pensar em formas de tornar esse aprendizado desafiador, fazendo com que a 

dificuldade aumente progressivamente e o aluno consiga evoluir e desenvolver seu 

conhecimento.  Além de tudo isso, é necessário pensar em variedades de caminhos com que o 

conhecimento possa ser adquirido, mostrando formas diferentes de se alcançar o mesmo 

objetivo. Essa visão embasa a metáfora de chão baixo (low floor, começar simples), teto alto 

(high ceiling, possibilidade de aumento progressivo dos desafios) e paredes amplas (wide 

walls, oferecendo grande variedade de opções) (LIFELONG KINDERGARTEN GROUP, 

LEARNING INITIATIVE, 2021).   

Allen, Duch e Groh (1996) acreditam que a estrutura tradicional de ensino possui 

muitos obstáculos que impedem os alunos de se tornarem donos do seu próprio aprendizado. 

Por isso, defendem o uso de problemas reais do mundo no ensino, para que conceitos sejam 

aprendidos através de esforços em grupo. A abordagem Aprendizagem baseada em Problema 

(Problem Based Learning, PBL) apoia o trabalho em grupo, incentivando os aprendizes a 

identificar os pontos relevantes do problema, obter e compartilhar as informações nas quais 

irão focar e responder ao desafio lançado pelo próprio problema, motivando e focando o 

aprendizado dos alunos. O PBL é, muitas vezes, confundido com a abordagem da 

“Aprendizagem Baseada em Projeto”, pois em ambas os alunos têm em mãos um problema a 

resolver e trabalham com a aprendizagem ativa. Entretanto, na PBL, os alunos têm mais 

controle sobre seu próprio aprendizado e nos processos envolvidos. A Figura 2 mostra 

esquematicamente as características das duas abordagens e o como se pode compará-las.  
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Figura 2 - Comparação visual entre aprendizagem baseada em problema versus aprendizagem 

baseada em projeto 

 

Fonte- Elaborada pela autora e baseada em (KOLMOS e GRAAFF, 2017) 

Tal como PBL e Aprendizagem Baseada em Projeto, a Aprendizagem Baseada em 

Investigação também aplica a Aprendizagem Ativa. Segundo o Centro Sebrae de referência 

em educação empreendedora (2019), essa forma de aprendizagem lida solução de problemas 

de forma colaborativa por meio do método científico, no qual o professor o mediador do 

processo. É uma estratégia centrada no aluno na qual o conhecimento é construído em 

conjunto com outros alunos. Voltada ativamente para a investigação de fatos, ela envolve 

pesquisar, avaliar acontecimentos e pontos de vista, fazer escolhas, aprender por meio da 

descoberta analisando dos dados mais simples até os mais complexos. 

A abordagem Peer Learning (aprendizagem por pares) é uma prática educacional em 

que os alunos interagem com outros estudantes para atingir objetivos educacionais, 

aprendendo ativamente (O'DONNELL e KING, 1999). Esta abordagem não é aplicada de 

uma única forma: foram identificados 10 modelos diferentes de aplicação de aprendizagem 

entre pares (GRIFFITHS, HOUSTON e LAZENBATT, 1995). Esses modelos partem desde 

uma aplicação mais tradicional, em que um aluno do último ano dá aulas aos alunos dos anos 

anteriores, até grupos de aprendizagem mais inovadores, em que alunos formam equipes e 

auxiliam uns aos outros. Segundo Griffiths et al. (1995), os diversos modelos também 
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envolveram:  seminários de discussão, grupos de estudo privados, aconselhamento, avaliação 

por pares, projeto colaborativo ou trabalho de laboratório, projetos em grupos de diferentes 

tamanhos, orientação no local de trabalho e atividades comunitárias. 

Neste trabalho, quando um ME aplica conceitos de uma das teorias acima, nós nos 

referimos como uma abordagem desta teoria. Nesta seção foram apresentados apenas alguns 

exemplos de teorias existentes aplicados em MEs. Não era objetivo desta seção listar todas as 

teorias existentes, mas sim caracterizar algumas bem conhecidas e aplicadas neste estudo. 

 

2.3 Pensamento Computacional 

Nos últimos anos, o conceito do PC vem se popularizando. De acordo com Wing (2006), o PC 

envolve soluções de problemas, criação de sistemas e compreensão do comportamento 

humano através de conceitos fundamentais da Ciência da Computação.  

Pensamento Computacional estabelece suas bases no poder e 

limites de processos computacionais, sejam eles executados por 

um humano ou por uma máquina. Métodos e modelos 

computacionais nos encorajam a resolver problemas e projetar 

sistemas que ninguém seria capaz de fazer sem eles. O 

Pensamento Computacional confronta o mistério da inteligência 

da máquina: O que humanos fazem melhor que computadores? E 

O que computadores fazem melhor que humanos? De forma mais 

fundamental, ele trata a questão: O que é computável? (WING, 

2006, p. 33, tradução nossa)2. 

 

Em um momento de enorme revolução intelectual, o PC está influenciando pesquisas 

em todas as disciplinas, tanto na área de humanas, quanto na área de exatas, podendo ser 

transferido para qualquer domínio (WING, 2008). Segundo Bundy (2007), conceitos 

computacionais oferecem uma extensão para as faculdades cognitivas. De acordo com França, 

 

2 Computational thinking builds on the power and limits of computing processes, whether they are executed 

by a human or by a machine. Computational methods and models give us the courage to solve problems and 

design systems that no one of us would be capable of tackling alone. Computational thinking confronts the riddle 

of machine intelligence: What can humans do better than computers? And What can computers do better than 

humans? Most fundamentally, it addresses the question: What is computable? 
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Silva e Amaral (2012), o PC se resume em desenvolver a habilidade para ampliar o poder 

cognitivo e operacional de um indivíduo. Entretanto, promover o PC faz com que seja 

possível pensar em diversos níveis de abstração, não somente o de estar apto a programar 

(WING, 2006). O PC busca desenvolver as seguintes habilidades fundamentais, conforme as 

premissas definidas pela International Society for Technology in Education (ISTE)3, 

Computer Science Teachers Association (CSTA)4 e National Science Foundation (NSF)5 

(ISTE, 2016).  

Essas habilidades fundamentais são desenvolvidas quando o PC é promovido e podem 

ser categorizadas em quatro pilares, que podem ser visualizados na Figura 3 - Pilares do PC e 

são enumerados abaixo:  

1. decomposição, isso é, a capacidade de dividir um problema em partes menores para 

que possam ser trabalhadas separadamente. Isso faz com que o medo e a ansiedade sejam 

reduzidos, pois, os alunos conseguem alcançar uma solução com mais confiança e rapidez; 

2. abstração, em que os alunos são incentivados a não focar nos detalhes, e sim na 

essência do tema. Isso faz com que desenvolvam soluções aplicáveis ao problema, 

analisando-o de forma mais crítica; 

3. pensamento algorítmico, que busca ensinar os alunos a pensarem em uma série de 

passos, buscando alcançar um objetivo específico e desenvolvendo assim um sistema de 

regras que leva a solução de um problema; 

4. reconhecimento de padrões, que é muito importante para identificar tendências de 

comportamento. Essa competência faz com que o aluno tenha facilidade em propor soluções 

de uma maneira inovadora (SEBRAE, 2019).  

Após discussão de como o PC deveria ser denominado, considerando as várias 

vertentes encontradas nos mais nomeados autores e artigos, o time do LIAG definiu o PC 

como um conjunto de habilidades para resolver problemas de uma forma com que a sua 

 

3 ISTE - http://www.iste.org/   
4 CSTA - http://www.csta.acm.org/   
5 http://www.nsf.gov/   
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resolução possa ser interpretada pelo computador ou agente equivalente (BORGES, 

NATUCCI, et al., 2021). 

Figura 3 - Pilares do PC 

 

Fonte- Elaborada pela autora e baseada em (VICTORIA, 2018) 

 

2.4 Ferramentas utilizadas em MEs 

Nas últimas décadas, diversas ferramentas têm sido desenvolvidas com a função de ajudar 

alunos a aprender a programar.  

A primeira linguagem criada com esse objetivo foi o LOGO (PAPERT, 1985). A 

linguagem LOGO foi criada por Seymour Papert, um matemático, nos anos 60, no MIT - 

Massachussetts Institute of Technology. O uso do LOGO começou com o avanço dos 

computadores pessoais no final dos anos 1970. O MIT LOGO Group desenvolveu versões do 

Logo para duas máquinas: The Apple e Texas Instruments (LOGO History, 2015). LOGO é 
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baseada na abordagem construtivista e em pesquisas na área de Inteligência Artificial, e seu 

nome partiu de um termo grego que envolve: pensamento, ciência, raciocínio, cálculo, ou 

ainda, razão, linguagem, discurso, palavra. Ela é usada para programar um cursor, 

representado por uma tartaruga. A metáfora utilizada é que o programador deve ensinar a 

tartaruga a executar procedimentos. A tartaruga pode utilizar gráficos, nos quais comandos de 

movimento ou desenho produzem linhas ou gráficos vetoriais, seja na tela ou com um 

pequeno robô tartaruga. Por meio dessa linguagem, é possível ensinar a tartaruga a desenhar 

de um simples quadrado até um gráfico complexo. A linguagem foi concebida para que os 

alunos pudessem entender, prever e raciocinar algoritmos associados ao movimento da 

tartaruga.  

Nos anos 90, como parte de um projeto do MIT Media Lab chamado Programmable 

Brick, que levou a comercialização dos robôs Mindstorms da LEGO, uma nova versão do 

LOGO que utiliza programação em blocos chamada LOGO Blocks foi criada. Em vez de 

escrever linhas de código em texto, os programas foram construídos juntando peças de 

quebra-cabeça semelhantes a um quebra-cabeça (LOGO History, 2015). 

Após a criação do LOGO Blocks, muitas ferramentas que utilizam programação em 

blocos para levar o ensino da Ciência da Computação para as escolas surgiram. Essas 

ferramentas abriram novos conceitos inovadores na programação (KAY, 1993). Elas focam 

principalmente em novos aprendizes, podem ou não ser utilizadas em situações de 

aprendizado informais, e oferecem uma facilidade visual que permite que os alunos 

reconheçam os blocos ao invés da sintaxe (TUMLIN, 2017). Algumas das ferramentas mais 

usadas em MEs hoje são o LEGO Mindstorms (RESNICK, MARTIN, et al., 1996), o App 

Inventor (MASSASHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 2020), o Scratch 

(LIFELONG KINDERGARTEN GROUP, 2017b) e o Code.org® (CODE.ORG, 2020a).  

 

2.5 Métodos Educacionais de Referência 

Neste trabalho alguns MEs foram selecionados como referências básicas, para que se pudesse 

buscar e identificar características importantes presentes em MEs. Esses métodos foram 
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selecionados devido a aplicação regular pelo time do LIAG6 (Laboratório de Informática, 

Aprendizado e Gestão) em diversos contextos, além da possibilidade de contatar os autores de 

alguns, a fim de esclarecer pontos do método e de validar o resultado desta pesquisa. 

Esses MEs são apresentados em mais detalhes nas subseções que se seguem. 

 

2.5.1 Code.org® 

O Code.org® se encaixa na definição de ferramenta porque é um instrumento utilizado para a 

realização de um trabalho ou meio para se alcançar um objetivo. Entretanto, o Code.org® 

também é utilizado para especificar um conjunto de procedimentos seguidos, em sala de aula 

ou fora dela, para obter-se conhecimento, sendo assim, também é considerado um método. 

Nesta subseção, o Code.org® será abordado como método.  

No site code.org (CODE.ORG, 2020c) encontra-se mais de 100 horas de atividades de 

Ciência da Computação, nas quais é possível que as crianças a partir dos quatro anos 

aprendam em casa ou em sala de aula. Esse método utiliza, como ferramenta, a própria 

plataforma online para ensinar seus conteúdos. Há atualmente cinco cursos que utilizam o 

método para a aplicação do currículo: The hour of Code, CS Fundamentals, CS Discoveries, 

CS Principles e CS in Algebra.  

“The hour of Code” é um movimento criado pelo Code.org®. Ele pode ser organizado 

por qualquer pessoa com o intuito de levar conhecimento de programação para crianças de 

qualquer idade.  Atualmente, alcança milhares de pessoas em mais de 180 países 

(CODE.ORG, 2020d).  

“The Computer Science Fundamentals” são unidades que integram o Ensino online 

para crianças a partir da pré-escola, com tutoriais que podem ser seguidos no ritmo desejado, 

de acordo com a necessidade do aprendiz. O site sugere, inclusive, atividades desplugadas, 

caso os alunos não tenham acesso a um computador, ou como apoio para que eles aprendam 

alguns conceitos de programação de uma forma mais lúdica, tangível e construtivista. Na 

 

6 Disponível em https://liag.ft.unicamp.br/ 

https://liag.ft.unicamp.br/
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Figura 4 é possível ver uma tela do curso “Computer Science Fundamentals” oferecidos no 

site7. 

Figura 4 - Imagem do site code.org 

 

Fonte: (CODE.ORG, 2020) 

“Computer Science Discoveries” busca fazer com que os alunos utilizem a Ciência da 

Computação de forma criativa, buscando solucionar problemas enquanto utilizam a 

criatividade como meio. É voltado para crianças e adolescentes do 7º ano do fundamental até 

o 2º ano do ensino médio. 

“Computer Science Principles” traz uma introdução aos conceitos da Ciência da 

computação através de desafios, para que os alunos do ensino médio explorem a computação 

e a tecnologia com ferramentas computacionais e conhecimentos multidisciplinares. 

“Computer Science in Algebra” é um curso que ensina conceitos de álgebra e 

geometria através da programação para alunos do ensino fundamental.  

 

 

7 Disponível em https://studio.code.org/courses 

https://studio.code.org/courses
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2.5.2 Era uma vez 

O ME Era uma Vez (ZANETTI, BORGES, et al., 2017) engloba seis aulas que são aplicadas 

com uso da ferramenta Scratch (Figura 5 ). As aulas, voltadas para o ensino de lógica de 

programação em blocos, permitem que o aluno desenvolva diversos tipos de comandos 

lógicos através de uma história interativa. Elaborado com foco em uma temática infantil, o 

conteúdo das aulas é direcionado às crianças de 10 a 13 anos. O jogo baseia-se na personagem 

Chapeuzinho Vermelho. No enredo das aulas, a Chapeuzinho Vermelho precisa encontrar a 

vovó através de diversos labirintos, evitando o Lobo Mau durante o percurso. 

Figura 5 - Imagem do ME ‘Era uma vez’ 

 

Fonte: (LIAG, 2020) 

Os planos de aula de programação do ME “Era Uma Vez” podem ser aplicados em um 

contexto formal de ensino ou em ambientes de aprendizado diferenciado. Eles se encontram 

disponíveis para consulta e cópia no site do LIAG8.  

 

8 Disponível em http://www.ft.unicamp.br/liag/eraumavez/ 
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Esse ME foi aplicado dezenas de vezes ao longo dos últimos anos, em cursos 

realizados em escolas de ensino público e particulares de Campinas e Limeira. Também foi 

utilizado em eventos abertos ao público (como o Scratch Day) na Faculdade de Tecnologia da 

Unicamp9, sendo bem avaliado por alunos que participaram das atividades e professores e 

gestores das escolas envolvidas (UNICAMP, 2019). 

 

2.5.3 MontaMática 

O ME MontaMática (OLIVEIRA, 2017) oferece duas dinâmicas para o ensino de matemática. 

Com aulas de 50 minutos, voltadas para aplicação no oitavo ano do ensino fundamental, as 

aulas baseiam-se em um robô LEGO Mindstorms previamente montado e programado. Esse 

método é utilizado para ensinar aos alunos o teorema de Pitágoras através do comando de voz 

(em inglês) ou através de sensores de movimento, conforme ilustra a Figura 6.  

Figura 6 – Robô montado na segunda dinâmica do ME Montamática 

 

Fonte : (OLIVEIRA, 2017) 

 

9 Disponível em http://www.ft.unicamp.br 
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O intuito é oferecer atividades dinâmicas, educativas e que facilitem a maneira com 

que os alunos aprendam matemática. O ME recomenda que as instruções sejam dadas aos 

alunos de forma Construcionista. O foco do ME não é ensinar os alunos como programar o 

LEGO Mindstorms, e sim utilizá-lo em sala de aula para ensinar conteúdos presentes no 

currículo escolar. 

De acordo com Oliveira (2017), o software escolhido para a programação do robô 

LEGO foi o Enchanting10 por sua interface, feita em blocos, e maior lista de possibilidades de 

programação e controle do robô. Desta forma, o método não usou o LEGO Mindstorms EV3 

software11, ferramenta disponibilizada pela própria LEGO.  

 

2.5.4 Método Multi-App 

O ME Multi-App (MANSO, 2014) propõe dinâmicas para sala de aula, voltadas para alunos a 

partir de 14 anos. Ele visa ensinar a lógica de programação e matemática através da 

ferramenta App Inventor, e sua interface, com uma das dinâmicas do ME, é apresentada na 

Figura 7. A ferramenta LEGO Mindstorms também é utilizada em uma das dinâmicas.  

Figura 7 – Interface do App Inventor utilizada nas dinâmicas. 

 

Fonte: (MANSO, 2014) 
 

10 Disponível em http://enchanting.robotclub.ab.ca/tiki-index.php 
11 Disponível em https://www.lego.com/en-us/mindstorms 
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Vários aplicativos foram desenvolvidos para serem utilizados no contexto do método. 

Em um deles, dois números aleatórios são apresentados na tela do celular. O jogador, por sua 

vez, deverá selecionar o sinal de maior ou menor localizando entre os números, como se pode 

observar na Figura 8. 

Figura 8 - Imagem do jogo de comparação de números. 

 

Fonte: (MANSO, 2014)  

Outro aplicativo usado na dinâmica, visto na Figura 9, é um jogo desenvolvido com o 

intuito de ensinar aos alunos desenvolvendo o game sobre coordenadas do plano cartesiano. O 

objetivo do jogo é acertar a imagem de um animal que muda sua posição repetida e 

rapidamente.  
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Figura 9 – Imagem do jogo de acertar o animal. 

 

Fonte: (MANSO, 2014) 

O aplicativo que despertou maior interesse durante as dinâmicas foi um voltado para 

integração do celular com o LEGO Mindstorms. Com ele, os alunos são capazes de controlar 

um robô com o seu celular. O foco é ensinar os alunos a programarem em bloco para que o 

robô se locomova. O robô, visto na Figura 10 foi previamente montado, deixando o foco 

voltado exclusivamente para a programação. 

Figura 10 – Imagem do LEGO Mindstorms utilizado em uma das dinâmicas do método. 

 

Fonte: (MANSO, 2014) 
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2.5.5 Método Aplicativo Ágil 

O método Aplicativo Ágil  (RIBEIRO, 2016) tem como público-alvo alunos do ensino médio.  

Com ele, o professor utiliza a ferramenta App Inventor para ensinar conceitos iniciais de 

lógica de programação, aplicando dinâmicas inspiradas no método ágil Scrum. Elas são 

aplicadas inicialmente de forma Instrucionista, e, ao longo da atividade, a abordagem 

gradualmente passa para o Construcionismo. O método trabalha, como um de seus elementos, 

o Fluxograma Humano (ANDRIANI, SENA e CARDOSO, 2015), no qual cada aluno exerce 

o papel de um comando dado a um computador, seguindo os códigos passo a passo, formando 

um fluxograma computacional feito de pessoas. 

Segundo Ribeiro (2016), o professor aplicador do método deve apresentar aos alunos o 

App Inventor e suas funcionalidades. Como mostra a Figura 11, o App Inventor possui, além 

da funcionalidade de programar em blocos, o Designer, em que os alunos podem desenvolver 

a parte visual do aplicativo. 

Figura 11 - Exemplo App Inventor Designer 

 

Fonte: (RIBEIRO, 2016) 

 

O método é bastante aberto e flexível. O aplicador do método poderá escolher o 

conteúdo e os códigos a serem ensinados. A quantidade de aulas também pode variar de 

acordo com a necessidade do aplicador. Em uma sugestão, seis aulas são propostas para serem 

aplicadas com o apoio da metodologia Scrum, no qual os alunos formam equipes utilizando a 

metodologia Scrum para a divisão de tarefas. O conteúdo é voltado para o ensino 
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convencional de programação: ‘Introdução à lógica de Programação’, ‘Dados e variáveis’, 

‘Condicionais’, ‘Funções’, ‘Códigos com App Inventor’ e ‘Desafio Durante a dinâmica’. 

Todas as aulas são compostas de uma parte teórica e uma parte prática, na qual os alunos 

podem aplicar o que foi introduzido. Também há atividades nas quais cada equipe sorteará 

perguntas sobre o assunto dado em aula para serem feitas pelas outras equipes, realizando 

uma disputa que busca aumentar a motivação nas atividades. 

 

2.5.6 LET – Lean Education Technology 

A Happy12 é uma empresa que contém três hubs educacionais, sendo um deles a Happy Code, 

voltado para o ensino de Programação, Maker e Robótica. Suas franquias se encontram no 

Brasil, Portugal, Espanha e África. A Happy Code foi fundada em 2015, buscando suprir a 

necessidade de trazer para as crianças e adolescentes o ensino de ciências da computação 

(HAPPY CODE, 2019b). Seu método de ensino, chamado LET – Lean Education 

Technology, busca apoiar o desenvolvimento das “Habilidades do Século 21” ilustradas na 

Figura 12,  e no modelo STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts e Math) (HAPPY 

CODE, 2019). Através do aprendizado baseado em projetos, estimulam o trabalho de diversas 

competências como raciocínio, pensamento crítico e resolução de problemas. O LET teve 

como inspiração os seguintes frameworks: P21 (partnership for 21st century learning)13, 

K1214 para o padrão de Ciências da Computação, Digital Citizenship15 e Institute of Play16.   

 

 

 

 

 

12 Disponível em https://vemserhappy.com.br/ 
13 Disponível em p21.org 
14 Disponível em k12cs.org 
15 Disponível em commonsense.org/education/digital-citizenship 
16 Disponível em instituteofplay.org/ 

https://vemserhappy.com.br/
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Figura 12 - Habilidades do Século 21. 

 

Fonte: (EDUKATU, 2013) 

 Esse método tem, como mostra a Figura 13, três conceitos centrais, que englobam 

princípios relevantes de ensino e aprendizagem e frameworks específicos: a descoberta, fase 

de aprendizagem conduzida através de um projeto guiado; a missão, realizada com base em 

um desafio/problema para ser resolvido; e a construção e prototipagem, englobando a criação 

e apresentação do projeto, com protótipo que fornece uma solução buscando alcançar um dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável indicados na Agenda 203017 da Organização das 

Nações Unidas (ONU). Ao longo de todos os cursos, todos os 17 objetivos são trabalhados.  

 

 

 

17 Disponível em http://www.agenda2030.org.br/ 

http://www.agenda2030.org.br/
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Figura 13 – Método Let - desenvolvido pela equipe da Happy Code. 

 

Fonte: (HAPPY CODE, 2019a) 

Esse método é aplicado em franquias da Happy Code e escolas parceiras para crianças 

e jovens entre 5 e 17 anos. Além de utilizar conceitos de Lean, Pensamento Computacional e 

empreendedorismo, e trabalhar com o desenvolvimento das Habilidades do Século 21, ele é 

voltado para o ensino de programação, robótica, maker. Inúmeras são as ferramentas 

utilizadas para aplicação do método, dentre elas, a Unity18 (engine que oferece aos usuários a 

capacidade de criar jogos em 2D e 3D), LEGO Mindstorms, Construct19 (editor de jogos 2D), 

Scratch, App Inventor, etc. 

2.5.7 Considerações do Embasamento Teórico 

Para que um levantamento bibliográfico fosse realizado, foi primeiramente necessário definir 

os termos que seriam utilizados ao longo do trabalho. Igualmente importante foi trazer as 

abordagens de ensino mais utilizadas em MEs e explicar o conceito de PC. Antes de iniciar os 

mapeamentos sistemáticos apresentados no próximo capítulo, este capítulo apresentou os MEs 

utilizados pelo time para que se pudesse clarificar os critérios e classes neles presentes.  

 

18 https://unity.com/pt 
19 https://www.construct.net/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2D
https://pt.wikipedia.org/wiki/3D
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Considerando todo o embasamento teórico apresentado com os termos e definições 

previamente explicadas, abordagens de ensino, PC, ferramentas e MEs de referência 

apresentados, esse trabalho parte para a etapa do levantamento teórico buscando MEs e MCs 

que trabalham com o Pensamento Computacional por meio de um mapeamento sistemático.  

No capítulo a seguir, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho será apresentada. 
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3 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 
 

Esta pesquisa trata-se de um estudo qualitativo relacionado à classificação dos MEs que 

promovem o PC. Com o aumento da oferta de MEs que trabalham as habilidades do PC, 

aumenta também a complexidade de se identificar qual o mais indicado para uma certa 

situação. Nesse contexto, metodologias para identificar, avaliar e interpretar informações 

relacionadas a determinado ME são necessárias. O uso dessas metodologias pode auxiliar a 

diminuir as chances de obtenção de MEs não relacionados ao contexto pesquisado (DYBÅ, 

DINGSøYR e HANSSEN, 2007).   

Da mesma forma que Dybå, Kitchenham e Jorgensen (2005) propõem uma 

metodologia para a escolha de novas tecnologias e softwares a serem utilizados, esta pesquisa 

busca propor uma forma de selecionar o ME a ser utilizado. Ela não busca apontar um ME 

que seja universalmente bom ou ruim, apenas o mais apropriado em algumas circunstâncias e 

para determinadas características dos aprendizes e do contexto de uso. O objetivo é encontrar 

modelos de classificação que possam facilitar o processo de busca para professores, 

educadores, mediadores e pesquisadores, oferecendo um embasamento para a seleção do 

método a ser utilizado em um certo contexto.  

Neste trabalho, três etapas importantes foram realizadas para que fosse possível 

alcançar o resultado buscado. A primeira, resumida na Figura 14, foi um estudo aprofundado 

(“busca em profundidade”) de alguns MEs de referência, sobre os quais há mais facilidade de 

se conseguir informações, para que se pudesse ter uma base sólida de conhecimento sobre o 

assunto e para que alguns critérios comuns fossem levantados. Para que essa busca fosse 

efetiva, os MEs selecionados foram aqueles que tinham sido aplicados pelo grupo de pesquisa 

ao qual pertence este projeto, havendo a possibilidade de contatar os autores ou pessoas que o 

aplicaram, a fim de esclarecer pontos do método e conhecer o resultado da aplicação. Esses 

MEs foram apresentados no Capítulo 2. 

A segunda etapa, resumida na Figura 15, foi um mapeamento sistemático (“busca em 

largura”), no qual os MEs que promovem o PC encontrados nas bases de pesquisas foram 

analisados. Com esse mapeamento, buscou-se levantar todas as palavras-chave e, após 

agrupá-las, foi possível listar os critérios em comum entre os MEs encontrados. Esse resultado 

foi comparado, então, com a análise dos métodos de referência, para que se pudesse respaldar 
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os critérios selecionados para a classificação de MEs, e listar com segurança todos os critérios 

necessários para classificá-los. 

Figura 14 – Primeira etapa do levantamento de dados. 

 

Fonte- Elaborada pela autora 

 

Figura 15 – Segunda etapa do levantamento de dados. 

 

Fonte- Elaborada pela autora 

A terceira etapa, resumida na Figura 16,  foi realizada seguindo o mesmo 

procedimento que a segunda. Um mapeamento sistemático foi realizado a fim de buscar todos 

os MCs disponíveis nas bases de pesquisa, que poderiam ser utilizados para classificar os 

MEs. O propósito desse segundo levantamento foi conhecer as formas de classificação 

utilizadas pelos MCs encontrados nos MEs de referência e comparar os critérios utilizados 

nesses modelos com os critérios finais estabelecidos na segunda etapa.  
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Figura 16 – Terceira etapa do levantamento de dados. 

 

Fonte- Elaborada pela autora 

Neste Capítulo, primeiro está descrito o método utilizado para a realização dos 

mapeamentos sistemáticos na Seção 3.1. A Seção 3.2 mostra a análise em profundidade dos 

MEs de referência, a 3.3, o mapeamento de MEs realizado, a Seção 3.4 mostra o mapeamento 

de MC e a Seção 3.5 traz uma discussão dos resultados dos mapeamentos feitos no Capítulo. 

 

3.1 Materiais e Métodos 

Os mapeamentos sistemáticos oferecem uma visão geral de um tópico de pesquisa mais 

amplo, visando identificar grupos de estudos que podem ser apropriados para análises mais 

detalhadas ou identificando subtópicos em que mais investigações são necessárias 

(KITCHENHAM, BRERETON e BUDGEN, 2012). Mapeamentos sistemáticos estruturam 

uma determinada área na pesquisa (PETERSEN, VAKKALANKA e KUZNIARZ, 2015) e 

focam em classificar a literatura relevante a fim de agregar estudos em relação a critérios 

definidos (KITCHENHAM, BUDGEN e BRERETON, 2011). Assim, mapeamentos 

sistemáticos podem ser utilizados para investigação de novas tendências como também para a 

documentação de pesquisas em áreas previamente estudadas. 

O processo utilizado por este trabalho na condução dos mapeamentos sistemáticos foi 

baseado na proposta de Petersen et al. (2008) que segue os seguintes passos: definição das 

questões de pesquisa (RQs, de Research Questions), busca por estudos primários, Screening 

dos estudos primários, Keywording dos resumos desses trabalhos e, por fim, mapeamento e 
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extração das informações relevantes de acordo com as RQs previamente estabelecidas. Esses 

passos são visualizados na Figura 17. 

Figura 17 - Visão geral da abordagem para condução de mapeamentos sistemáticos 

 

Fonte: Adaptada de (PETERSEN, FELDT, et al., 2008) 

O primeiro passo da proposta de Petersen et al. (2008) é definir as RQs. Para que isso 

seja feito, é necessário identificar a meta principal e a secundária. As RQs devem ser 

desenvolvidas buscando alcançar essas metas. 

Depois, é necessário que uma pesquisa seja feita para buscar os estudos primários. 

Essa busca deve ser feita através de strings de pesquisa em bancos de dados científicos, ou 

navegando em anais de conferências ou publicações de periódicos relevantes. A estrutura de 

busca e as palavras-chave devem ser orientadas pelas RQs. 

Após todos os estudos primários serem buscados, é necessário que haja uma triagem, 

realizada através da leitura dos resumos e análise de palavras-chave, para a inclusão e 

exclusão de trabalhos, conforme a relevância deles para o contexto da pesquisa. 

Com a triagem dos estudos primários realizada, a próxima etapa da proposta é elaborar 

um esquema de classificação chamado Keywording. Ele busca as palavras-chave utilizadas 

nos resumos dos estudos pré-selecionados na primeira triagem. Essas palavras-chave são 

agrupadas e analisadas, buscando assim compreender os artigos selecionados.  

A última parte do processo envolve a extração de dados e o mapeamento dos estudos, 

que resulta então no mapeamento sistemático. Após elaborado o agrupamento e estudo das 

palavras-chave, os artigos relevantes são divididos e os dados extraídos.  
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Nas próximas seções, os resultados da análise em profundidade dos MEs de referência 

e dos dois mapeamentos sistemáticos conduzidos são explicados e apresentados. 

 

3.2 Análise em profundidade dos MEs de referência 

Os MEs de referência listados no Capítulo 2 e discutidos na seção anterior, são exemplos 

estudados e analisados para melhor entender o conteúdo e critérios de um ME. Esses métodos 

foram selecionados devido a aplicação regular em diversos locais, além da possibilidade de 

contatar os autores e resultados, para esclarecer pontos do método. 

Os métodos foram estudados em profundidade, na busca de critérios comuns entre 

eles. Após um estudo e análise, identificou-se cinco critérios para classificá-los: o público-

alvo, o conteúdo ensinado, a ferramenta utilizada, o ambiente no qual o ME pode ser aplicado 

e a abordagem utilizada durante o processo. Eles são separados e mostrados na Tabela 1. 

Alguns MEs não tiveram a abordagem utilizada apresentada explicitamente.  

Tabela 1 - Critérios em comum encontrados nos MEs de referência 

Título/Citação Público-Alvo Conteúdo Ferramenta Ambiente Abordagem 

Code.org® Idade 4+ Ciência da 

Computação 

Plataforma 

online 

contexto formal 

e informal de 

ensino 

Não se aplica 

Era uma Vez Idade 10-13 Lógica de 

programação 

Scratch 2.0 contexto formal 

e informal de 

ensino/ambient

es de 

aprendizado 

diferenciado 

Não se aplica 

MontaMática oitavo ano 

ensino 

fundamental 

Matemática – 

Teorema 

Pitágoras 

LEGO 

Mindstorms 

NXT, 

Enchanting 

contexto formal 

de ensino 

Construcionista 

Método Multi-

App 

Idade 14+ Lógica de 

programação e 

matemática 

App Inventor, 

LEGO 

Mindstorms 

NXT 

contexto formal 

de ensino 

Não se aplica 

Método 

Aplicativo Ágil 

Ensino médio Lógica de 

programação 

App inventor contexto formal 

de ensino 

Instrucionista, 

Construcionista 

LET 6-17 programação, 

robótica e 

maker 

Diversas contexto formal 

de ensino, 

ambientes de 

aprendizado 

diferenciado 

Não se aplica 

Fonte- Elaborada pela autora 
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A próxima seção explica como foi feito o primeiro mapeamento sistemático.  

 

3.3 Mapeamento de Métodos Educacionais 

Para respaldar o resultado dos critérios listados na análise em profundidade dos MEs de 

referência e poder aprofundar a compreensão das análises feitas nos modelos atuais de 

classificação de MEs que serão buscados posteriormente, um mapeamento foi realizado em 

busca de MEs encontrados nas bases de pesquisa. O primeiro passo foi definir as RQs do 

mapeamento sistemático. A meta principal desses mapeamentos sistemáticos foi oferecer uma 

visão geral da área pesquisada e identificar a quantidade e tipo de pesquisa, além dos 

resultados disponíveis. A meta secundária foi identificar os critérios principais desses MEs. 

Também foi possível mapear os locais que esses MEs foram publicados. As RQs foram 

desenvolvidas para alcançar essas metas. Para que a pesquisa pudesse ter um foco específico, 

essa busca inicial por MEs que desenvolvem o PC no aprendizado foi realizada a fim de 

compreender quais MEs que incorporam o PC estão disponíveis atualmente e em quais 

critérios eles podem ser classificados. Buscou-se com o mapeamento responder as RQs 

contidas no Quadro 1. 

Quadro 1 – RQs desenvolvidas para o mapeamento de MEs. 

RQs 

RQ1 Quais MEs que incorporam o PC foram publicados? 

RQ2 Em que critérios esses MEs podem ser classificados? 

Fonte- Elaborada pela autora 

O escopo do mapeamento sistemático será abordado nas próximas Subseções. 

 

3.3.1 Pesquisa de Estudos Primários 

Após a definição das RQs, uma pesquisa foi realizada para buscar todos os estudos primários. 

Essa busca foi feita através de strings de pesquisa em bancos de dados científicos, ou 

navegando por anais de conferências ou publicações de periódicos relevantes. A estrutura de 

busca e as palavras-chave foram orientadas pelas RQs apresentadas no Quadro 1. A string de 

busca com as palavras-chave e as bases de dados na qual os estudos primários foram 

pesquisados foram selecionadas, buscando responder às RQs citadas. As bases de dados 
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selecionadas apresentam relevância para o acesso a informações de publicações que auxiliam 

pesquisadores tanto no desenvolvimento de pesquisas como na academia. A maioria são bases 

referenciais que permitem buscas exaustivas sobre assuntos específicos, com resumos e 

indicação de textos completos, que podem ser acessados quando disponibilizados por alguma 

Instituição ou mesmo quando é de acesso aberto. Também possibilitam exportação dos 

resultados para gerenciadores bibliográficos, e algumas bases disponibilizam fator de impacto 

das publicações, índice H dos autores e sistemas para análises métricas.  

As bases utilizadas foram: 

• Compendex – Engineering Village (engineeringvillage.com) 

• IEEEXplore (ieeexplore.ieee.org) 

• SCOPUS (scopus.com) 

• Web of Science (apps.webofknowledge.com) 

• ACM DL (https://dl.acm.org/) 

As bases foram acessadas com as seguintes palavras-chave: “computational thinking” 

e “teaching method”. As palavras-chave também foram buscadas na língua portuguesa 

(“pensamento computacional” e “método de ensino”). Palavras quase-sinônimas foram 

pesquisadas, como, por exemplo, “learning method” (“método de aprendizagem”), mas o 

resultado não foi discrepante a ponto de requerer buscas adicionais. Os mecanismos de busca 

possuem campos para que as palavras fossem buscadas em conjuntos e combinadas através de 

operadores lógicos (booleanos) em todos os campos dos artigos. O período de busca também 

foi selecionado para buscar artigos a partir de 2006, considerando esse ser o ano no qual o 

Pensamento Computacional foi colocado em destaque na área de Ciência da Computação 

devido ao artigo da ACM Communications escrito por Jeannette Wing (2006). A Tabela 2 

mostra o resultado de todos os 72 artigos encontrados na busca com essas palavras-chave. O 

APÊNDICE A - Primeiro Mapeamento Sistemático – Métodos que Promovem o PC - Estudos 

Primários apresenta maiores informações sobre os artigos, incluindo as palavras-chave, o 

resumo e o autor.  

Os artigos selecionados, nessa etapa do mapeamento, foram aqueles que possibilitam 

responder ao menos uma das RQs listadas inicialmente neste capítulo. Artigos cujo foco é 

revisar a literatura foram desconsiderados. O APÊNDICE B – Tabela De Fontes e Número de 

https://d.docs.live.net/8ad1114cafd5d114/FT/Mestrado/Defesa/engineeringvillage.com
https://d.docs.live.net/8ad1114cafd5d114/FT/Mestrado/Defesa/ieeexplore.ieee.org
https://d.docs.live.net/8ad1114cafd5d114/FT/Mestrado/Defesa/scopus.com
https://d.docs.live.net/8ad1114cafd5d114/FT/Mestrado/Defesa/apps.webofknowledge.com
https://dl.acm.org/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Association_for_Computing_Machinery
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeannette_Wing
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Artigos do Mapeamento de MEs apresenta uma lista com a tabela de fontes, nas quais os 

resultados foram encontrados, e número de artigos encontrados nesse mapeamento. 

Tabela 2 - Resultado da primeira pesquisa com as palavras-chave definidas 

FONTE 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Compendex 1 0 1 2 1 2 0 0 3 

IEEE Xplore 1 0 0 2 3 0 0 0 0 

Scopus 1 1 2 2 4 3 3 4 8 

Web of Science 1 0 0 4 4 2 3 4 3 

ACM DL 1 0 0 0 0 0 2 1 3 

Fonte- Elaborada pela autora 

 

3.3.2 Screening 

Após todos os estudos primários serem buscados, uma triagem foi feita através da leitura dos 

resumos e análise de palavras-chave para a inclusão e exclusão (PETERSEN, FELDT, et al., 

2008) de trabalhos relevantes para auxiliar essa pesquisa. Nessa etapa, alguns resumos foram 

insuficientes para a escolha de palavras-chave significativas, o que exigiu a leitura adicional 

da introdução ou conclusão do artigo. O critério de exclusão e inclusão de trabalhos do 

Mapeamento Sistemático, mostrado na Tabela 3, foi utilizado para excluir estudos que não 

buscavam responder as RQs. Foi essencial excluir trabalhos que apenas mencionavam o PC 

em frases introdutórias no resumo, pois é um conceito comum na área pesquisada e, portanto, 

é frequentemente usado em resumos sem que os trabalhos realmente abordem a questão de 

forma abrangente. Além disso, artigos cujo foco era revisar a literatura também foram 

desconsiderados. 

Os filtros de critérios de inclusão e exclusão mencionados na Tabela 3 foram aplicados 

e as seguintes seções foram consideradas: (i) título, (ii) resumo, (iii) 

introdução/contextualização e (iv) conclusões/considerações finais. 

Após a primeira etapa do Screening, foram selecionados 23 artigos únicos. A Tabela 4 

apresenta a quantidade de artigos por base e ano de publicação. A tabela totaliza 40 artigos, 

mas 17 deles são repetidos e a informação foi mantida para que fosse possível visualizar em 

quais bases esses artigos se encontram. Mais informações sobre o local no qual os artigos 

encontrados foram publicados e informações sobre eles podem ser encontrados no 
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APÊNDICE C - Primeiro Mapeamento Sistemático – Métodos que Promovem o PC – 

Triagem (Screening). 

Tabela 3 - Critério de Inclusão e Exclusão – Mapeamento MEs 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

I1 - Estudos completos E1 - Estudos que realizavam uma revisão 

literária 

I2 - Estudos que propõe algum método ou 

didática de ensino 

E2 - Estudos que não promovem o PC no 

método descrito 

I3 - Estudos realizados após o ano de 2006 E3 – Artigos replicados em diferentes bases de 

pesquisa. 

I4 - Caso seja encontrado mais de um estudo 

reportando a mesma pesquisa, somente o 

mais recente é considerado. 

E4 – Arquivos não disponíveis livremente 

através do acesso pela universidade onde foi 

feita a pesquisa. 

Fonte- Elaborada pela autora 

 

Tabela 4 - Resultados obtidos após Screening 

FONTE 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Compendex 1 0 2 2 1 0 0 1 0 

IEEE Xplore 1 0 1 2 0 0 0 0 0 

Scopus 1 1 1 2 1 2 1 3 1 

Web of Science 1 1 1 3 2 1 4 1 0 

ACM DL 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Fonte- Elaborada pela autora 

 

 

3.3.3 Keywording 

Com a triagem dos estudos primários realizada, um esquema de classificação chamado 

Keywording foi elaborado, buscando as palavras-chave utilizadas nos resumos dos estudos 

pré-selecionados na primeira triagem. O Keywording é uma forma de reduzir o tempo 

necessário para desenvolver uma classificação e assegurar que todos os artigos existentes 

sejam considerados (PETERSEN, FELDT, et al., 2008). Como indicado em Petersen et al. 
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(2008), o processo utilizado foi realizado em duas etapas: primeiro, os resumos foram relidos 

e as palavras-chave foram enumeradas, tendo como objetivo identificar conceitos que 

contribuem para este trabalho, identificando assim o contexto da pesquisa. Então, um grupo 

de palavras-chave encontradas nessas pesquisas lidas foi combinado, desenvolvendo uma 

compreensão maior sobre a contribuição da pesquisa, criando assim, critérios para o 

mapeamento. Por exemplo, palavras-chave como “Fundamentals of Programming”, “C#”, 

“Algorithm” e “Mathematics” foram agrupadas dentro do critério “Conteúdo”; “University”, 

“Italian Schools” e “Lab” dentro de “Ambiente”, e assim por diante.  As palavras-chave que 

foram consideradas nesse processo podem ser encontradas no APÊNDICE D – Primeiro 

Mapeamento Sistemático – Métodos que Promovem o PC – Palavras-Chave Encontradas no 

Esquema de Classificação Keywording. 

Os artigos resultantes da pesquisa foram filtrados através das palavras-chave 

selecionadas e catalogadas, buscando classificar os estudos em critérios. O Gráfico 1 - 

Critérios associados após a extração de dados - Keywording 

mostra os critérios resultantes, após a classificação e leitura do resumo.  

Gráfico 1 - Critérios associados após a extração de dados - Keywording 

 

Fonte- Elaborada pela autora 
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O esquema de classificação evoluiu durante a extração de dados: critérios foram 

criados, unidos ou separados. Nesse processo, uma tabela, contendo os critérios de 

classificação, foi criada para documentar o processo de extração de dados. A análise do 

resultado classificou os MEs nos critérios dessa tabela, apresentada na íntegra no APÊNDICE 

E – Primeiro Mapeamento Sistemático – Métodos que Promovem o PC – Critérios 

Resultantes de Palavras-Chave. A Tabela 5 é um resumo da tabela criada, com exemplos de 

classificações. Todos os estudos primários mapeados foram classificados considerando o foco 

da pesquisa e buscando responder as questões pré-definidas. 

Tabela 5 – Critérios Resultantes 

Critérios Características Exemplos - Classificações 

Ferramenta Ferramenta que o ME utiliza  App Inventor, Scratch e Code.org. 

Conteúdo Conteúdo que o ME busca ensinar Programação, Maker e 

Matemática.  

Ambiente Local na qual esse ME é aplicado Extracurricular e Intracurricular. 

Público-Alvo Faixa etária, série ou comunidade na 

qual o aluno está inserido 

Alunos do Ensino Fundamental e 

Universitários.  

Abordagem Abordagem pedagógica associada ao 

ME 

Instrucionista, Construcionista e 

Construtivista. 

Habilidade Quais as habilidades desenvolvidas no 

aprendiz através do ME 

Criatividade, Pensamento lógico, 

Abstração e Colaboração. 

Fonte- Elaborada pela autora 

Alguns resumos não continham informações suficientes, o que levou a necessidade de 

analisar a introdução e a conclusão dos trabalhos. As principais dificuldades encontradas 

nesse processo foram:  

• A maioria dos artigos encontrados foram na língua inglesa. Acredita-se que 

muitos desses artigos originalmente não foram escritos nessa língua, e sim na 

língua vernácula do escritor, e foram posteriormente traduzidos para o inglês 

para serem publicados. Isso resultou em artigos que se imagina possuir bom 

conteúdo, mas de difícil compreensão; 

• Falta de palavras-chave que descreviam com eficiência o propósito do 

trabalho; 

• Informação insuficiente para classificar os MEs em determinados critérios. 
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Este mapeamento sistemático foi realizado com o intuito de aprofundar o 

conhecimento sobre os MEs, buscando um conjunto de critérios de classificação que enumere 

as principais características de cada um. A próxima Seção discute como foi feito o segundo 

mapeamento sistemático.  

3.3.4  Extração de Dados 

A última parte do processo foi a extração de dados e o mapeamento dos estudos, que resultou 

no mapeamento sistemático. Após elaborado o sistema de classificação, os artigos relevantes 

foram divididos e os dados extraídos. O esquema de classificação evoluiu durante o processo 

de extração de dados, adicionando, separando ou fundindo os critérios. Durante esse processo, 

uma tabela foi utilizada para documentar esse processo. A partir desse documento, os dados 

de cada critério foram classificados. A análise mostrou as publicações e seus critérios. Com 

ela, foi possível ver quais foram enfatizados nas pesquisas, e foi possível identificar lacunas 

para pesquisas futuras. 

Gráfico 2 - Critérios finais após integração das características listadas na análise de MEs de 

referência com o Mapeamento de MEs em porcentagem. 

 

Fonte- Elaborada pela autora 

Após essa extração de dados, notou-se que os critérios principais, encontrados na 

Tabela 1 - Critérios em comum encontrados nos MEs de referência, foram parcialmente 

comprovados através do mapeamento indicado no Gráfico 2. Isso porque o critério 

‘Habilidades’, indicado pela cor amarela no gráfico, antes não inserido nos critérios essenciais 

para a classificação, apareceu em aproximadamente 96% dos métodos analisados nesse 
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mapeamento, o que não ficou explícito no estudo dos MEs de referência. Vale definir que, 

“habilidade”, segundo a definição do dicionário Michaelis da Uol (2021), é qualidade de 

hábil, é um conjunto de qualificações para o exercício de uma atividade ou cargo. Analisar e 

solucionar problemas foram as habilidades mais desenvolvidas nos MEs levantados. A Tabela 

6 mostra os critérios atualizados após a inserção de habilidades e suas classificações 

encontradas nos MEs. 

Tabela 6 - Classificações finais após integração das características listadas na análise de MEs 

de referência com o Mapeamento de MEs. 

Critérios Classificações 

Ferramenta App Inventor, LEGO Mindstorms, Enchanting, Scratch, Code.org, 

Mobile Cloud Platform, Java IDE e RStudio.  

Conteúdo Robótica Educacional, Programação, Maker, Lógica de Programação, 

Matemática, Ciência da Computação, Linguagem C++, Computação 

Básica, Criação de Jogos, Design em Programação, Linguagem C, 

Python, Arquitetura de Rede, Diretório Ativo, Programação Orientada 

a Objeto, Linguagem Java e Linguagem R.  

Ambiente Extracurricular, Intracurricular, Contexto Formal de Ensino, Contexto 

Informal de Ensino e Online. 

Público-Alvo Alunos do Ensino Médio, Alunos do Ensino Fundamental, 

Universitários, Alunos de Cursos Profissionalizantes e Alunos dos 4 até 

os 17 anos.  

Abordagem Instrucionista, Construcionista, Construtivista, Aprendizado Baseado 

em Problema, Aprendizagem por Pares, Aprendizado Baseado em 

Investigação, Aprendizado Baseado em Projeto e Aprendizado 

Orientado a Tarefas. 

Habilidade Habilidades do Século 21, Solucionar Problemas, Habilidades 

cognitivas não verbais, Prática, Estudo Independente, Inovação, Prática 

em Grupo, Aprender, Pensar, Interdisciplinaridade, Compreensão, 

Estudo Autônomo, Desenvolvimento Independente, Consciência 

Independente, Criatividade, Aplicação Computacional, Analítica, 

Programação, Cognitiva, Análise, Analisar problemas, Orientado a 

tarefas, Pensamento abstrato, Pensamento lógico, Conhecimento 

computacional, Tecnologia da Informação, Aprender com a Internet, 
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Dedução, Abstração, Análise Sintética, Responsabilidade, Persistência, 

Colaboração, Raciocínio, Lógica, Prática em grupo, Design, 

Pensamento estruturado, 

Imaginação, Social, Treinamento e Pensar criativamente. 

Fonte- Elaborada pela autora 

3.4 Mapeamento de Modelos de Classificação de Métodos 

Educacionais 

Para satisfazer o propósito deste segundo mapeamento sistemático, RQs foram desenvolvidas 

buscando responder o objetivo principal desta pesquisa: encontrar modelos de classificação de 

MEs que pudessem auxiliar educadores e pesquisadores na busca do ME mais apropriado para 

a sua necessidade. Com isso, a seguinte questão de pesquisa foi resultante desse objetivo: 

“Quais modelos de classificação (MC) de métodos educacionais (MEs) que incorporam o PC 

estão disponíveis?”. Baseadas nessa questão, outras RQs foram definidas e podem ser 

encontradas no Quadro 2. 

Quadro 2 - RQs desenvolvidas para o mapeamento de MCs para MEs. 

RQs 

RQ1’ Quais são os MCs encontrados nas bases listadas? 

RQ2’ Como esses MCs são utilizados? 

RQ3’ Quais critérios relacionados aos MEs são considerados por 

esses MCs? 

Fonte- Elaborada pela autora 

O escopo do mapeamento sistemático será abordado nas próximas seções. 

 

3.4.1 Pesquisa de Estudos Primários 

Neste passo, a pesquisa de estudos primários foi realizada da mesma forma que a explicada na 

Seção “Pesquisa de Estudos Primários" do primeiro mapeamento sistemático. As bases 

utilizadas neste levantamento também foram as mesmas.  

Pesquisar MCs de métodos para desenvolver habilidades de PC restringe 

moderadamente o escopo da pesquisa, mas permite responder aos questionamentos deste 

trabalho. 
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As seguintes palavras-chave foram utilizadas nos filtros das bases de pesquisas 

mencionadas: “computational thinking” e “classification method”. As palavras também 

foram buscadas na língua portuguesa (“pensamento computacional” e “método de 

classificação”). O período de busca foi selecionado para buscar artigos a partir de 2006, 

considerando esse ser o ano no qual o Pensamento Computacional foi colocado em destaque 

na área de Ciência da Computação devido ao artigo da ACM Communications escrito 

por Jeannette Wing (2006). A Tabela 7 mostra o resultado da busca com essas palavras-chave, 

com o total de 11 resultados sem exclusão de artigos repetidos, totalizando 9 artigos únicos. O 

APÊNDICE F - Segundo Mapeamento Sistemático – Métodos de Classificação de MEs que 

Promovem o PC - Estudos Primários apresenta maiores informações sobre os artigos, como as 

palavras-chave, o resumo e o autor.  

Tabela 7 - Resultado da pesquisa com as palavras-chave redefinidas 

FONTE 2014 2015 2017 2018 

Compendex 0 0 1 0 

IEEE Xplore 1 0 2 3 

Scopus 0 1 1 0 

Web of Science 0 0 0 0 

ACM DL 0 1 1 0 

Fonte- Elaborada pela autora 

Os estudos primários foram selecionados pela possibilidade de responder a, pelo 

menos, uma das RQs listadas no mapeamento de MCs de MEs. Estudos primários cujo foco é 

revisar a literatura foram desconsiderados. O APÊNDICE G – Tabela de Fontes e Número de 

Artigos do Mapeamento de MCG apresenta uma lista com a tabela de fontes, nas quais os 

resultados foram encontrados, e número de artigos encontrados nesse mapeamento. 

3.4.2 Screening 

O objetivo do Screening foi selecionar quais estudos deveriam ser incluídos e excluídos dos 

resultados da pesquisa de estudos primários. Esse processo foi realizado da mesma forma que 

o Screening do primeiro mapeamento sistemático. Os critérios de inclusão e exclusão podem 

ser consultados na Tabela 8.  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Association_for_Computing_Machinery
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeannette_Wing
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Tabela 8 - Critério de Inclusão e Exclusão – Mapeamento MC 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

I1 - Estudos completos E1 - Estudos que realizavam uma revisão 

literária 

I2 - Estudos que propõe algum método de 

classificação 

E2 - Estudos que não promovem o PC no MC 

descrito 

I3 - Estudos realizados após o ano de 2006 E3 – Artigos replicados em diferentes bases de 

pesquisa. 

I4 - Caso seja encontrado mais de um estudo 

reportando a mesma pesquisa, somente o 

mais recente é considerado. 

E4 – Arquivos não disponíveis livremente 

através do acesso pela universidade onde foi 

feita a pesquisa. 

Fonte- Elaborada pela autora 

Os filtros de critérios de inclusão e exclusão mencionados na Tabela 8 foram aplicados 

nos 9 MCs levantados na pesquisa de estudos primários e as seguintes seções foram 

consideradas: (i) título, (ii) resumo, (iii) introdução/contextualização e (iv) 

conclusões/considerações finais. 

Após o Screening, todos os 9 MCs foram excluídos do mapeamento como mostra a 

Tabela 9, uma vez que nenhum dos artigos satisfaziam os critérios de inclusão e exclusão 

indicados na Tabela 8, impossibilitando que uma classificação fosse feita com as 

especificações indicadas nos critérios essenciais listados neste estudo.  

Tabela 9 – Exclusão de MCs levantados no Screening do segundo mapeamento. 

Método de Classificação Critério de Exclusão 

Bebras as a teaching resource: 

Classifying the tasks corpus using 

computational thinking skills 

Estudo não propõe método de classificação 

SPARCS: A personalized problem-based 

learning approach for developing 

successful computer science learning 

experiences in middle school 

Estudo não promove o PC no MC descrito 

Predicting efficacy of therapeutic services 

for autism spectrum disorder using 

Estudo não propõe método de classificação 
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scientific workflows 

Education Analytics: Challenges and 

Approaches 

Estudo não propõe método de classificação 

Novice Programmers Talking about 

Projects: What Automated Text Analysis 

Reveals about Online Scratch Users' 

Comments 

Estudo não propõe método de classificação 

2018 IEEE 42nd Annual Computer 

Software and Applications Conference 

(COMPSAC) 

Estudo não propõe método de classificação 

2018 IEEE 18th International Conference 

on Advanced Learning Technologies 

(ICALT) 

Estudo não propõe método de classificação 

Computational experiment of one class 

SVM in excel 

Estudo não propõe método de classificação 

Concepts in K-9 Computer Science 

Education 

Estudo não propõe método de classificação 

Fonte- Elaborada pela autora 

 

Desta forma, é bastante restrita a possibilidade de se auxiliar professores, educadores, 

mediadores e/ou pesquisadores na busca de um ME ideal para determinado caso. A não 

disponibilidade de MCs específicos para esse propósito pode estar relacionada a 

indisponibilidade de informações precisas nos métodos encontrados. Com o término do 

segundo mapeamento, confirmou-se a oportunidade de se apresentar uma proposta de modelo 

de classificação de métodos educacionais, com base nos critérios adquiridos e listados no 

primeiro mapeamento. 

 

3.5 Discussão sobre os resultados dos mapeamentos 

A primeira etapa deste processo, foi o estudo em profundidade de MEs de referência, em que 

as características essenciais neles encontradas foram identificadas. Essas características 
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definiram um conjunto prévio de critérios essenciais presentes nos MEs de referência 

(apresentados na Tabela 1).  

Para que os critérios listados na análise em profundidade fossem validados, realizou-se 

um mapeamento sistemático que levantou MEs que aplicassem o PC. Esse mapeamento 

resultou nos dados apresentados na Tabela 4 - Resultados obtidos após Screening. 

Um segundo mapeamento sistemático foi realizado para levantar os MCs disponíveis 

nas bases de pesquisa e validá-los com base nos critérios levantados. Como a ausência de 

MCs específicos para MEs que promovessem o PC foi constatada, um modelo de 

classificação de métodos educacionais (MC de MEs), com base nas características adquiridas 

e listadas, foi proposto por este trabalho. O MC proposto por este trabalho é apresentado no 

próximo capítulo.  

A Tabela 10 resume a quantidade de trabalhos selecionados em cada etapa realizada 

nos mapeamentos: 

Tabela 10 – Resultado dos artigos levantados durante os mapeamentos sistemáticos. 

 Mapeamento de MEs Mapeamento de MCs 

Pesquisa de Estudos 

Primários 

72 artigos encontrados 9 artigos encontrados 

Screening 23 artigos foram selecionados 0 artigos foram 

selecionados 

Keywording 6 critérios foram listados - 

 

Fonte- Elaborada pela autora 
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4 MODELO DE CLASSIFICAÇÃO OLIVEIRA 

(MCO) 
 

Como discutido no Capítulo 3, um MC específico para classificação de MEs que 

promovessem o PC não foi identificado. Com o crescente número do MEs que promovem o 

PC sendo disponibilizados em várias bases, um MC que pudesse direcionar os professores 

começou a fazer-se necessário. Com isso, se observou uma possibilidade de propor um MC 

que pudesse auxiliar os interessados em identificar o melhor ME para determinada demanda. 

Este trabalho propõe o MCO (Modelo de Classificação Oliveira), que busca classificar esses 

MEs.  

O MCO possuí três componentes, representados na Figura 18: 

1. Processo para inserção de métodos na base;  

2. Base de MEs previamente classificada. 

3. Processo para busca por métodos; 

Figura 18 – Esquemático do MCO. 

 

Fonte- Elaborada pela autora 

O escopo das etapas será abordado nas próximas seções. 
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4.1 Critérios e classes do MCO  

Conforme descrito no Capítulo 0, fez-se a análise dos MEs de referência, o que resultou em 

cinco critérios essenciais para a classificação de um ME. Após a análise dos MEs de 

referência, foi feito um mapeamento sistemático dos MEs, para se validar a importância 

desses critérios: os cinco critérios originais foram confirmados e foi identificado mais um 

(habilidade), resultando em seis critérios para a classificação. Ao se analisar os MEs de 

referência e aqueles identificados no levantamento sistemático, foram identificadas as classes 

que o MCO inicialmente irá disponibilizar para cada um desses critérios.  

Como mostra o Gráfico 3, das habilidades encontradas, a solução de problemas foi a 

mais mencionada, em aproximadamente 70% dos métodos, seguida de inovação, em 57%, e 

prática, em 48%.  Além das habilidades técnicas, e as que envolvem os conceitos básicos do 

PC, também foram listadas as seguintes habilidades: análise, analítica, aplicação 

computacional, aprender, cognitiva, compreensão, criatividade, dedução, design, estudo 

independente/autônomo, imaginação, inovação, interdisciplinaridade, lógica, orientação a 

tarefas, pensar, persistência, prática, prática em grupo, raciocínio, responsabilidade, solução 

de problemas e social. 

Gráfico 3 - Habilidades destacadas nos MEs do primeiro levantamento sistemático 

 

Fonte- Elaborada pela autora 
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Com a análise dos MEs de referência, como pode-se ver Gráfico 4, 33% dos MEs 

analisados explicitaram a abordagem apresentada, e, apesar de muitas vezes ser possível 

inferir, através de análise mais cuidadosa do método e descrição da aplicação, em qual 

abordagem aquele método foi baseado, optou-se por não fazer essa análise ao longo do 

mapeamento feito neste trabalho. Isso ocorreu por dois motivos principais: essa análise 

demandaria um levantamento sistemático mais intenso da abordagem utilizada no método e, 

além disso, a linha utilizada pelo professor durante a aplicação do método é de grande 

importância nessa questão. Isso porque, por exemplo, se um professor que pratica 

normalmente em sua didática uma abordagem Instrucionista, ao aplicar um método 

originalmente criado com base em uma abordagem Construcionista, ele pode conduzir as 

atividades com características e práticas da abordagem com a qual está mais adaptado.  

 

Gráfico 4 - Critérios da Análise em Profundidade de MEs de Referência em porcentagem 

 

Fonte- Elaborada pela autora 

 

Ao analisar todos os MEs, pode-se perceber, como ilustrado no Gráfico 5, que 

aproximadamente 21% classificam a abordagem com o aprendizado baseado em problema e 

34% não definem a abordagem utilizada. Aproximadamente 66% dos MEs classificados 

indicam a abordagem sendo utilizada. 
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Gráfico 5 Abordagens levantadas nos MEs classificados 

 

Fonte- Elaborada pela autora 

Quando relacionado ao ambiente, MEs que pudessem ser aplicados em diversos 

contextos, que variam desde o intracurricular até ambientes de aprendizado diferenciado, 

foram analisados. Como indicado no Gráfico 6, mais da metade dos MEs mapeados trabalham 

com o ensino intracurricular, enquanto os outros podem ser aplicados em vários contextos de 

ensino, desde oficinas até autoestudo. 

Gráfico 6 Ambientes indicados nos MEs classificados 

 

Fonte- Elaborada pela autora 
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Ao final da análise feita para os MEs de referência e para os encontrados no 

mapeamento sistemático, este trabalho conseguiu definir um abrangente conjunto de classes 

associado aos seis critérios priorizados. No APÊNDICE I é possível visualizar a tabela com 

todo o conteúdo dos critérios separado individualmente em porcentagem. No APÊNDICE J e 

no APÊNDICE K é possível ver mais informações sobre os MEs de referência e sobre os MEs 

encontrados no mapeamento sistemático. 

4.2 Construção da primeira versão da base, processos de inserção 

e de busca 

Para tornar o uso do MCO mais simples de ser utilizado, foi criada uma planilha eletrônica 

para servir de repositório para a Base do MCO. Ela tem como colunas as informações básicas 

e critérios do MCO. Os critérios são aqueles descritos na Tabela 6 (ferramenta, conteúdo, 

ambiente, público-alvo, abordagem e habilidade), usando uma das classes previamente 

sugeridas pelo método, listadas no Apêndice E.  Além de armazenar a base de MEs do MCO, 

a planilha pode ser usada tanto para o processo de inserção de novos MEs, quanto para a 

busca, pois oferece filtros para classificar esses critérios. Todos os MEs que promovem o PC 

encontrados ao longo deste trabalho, tanto aqueles considerados como de referência quanto os 

identificados no levantamento sistemático, foram inseridos na planilha. Essa planilha pode ser 

visualizada no APÊNDICE H – Tabela aplicação . O objetivo foi disponibilizar uma planilha 

já com um bom conjunto de MEs cadastrados, que além de poderem já ser identificados por 

educadores em suas buscas, também podem servir como exemplo para inclusão de novos MEs 

no futuro.  

O processo para inserção de novos MEs na base deve ser feito por pesquisadores da 

área ou educadores que queiram oferecer apoio na busca por MEs que sejam mais alinhados a 

uma certa necessidade. Para que a busca seja efetiva, ao inserir um ME nessa planilha, é 

necessário que seja inserida uma linha para cada combinação de classes dos critérios. Se o 

ME tiver, por exemplo, duas classes do critério “Conteúdo” e três classes do critério 

“Ferramenta”, e apenas uma para os outros critérios, deverão ser inseridas seis linhas (3 X 2). 

Conforme o exemplo ilustrado na Tabela 11, se um ME possui duas classes para a abordagem 

(instrucionista e construcionista, no exemplo), esse ME será representado em duas linhas, com 

todos os outros critérios iguais, mas mudando apenas a classe da abordagem. Apesar do 

processo de priorização de critérios e classes ter sido importante para a criação do MCO, ao 
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longo deste trabalho, a inserção de novos MEs na base pode usar os critérios e classes que o 

MCO já dispõe, o que seria um processo mais simples.  

Tabela 11 - Exemplo de inserção duplicada na planilha de apoio ao MCO. 

 

Fonte- Elaborada pela autora 

 

Tendo MEs previamente inseridos na base, o MCO propõe um processo de busca, para 

apoiar educadores a identificar o ME mais adequado para uma certa necessidade. O educador 

que busca um ME, poderá usar o MCO para identificar MEs com características mais 

alinhadas à sua necessidade, usando os critérios e classificações associados previamente a 

cada ME. A busca pode ser feita na planilha criada para o MCO (Tabela 12, com o educador 

selecionando, através dos filtros disponibilizados, as classes mais adequadas para os critérios 

que considere relevante considerar na busca. O filtro selecionado pode ser utilizado em 

conjunto com outros filtros, para uma busca mais afunilada, ou sozinho, para uma busca mais 

abrangente. Com intuito de facilitar a reprodução desse processo, um manual descrevendo a 

sua aplicação foi criado e encontra-se disponível no site do LIAG20. A próxima seção ilustra 

exemplos dessa busca.   

 

20 https://liag.ft.unicamp.br/ 
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Tabela 12 - Tabela parcial da aplicação MCO. 

 

Fonte- Elaborada pela autora 

 

 

4.3 Teste de aplicação da busca de MEs 

Este projeto fez um teste de aplicação do processo de busca do MCO com uso da base 

em alguns exemplos. Nestes exemplos, o conceito de personas foi utilizado e um conjunto de 

critérios foi elaborado a fim de aplicar o MCO para indicar o ME mais apropriado para aquele 

conjunto de critérios. Uma persona oferece pistas externas sobre a autoimagem (SADOSKI, 

1992). Segundo Peçanha (2020) “Persona é um personagem fictício que representa o cliente 

ideal de um negócio. É baseado em dados e características de clientes reais, como 

comportamento, dados demográficos, problemas, desafios e objetivos. A persona é uma 

ferramenta de segmentação de mercado e é a base do Marketing Digital”. Parini (2005) 

relaciona a persona de um professor com as suas raízes etimológicas, considerando que o 

professor(a) fala por meio de uma máscara em sala de aula. Showalter (2003) acredita que a 

persona da sala de aula deve estar relacionada às convicções de sua disciplina, práticas de sala 

de aula e objetivos de aprendizado estabelecidos para os alunos. Coppola, Hiltz e Rotter 

(2002) afirmam que papéis cumulativos, cognitivos, afetivos e gerenciais dos professores 

ajudam a moldar uma persona de ensino. 
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Os profissionais de marketing conhecem o processo de desenvolvimento de persona 

porque é muito semelhante ao que eles fazem no estágio de definição de mercado. A principal 

diferença entre personas de marketing e personas de design é que os primeiros são baseados 

em demografia e canais de distribuição, enquanto os últimos são baseados exclusivamente em 

usuários. Os dois não são iguais e não servem ao mesmo propósito. As personas de marketing 

esclarecem o processo de vendas, enquanto as personas de design lançam luz sobre o processo 

de desenvolvimento (COOPER, 2004). Apesar de trazermos dados demográficos, utilizados 

entre personas de marketing, os testes foram realizados considerando o professor usuário de 

MEs. 

Segundo o Ministério da Educação (2021), após pesquisas concluídas pelo Inep 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), existem 2,2 

milhões de professores exercendo sua profissão na educação básica e 386,073 na graduação. 

Tratando-se do grau de escolaridade dos professores do ensino básico, 85,3% têm ensino 

superior completo, sendo a maior parte deles atuantes no ensino médio (97,1%) (INEP, 2021). 

Mulheres ainda são maioria quando se trata das etapas da educação básica (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2021). De acordo com Hirata, Oliveira e Mereb (2019), a maioria dos docentes 

se encontram em redes públicas e, dentre esses, 631 mil lecionam nos anos finais do ensino 

fundamental.  

Referente ao ensino superior, 54,3% dos professores lecionam em instituições 

privadas, enquanto 45,7%, em sistema público de ensino. Quanto à qualificação, 37,5% 

(144.874) dos docentes possuem mestrado e 45,9% (177.017) doutorado (INEP, 2021). Nos 

cursos de licenciatura, 59,9% deles têm doutorado. Nos cursos de bacharel, 55,1% têm 

doutorado, enquanto 31,9% dos docentes de cursos superiores de tecnologia são doutores. O 

censo também informa que a maioria dos docentes de cursos presenciais é composta por 

pessoas com doutorado, enquanto na modalidade a distância, a maioria são docentes com 

mestrado.  

Considerando a definição de Cooper (2004) e buscando personas que representam 

histórias reais do cotidiano de uma parcela significativa dos potenciais usuários do MCO, 

foram criadas para essa aplicação quatro personas: Marina, Karina, Tiago e Oswaldo. A 

Tabela 13 apresenta as características dessas personas.  

 



72 
 

 

Tabela 13 – Personas utilizadas na aplicação teste do COM. 

Nome Característica 

Marina Recém-formada em Ciência da Computação, ensina programação para crianças do 

fundamental 2 em uma escola pública. 

Karina Trabalha matemática com alunos do ensino médio de uma escola particular. 

Oswaldo Professor de análise de dados de uma universidade pública no curso de Ciência da 

Computação. 

Tiago Professor de uma universidade particular trabalhando Programação Orientada a 

Objetos.  

Fonte- Elaborada pela autora 

Nesse teste, foi utilizada a planilha apresentada na Seção 4.2. É importante ressaltar 

que alguns métodos possuem mais de uma classe dentro do mesmo critério. Por exemplo, se 

você selecionar na tabela a opção “matemática” ou “linguagem R” no filtro indicado 

“conteúdo” (Tabela 14), o método de Redón e Aroca (2018) pode ser encontrado (Tabela 15).  

Tabela 14 - Seleção de filtro em conteúdo. 

 

Fonte- Elaborada pela autora 



73 
 

 

Tabela 15 - Resultado após filtro 

 

Fonte- Elaborada pela autora 

O primeiro teste foi aplicado para a persona Marina. Por meio do apoio da planilha, 

deve-se selecionar a idade desejada, como ilustra a Tabela 16. Se a ferramenta disponível 

nessa escola pública é, por exemplo, o Scratch, a professora deverá selecionar, além do 

público-alvo, também a ferramenta utilizada nos MEs com aquela faixa-etária, como mostra a 

Tabela 17. Aplicando o MCO considerando que Marina esteja buscando trabalhar com alunos 

de 11 anos o conceito de lógica de programação, o MCO classificará o ME “Era uma Vez” 

como melhor opção para esse contexto (Tabela 18). Nesse caso, entre todos os MEs 

classificados, pôde-se classificar apenas um ME com esses critérios. 

Tabela 16 - Exemplo de Seleção do Público-Alvo 

 

Fonte- Elaborada pela autora 
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Tabela 17 - Exemplo de Seleção da Ferramenta 

 

Fonte- Elaborada pela autora 

 

Tabela 18 - Primeiro Exemplo de Aplicação 

 

Fonte- Elaborada pela autora 

 

O segundo teste foi aplicado para a persona Karina. Ela precisa identificar métodos 

para ensinar matemática promovendo o Pensamento Computacional por meio da linguagem 

R. A Tabela 19 ilustra o resultado obtido selecionando a classe ‘Ensino Médio’ para público-

alvo e ‘Matemática’ e ‘Linguagem R' para conteúdo. 
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Tabela 19 - Segundo Exemplo de Aplicação 

 

Fonte- Elaborada pela autora 

 

Caso a Karina queira trabalhar o conhecimento por meio do uso da ferramenta APP 

Inventor, o método indicado pelo MCO é o Método Multi-App. Se a Karina buscasse utilizar 

a ferramenta LEGO Mindstorms NXT, o MCO recomendaria os métodos MontaMática e o 

Método Multi-App.  

É possível que combinações de critérios selecionem vários MEs. Por exemplo, quando 

se busca MEs voltados para os universitários (Tabela 20). Quanto mais critérios forem 

selecionados, menos MEs serão classificados. 
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Tabela 20 - Terceiro Exemplo de Aplicação 

 

Fonte- Elaborada pela autora 

Considerando os métodos indicados para serem trabalhados com o público 

universitário, pode-e fazer os testes com as personas Tiago e Oswaldo. Tiago, buscando 

desenvolver a habilidade de desenvolver problemas durante suas aulas de Python, encontraria 

por meio do MCO o Método de Wen, Yang, et al. (2014). Se ele quisesse desenvolver 

conhecimentos da Computação básica, trabalhando a prática em grupo, com a abordagem de 

aprendizagem em pares, ele encontraria o método de Zhao, Zhang, et al. (2013). 

Diferentemente de Tiago, Osvaldo buscaria no MCO métodos para ensinar a linguagem Java, 

desenvolvendo nos estudantes a habilidade de abstração, encontrando o método de Huang, 

Deng e Rongsheng (2009).  

Após esses exemplos, considerando personas que representam perfis de usuários 

típicos para o MCO, que buscam MEs com fins específicos na seleção dos critérios de 

classificação, pôde-se observar que o MCO pode ser útil para educadores que busquem MEs 

para certos contextos de uso, pois com ele é possível classificar os métodos em seis diferentes 

dimensões, identificadas como as mais discutidas quando se apresentam MEs. A importância 

da pesquisa será discutida na próxima seção. 
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4.4 Importância da pesquisa 

O interesse em inserir o PC no ensino vem crescendo. Com os inúmeros MEs que almejam 

promover o PC em atividades de ensino, um MC de referência pode ser muito importante, 

auxiliando interessados em encontrar um ME mais adequado para um certo contexto de uso. 

Como este trabalho identificou que não havia um MC disponível para esse fim específico, a 

proposta do MCO visa ocupar esta lacuna. 

Não há o que se discutir sobre a necessidade de se melhorar o ensino e de torná-lo, a 

cada dia, mais alinhado com as novas tecnologias e as novas necessidades de aprendizado, 

incluindo o PC, as habilidades do Século XXI etc. O MCO almeja apoiar profissionais da 

educação a levar novos conhecimentos e novas formas de pensar no processo de 

aprendizagem, com a aplicação de novos MEs no cotidiano dos alunos.  

Por meio do MCO, é possível que maneiras de estimular o PC sejam encontradas mais 

facilmente, buscando assim desenvolver o pensamento e a capacidade cognitiva nos alunos. 

Em uma sociedade que permite incessantes avanços tecnológicos e que traz a tecnologia como 

algo pertencente a vida atual, o setor de educação precisa estar conectado com as novidades 

trazidas por ela. O MCO busca melhorar a aprendizagem e formação das crianças e jovens, 

pois oferece apoia aos educadores interessados em novas formas de conduzir essa 

aprendizagem. É necessário que haja uma disrupção na educação por meio do PC, e o MCO 

poderá oferecer uma base de MEs que permitam que esse objetivo seja mais facilmente 

alcançado. 

Um grande desafio, entre os trabalhos futuros associados a esta pesquisa, é 

complementar a base de MEs do MCO, com um grande volume de MEs, em especial com 

aqueles que venham a ser disponibilizados ao longo do tempo. Conseguindo-se manter essa 

base completa e atualizada, ela poderia ser usada não só por educadores buscando um ME 

adequado às suas necessidades, mas também para estudos e pesquisas, sendo possível se obter 

insights sobre oportunidades para projetos associados a MEs, em um certo arranjo de classes 

no qual não haja disponibilidade. Ao aplicar os filtros, por exemplo, pode-se identificar que os 

MEs voltados para crianças e pré-adolescentes em contexto informal de ensino são uma 

minoria, enquanto a maioria é voltado para universitários e buscam ensinar computação 

básica por meio de resolução de problemas.  

O MCO é uma proposta de MC de MEs que promovem o PC. Este trabalho apresentou 

um primeiro estudo relacionado ao método, mas há muitas oportunidades de torná-lo mais 
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completo e útil para o contexto de desenvolvimento do PC. Também será importante 

promover testes e avaliações complementares. Entre outros potenciais trabalhos futuros, há 

sugestões associadas à: manter a base de MEs, manter os critérios e métodos, facilitar as 

buscas de MEs e integração do MCO com outras plataformas. 

Será necessária a contínua complementação e revisão da base de MEs do MCO, com 

um processo contínuo de inclusão de novos MEs e reavaliação dos que estão atualmente na 

base. Só com uma base completa e sempre atualizada, o MCO poderá, efetivamente, apoiar os 

professores na busca por um ME. Embora o MCO disponibilize um canal para sugestões e 

feedback21, ele ainda se baseia em ações feitas de forma não-automática, dependendo da 

disponibilidade da equipe para executá-las. Atualmente, a atualização da base do MCO exige 

que se edite a planilha diretamente e se atualize a nova versão na página do projeto. Para que 

a base seja mantida completa e atualizada, a colaboração da comunidade de professores e 

pesquisadores interessados em PC na manutenção da base de MEs do MCO é necessária e 

precisa ser incentivada, considerando esse um modelo de classificação que irá apoiar todos 

aqueles que trabalham e conhecem MEs. Para que isso seja possível, há uma necessidade de 

proposição de ferramental descentralizado para alterações na base de MEs, de uma política 

para autorização de outros colaboradores para essa ação, de processos de validação de 

alterações etc.  

Ao longo do teste de aplicação da busca, identificou-se possíveis complementações para 

o MCO, tanto em critérios como em classificações. Estudos futuros podem avaliar melhor a 

adequação ou não dessas alterações. O público-alvo poderia ser subdivido em outras áreas de 

estudo, como por exemplo separar o público-alvo em subcategorias, como em idades, ano 

escolar, ou a graduação sendo estudada na faculdade/universidade, separadamente. Identificar 

as ferramentas utilizadas nos MEs também poderia ser útil, classificando-as entre gratuitas ou 

pagas, o que ajudaria a selecionar a mais apropriada para determinado contexto de orçamento 

disponível para aplicação do ME. Outro ponto a ser considerado é o ambiente em que o 

método é aplicado. A forma de trabalhar com aulas remotas foi mostrada ser uma opção, além 

das aulas presenciais e atividades on-line. O conteúdo sendo ensinado pode ser indicado em 

 

21 e-mail liag.mco@gmail.com 

mailto:liag.mco@gmail.com
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subdivisões. Por exemplo, dentro de matemática, poderiam ser inseridas subcategorias como 

álgebra ou trigonometria. Segundo Rodrigues et al. (2020), o estilo de aprendizagem são 

preferências próprias de cada aluno, definidas de acordo com o modo de percepção, forma de 

processar a informação e solucionar problemas de cada pessoa. Já o objeto de aprendizagem 

tem referência às ações instrucionais apropriadas aos estudantes, como vídeos, imagens, 

palestras, jogos etc. que são recomendados de acordo com esses estilos. Um projeto futuro 

poderia definir uma forma de classificar esses objetos no MCO.  

Para que se torne uma ferramenta prática de apoio aos professores, além das possíveis 

melhorias nos critérios e classificações, será necessária a constante atualização dos critérios e 

classificações do MCO. Ao longo do tempo, por exemplo, surgirão novas abordagens 

educacionais, novas ferramentas, novos contextos, que precisarão ser integrados no MCO. 

Este trabalho fez uma primeira proposição de critérios e classes, mas trabalhos futuros 

precisão pensar em estratégias para que isso seja feito de forma descentralizada, pela 

comunidade de usuários do MCO, mantendo a base com informações significativas para seus 

usuários. Essas estratégias deverão abordar o processo de avaliação e aprovação para que um 

critério ou classificação seja alterado (inserido, mudado ou excluído) e ações necessárias na 

base para que isso aconteça: se uma classificação for excluída, por exemplo, qual a 

classificação a ser colocada nos MEs que antes a usavam? Também será importante definir-se 

se haverá um grupo ou comitê para aprovar essas mudanças e qual o critério que ele seguirá, 

pois podem demandar um estudo prévio, para avaliar se são dados normalmente disponíveis 

sobre os MEs, se são informações relevantes para quem busca um ME e se o custo de incluir 

mais critérios e classificações resultará em pesquisas que apoiem melhor os professores.  

Futuros trabalhos também poderão propor formas mais simples, com interfaces de 

melhor qualidade, para a ferramenta de busca de MEs. Embora a planilha com filtros tenha 

servido para avaliar o método, não é uma implementação adequada para disponibilizar o 

MCO para uso aberto na Internet, por exemplo, por toda a comunidade. Com isso, futuros 

trabalhos também podem propor ferramentas, como por exemplo, um app móvel, para que o 

uso do MCO seja facilitado, otimizado e mais facilmente acessado por todos. Por exemplo, da 

forma atual, como os nomes dos autores e dos MEs não são iguais, a forma de busca pelo 

filtro não é eficiente, apenas a busca tradicional de uma palavra ou expressão na planilha 

(“CTRL+F”).  

Considerando os resultados obtidos com os testes baseado no conceito de personas, 

nota-se a necessidade de um critério responsável por selecionar ferramentas gratuitas nos 
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MEs, o que não foi reconhecido no mapeamento. Para que esses testes possam ser validados, 

um estudo de aplicação com professores em sala de aula poderia ser realizado, confirmando 

assim, os resultados obtidos. 

Por fim, seria bastante interessante integrar o MCO a repositórios de MEs para que ele 

passe a ser aplicado efetivamente. A importância desses repositórios foi discutida por Leal 

(2019), que afirma que esses MEs são armazenados em diversos locais, dificultando a busca 

por potenciais usuários.  

 

  



81 
 

 

5 CONCLUSÃO 
 

Em um mundo no qual o uso da computação tem se tornado intenso, uma grande quantidade 

de MEs que desenvolvem o PC vêm sendo disponibilizada e aplicada. Esses MEs são muito 

importantes, porque está a cada dia mais difundido que é preciso preparar as crianças e jovens 

para um futuro em que as novas profissões ainda não existem. Não importa quais sejam as 

opções pessoais e profissionais dessas crianças, o PC desenvolvido através desses MEs poderá 

ser útil ao longo da vida delas. Entretanto, para que o método mais adequado a uma certa 

necessidade seja aplicado, ele precisa ser identificado, e, para isso, é importante que haja uma 

classificação de acordo com um modelo que facilite essa busca por parte dos educadores.  

O objetivo principal deste trabalho foi propor um MC para classificar MEs que estão 

associados ao PC, a fim de respaldar a escolha daquele que seja mais adequado, de acordo 

com a necessidade de quem for aplicá-lo (professor, mediador, entre outros). Para atingir esse 

objetivo, fez-se um estudo em profundidade de MEs de referência, listando as características 

essenciais neles encontradas. Essas características definiram um conjunto prévio de critérios 

identificados. Após essa etapa, um mapeamento sistemático foi realizado levantando MEs que 

aplicassem o PC para validar e ajustar os critérios previamente identificados. Um segundo 

mapeamento sistemático foi feito, a fim de encontrar os MCs disponíveis nas bases de 

pesquisa e validá-los com base nos critérios identificados, mas não foram identificados MCs 

com esse objetivo. Dada essa inexistência, foi proposto o MCO.  

O MCO classifica MEs de acordo com seis critérios e características: a ferramenta 

utilizada na aplicação, o conteúdo ensinado, o ambiente no qual o método pode ser inserido, a 

comunidade/faixa etária/público ideal, as habilidades e a abordagem. Foi criada uma planilha 

com filtros para ilustrar a aplicação do MCO, que classifica os MEs encontrados atualmente 

nas principais bases de pesquisa. Esses filtros foram disponibilizados para auxiliar a aplicação 

do método. A planilha pode ser utilizada para se identificar os MEs disponíveis com 

características selecionadas a partir dos filtros.  

Alguns exemplos de busca de MEs foram conduzidos para se ilustrar a aplicabilidade 

do MCO, e, com base nos resultados desse teste, pode-se considerar que o método satisfaz as 

necessidades iniciais de classificação de MEs que incorporam o PC, podendo apoiar a seleção 

de um ME mais adequado a uma necessidade específica. Sendo assim, o MCO tem potencial 

de apoiar mediadores, professores e pesquisadores interessados em identificar o ME mais 
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adequado para que eles possam incorporar o PC em suas atividades, podendo se tornar uma 

ferramenta que apoia a melhoria do ensino no Brasil.  
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APÊNDICE A - Primeiro Mapeamento Sistemático – Métodos que Promovem o PC - 

Estudos Primários 
 

Título/Citação Resumo Palavras-chave Base 

A Curriculum of 

Professional Practice in IT 

Engineering Education 

from Industry Perspective 

(YANG, 2018) 

Esse autor propõe um sistema de prática profissional 

para perspectiva industrial voltado para alunos de ensino 

superior relacionado à TI, mostrando o conteúdo do 

currículo educacional utilizado e os passos a serem 

tomados, mostrados em um pôster. 

Engineering education, 

interactive teaching 

approach, engineering 

culture, professional 

practice. 

ACM DL 

About Programming 

Maturity in Finnish High 

Schools: A Comparison 

Between High School and 

University Students' 

Programming Skills 

(KAILA, LINDÉN, et al., 

2017) 

Estudo compara a habilidade em aprender vários 

conceitos computacionais na linguagem Python em dois 

grupos diferentes. Um é composto por alunos de 

universidade e o outro são alunos do colegial de 15 anos. 

Nenhum dos grupos tinham conhecimento anterior em 

programação. O estudo mostra que ambos os grupos têm 

habilidades parecidas para aprender conceitos abstratos 

em Ciência da Computação. 

Computer science 

education, maturity, 

adolescence, junior high 

school, python, teaching 

methods, study habits. 

ACM DL 

How Different Input and 

Output Modalities Support 

Coding as a Problem-

Solving Process for 

Children 

(ZHU et al., 2016)  

Quatro workshops para crianças foram conduzidos para 

testar a eficiência de inputs e outputs de interfaces 

tangíveis e gráficas. O resultado mostrou que, input 

gráfico mantiveram as crianças mais focadas em 

solucionar o problema do que input tangível, enquanto 

output tangível mostrou melhor esquema de construção e 

raciocínio, e promoveu mais engajamento da classe, mas 

mostrou menor esforço de comparação de problemas do 

que o output gráfico. Também indicaram ideias para o 

Graphical, tangible, kids 

coding, problem solving. 

ACM DL, Scopus 

Elsevier 
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design de novas ferramentas e métodos de ensino para a 

codificação infantil. 

Making University 

Education more like 

Middle School Computer 

Club: Facilitating the Flow 

of Inspiration 

(REPENNING, 

BASAWAPATNA, et al., 

2009) 

Esse artigo busca mostrar que a maneira atual de se 

ensinar programação nas universidades oferece pouco 

incentivo e desencoraja a comunicação e 

compartilhamento de conhecimento entre alunos. Para 

habilitar esse tipo de interação em níveis universitários, 

um sistema chamado de Scalable Game Design Arcade 

(SGDA), foi desenvolvido baseada nas aulas de Game 

Design educacional. Ele parece fomentar o fluxo de 

ideias entre os alunos produzindo uma abordagem eficaz 

de sala de aula aberta para a educação de programação 

University programming 

education, middle school 

programming education, 

scalable game design, open 

classroom, peer-to-peer 

interaction, flow of 

inspiration, computational 

thinking. 

ACM DL 

Programming 

Misconceptions in an 

Introductory Level 

Programming Course Exam 

(KURVINEN, 

HELLGREN, et al., 2016) 

Esse artigo mostra uma ferramenta educacional chamada 

ViLLE que permite criar facilmente exercício interativos 

de programação avaliados automaticamente. Essa 

ferramenta permite o acesso à todas as iterações feitas 

pelo aluno, e não apenas o resultado. 

Exams, misconceptions, 

automatic assessment, 

programming. 

ACM DL 

Reform and Practice of 

Introduction to Algorithmic 

Design & Analysis in Local 

Undergraduate Colleges 

(XIN, 2018) 

Esse artigo mostra a análise, através da visão de alunos e 

professores, de um curso de Introdução à Análise e 

Design de Algoritmo em uma faculdade de ensino 

superior. Com esse estudo, buscando desenvolver a 

habilidade dos alunos em analisar e solucionar 

problemas, ideias para a reforma do Curriculum foram 

expressas. 

Higher education, 

curriculum reform 

research, problem driven 

teaching, algorithmic 

design & analysis, local 

undergraduate colleges. 

ACM DL, 

Compendex, 

Scopus Elsevier 
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The Teaching Reform of 

Integration of Theory and 

Practice with Interest 

Leading and Ability 

Training 

(JIN e SU, 2018) 

Artigo mostra um curso de programação 

profissionalizante utilizando a linguagem em C como 

base e busca melhorar a habilidade e a qualidade de 

compreensão dos alunos. Focando nos problemas 

existentes no ensino tradicional, esse método propõe 

uma reforma no ensino que estimula o interesse dos 

alunos em aprender e desenvolver a habilidade do PC, 

constroem um sistema de ensino baseado na prática e 

utiliza mobile cloud plataforma para auxiliar o ensino.  

Comprehensive ability, 

computational thinking, 

fundamental of 

programming, interest in 

learning, mobile cloud 

platform, practice teaching 

system. 

ACM DL, Scopus 

Elsevier 

Applying online externally-

facilitated regulated 

learning and computational 

thinking to improve 

students’ learning. 

(TSAI e TSAI, 2018) 

Esse estudo mostrou, através de experimento, os efeitos 

da aprendizagem regulada facilitada externamente e do 

PC na melhora das habilidades computacionais em 

alunos em um ambiente de aprendizado misto. Quatro 

turmas de ‘tecnologia da informação aplicada - 

processamento de dados’ de ensino superior foram 

utilizadas no experimento. 

Online externally-

facilitated regulated 

learning, online 

computational thinking, 

computing skills, e-

learning, online education 

Web of Science, 

Compendex, 

Scopus Elsevier 

Discussion on Case 

Teaching Method Based on 

Computational Thinking in 

Programming Teaching 

(NI, 2017) 

Esse método baseado no PC utiliza o curso da linguagem 

C++ como exemplo. Através de casos reais, o método 

incentiva alunos a combinar o PC com o método de 

programação e utilizar o computador para solucionar 

problemas. Além de aprimorar as habilidades do PC, a 

consciência inovadora e compreensão prática também 

são cultivadas.  

Teaching, Computational 

Thinking, Process-

oriented, Object-oriented 

Web of Science 

Multi-dimensional 

Teaching Reform on Basic 

Courses of College 

Computer Targeted at 

Cultivating Computation 

Thinking 

Esse trabalho mostra uma forma de ensinar cursos 

básicos de computação em faculdades, com foco em 

cultivar o PC. O conteúdo do curso foi reformulado 

implementando o PC efetivamente e aumentando a 

capacidade de solucionar problemas.  

Computer thinking, 

combine innovation, 

Teaching mode, Course 

assessment 

Web of Science 
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(CHENG, LI e LI, 2017) 

Observation of problem-

solving steps of pre-service 

teachers in a block-based 

programming education 

environment 

(KIM, JEONG e SONG, 

2017) 

Esse trabalho analisou o processo de pensamento 

durante uma tarefa de programação baseada em blocos 

usando a técnica de avaliação de movimento dos olhos. 

Essa técnica alega que a posição e duração do olhar 

indica o processo de aprendizagem. Foi concluído que é 

possível compreender o progresso de programação do 

aprendiz e diagnosticar dificuldades no processo de 

aprendizagem baseado no movimento dos olhos. 

Block-based programming, 

eye-tracking, problem-

solving step, computational 

thinking, thinking process. 

Web of Science 

Research on the teaching of 

programming language 

based on Computational 

Thinking. 

(YING e PINGPING, 

2017) 

Esse trabalho busca integrar o PC em cursos de design 

de programas, analisando e revisando novas ideias em 

práticas de ensino. Uma análise teórica em PC e os 

problemas encontrados quando inseridos em métodos 

tradicionais de cursos de design de programas são 

apresentados. 

Computational thinking, 

program design, language, 

teaching process 

Web of Science 

Teaching method reform of 

python language 

programming course based 

on minimum knowledge 

sets. 

(KUI, LIU, et al., 2018) 

 

Esse trabalho traz um ME da linguagem Python. O 

método ajuda alunos a entender as ideias e métodos em 

como solucionar problemas práticos, insere o PC e 

habilidade em programar, melhora a qualidade do ensino 

e promove o desenvolvimento do ensino superior.  

Higher education, python 

language, minimum 

knowledge sets, 

computational thinking 

Web of Science, 

Compendex, 

Scopus Elsevier 
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Research on University 

Computer Foundation 

Teaching based 

on Computational 

Thinking. 

(ZHANG e WANG, 2016) 

Esse trabalho analisa problemas encontrados no ensino 

de computação básica e propõe uma nova proposta de 

ensino baseada em PC. Pensando no currículo e em 

método educacional, ele discute estratégias para 

desenvolver o PC. A prática mostrou que esse método é 

útil para desenvolver as habilidades de 

autoaprendizagem, inovação e solução de problemas.   

computational thinking; 

university computer 

foundation; curriculum 

system 

Web of Science 

The PBL Teaching 

Method Research Based 

on Computational 

Thinking in C 

Programming. 

(CHENG e LI, 2016) 

Método que propõe ensino da linguagem C através de 

PBL. Ele apresenta casos que atraem alunos que 

aprendem de forma ativa e buscam conhecimento 

relevante. O aluno, durante o processo de solução de 

problemas, também desenvolve o PC   

Computational thinking, 

PBL, C language 

programming, Teaching 

mode. 

Web of Science 

Research on Teaching 

Reform of Basic Computer 

Course in College. 

(ZHANG, WANG e 

ZHANG, 2015) 

Esse trabalho analisa a situação atual e problemas 

existentes de cursos de computação básica em 

faculdades, explora um modelo de ensino baseado em 

classificação de sujeitos e estratificação de alvos, 

apresentando, por último, o PC e o método de 

aprendizagem voltada a projeto.  

basic computer courses in 

college, subject 

classification, target 

stratification, 

computational thinking, 

project-based. 

Web of Science 

Research on Teaching 

Reform of Computer Basic 

Course in Colleges and 

Universities. 

(CHEN, LOU e ZHAN, 

2012) 

Esse trabalho analisa o estado atual de aprendizagem de 

alunos em cursos de computação básica, e com isso, 

propõe um método para melhor adaptar a tendência do 

desenvolvimento da educação computacional e buscar o 

desenvolvimento independente do aluno. 

the teaching of computer 

basic courses teaching 

methods autonomous 

learning test-based 

Learning 

Web of Science 
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A study of the experiment 

teaching of ‘the 

Fundamentals of 

Computer’ based on 

Computational Thinking.  

(WU e WANG, 2015) 

 

Esse artigo busca cultivar a habilidade de PC em 

universitários, o artigo traz uma proposta de conteúdos 

de ensino, introduz um método de ensino experimental e 

um modelo de avaliação baseado no PC. 

The Fundamentals of 

Computer; Experiment 

teaching; Computational 

Thinking; Inquiry 

Teaching Model. 

Web of Science 

Computational 

Thinking and MOOC - 

Oriented Computer Courses 

Teaching Mode for Non-

Computer Major. 

(GAO, 2016) 

Este artigo apresenta os problemas de ensino dos 

principais cursos não relacionados a computadores sobre 

a definição de conteúdo, padrão de ensino, métodos de 

ensino e ferramentas de ensino, e propõe cinco esquemas 

de reforma do currículo. Focam em combinações com 

PC, dala de aula invertida e modelo de aprendizado 

cooperativo, além de utilizar a plataforma MOOC. 

Computational Thinking, 

MOOC Platform, Flipped 

Class, Independent Study 

Web of Science 

Exploration on Cultivating 

Students' Abilities Based 

on Python Teaching 

Practice. 

(WEN, YANG, et al., 

2014) 

No artigo, é apresentada a exploração sobre o cultivo de 

habilidades dos alunos com base na prática de ensino em 

Python. Plano de aula, método de ensino e efeito de 

ensino são apresentados em detalhes. A pesquisa e 

prática focam em reformar os cursos introdutórios de 

programação para alunos de graduação com foco em 

outras áreas não computacionais. 

Problem Solving, Python, 

Task-driven, Teaching 

Method, Computational 

Thinking 

Web of Science 

Research into 

the Computational 

Thinking for the Teaching 

of Computer Science. 

(LI, 2014) 

O artigo propôs um método de ensino modular baseado 

em casos práticos, projetos de engenharia e 

características disciplinares para alcançar o cultivo do 

pensamento computacional. 

Computational Thinking; 

Abstraction; 

Multidisciplinary crossing; 

Engineering project case 

Web of Science, 

Compendex, 

IEEE Xplore, 

Scopus Elsevier 
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Teaching Method Based 

on Computational 

Thinking A case research. 

(HE, HANG e DING, 

2014) 

Tendo em vista os problemas existentes dos métodos 

tradicionais de ensino em faculdades de nível superior, 

esse artigo propõe um método de ensino destinado a 

desenvolver o pensamento computacional dos alunos. 

Ele analisa os cursos das faculdades de nível superior e 

as características dos alunos e, em seguida, projeta as 

atividades de ensino com base nos princípios e 

estratégias do PC.  

High vocational colleges; 

computational thinking; 

active directory 

Web of Science, 

Compendex,  

IEEE Xplore, 

Scopus Elsevier 

Investigating the Use of 

Games for Creating a 

Contextualized and Gender 

Inclusive Computer 

Science Curriculum. 

(ZEFFERTT, THINYANE 

e HALSE, 2014) 

Houve um declínio internacional nas taxas de matrícula 

em universidades nos cursos de ciência da computação 

nos últimos anos. Também existe uma divisão de gênero 

distinta no assunto, com as alunas demonstrando 

desinteresse em um campo útil e interessante devido a 

uma ampla variedade de razões. Para tentar combater 

essas duas deficiências da ciência da computação, a 

maneira como a matéria está sendo ensinada e 

apresentada aos alunos deve ser revisada e aprimorada. 

Um jogo de aventura foi desenvolvido com níveis 

crescentes de dificuldade para ser usado por estudantes 

de ciências da computação no primeiro ano durante seu 

módulo de pensamento computacional. Pesquisando as 

tendências de ensino e jogos, o jogo foi projetado 

especificamente para atrair ambos os sexos.  

computer science; gender; 

contextualized learning; 

educational games; 

computational thinking 

Web of Science 

Teaching Reform Practice 

on University Computer 

Foundation 

(LI e WANG, 2013) 

Este artigo analisa as realidades e problemas dos cursos 

de computação básica do ensino superior, discute suas 

tendências em desenvolvimento e apresenta as medidas 

correspondentes. Com base no PC desses cursos, um 

método de ensino de classificação pode ajudar os alunos 

a desenvolver o PC, melhorar a qualidade de 

compreensão, a capacidade de inovação, e aumentar o 

potencial de aprendizado dos alunos, além de despertar o 

Computational thinking; 

University computer 

foundation; Teaching 

reform; Classified teaching 

Web of Science 
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entusiasmo no estudo. 

Innovative Practice 

Teaching Mode, Pay 

Attention to Students' 

Practice Ability Training 

(ZHAO, ZHANG, et al., 

2013) 

Esse artigo apresenta um novo sistema de ensino prático 

que é estabelecido com base no ensino combinado de 

prática curricular com trabalho inovador extracurricular 

e vários concursos inovadores. O ensino da prática em 

grupo é estabelecido para manter um padrão, no qual o 

estudo e a competição podem ser realizados entre os 

grupos. A prática de ensino prova que a reformada 

curricular melhorará a prática, o pensamento e a 

capacidade de aprendizagem dos alunos, ao mesmo 

tempo em que estimula a iniciativa de estudo e cultiva a 

capacidade inovadora dos alunos. 

The fundamentals of 

computer; innovative 

practices teaching mode; 

practice ability; the 

computational thinking 

ability; innovative ability 

Web of Science, 

Compendex, 

Scopus Elsevier 

IEEE Xplore, 

Development of Computer 

Science Teaching Model 

Focused on Student 

Activities for the 

Scientifically Gifted 

Students. 

(KIM, KIM, et al., 2013) 

Esta pesquisa sugere um novo modelo de ensino de 

Ciência da Computação voltado para os alunos com 

talento científico. Esse modelo foi aplicado no curso 

"Estruturas de dados e algoritmos" do nível superior. De 

acordo com a pesquisa, os alunos poderiam melhorar 

suas habilidades de PC, problemas de criatividade, 

habilidades de comunicação, bem como o conhecimento 

do curso. 

Gifted and Talented 

Students; Student-led 

Activities; Teaching 

Model; RTM 

Web of Science 
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Programming 

Courses Teaching 

Method for Ability 

Enhancement 

of Computational Thinking. 

(HUANG, DENG e 

RONGSHENG, 2009) 

Este artigo propõe um sistema de ensino de curso com 

base no PC que enfatiza a resolução de problemas e o 

design de algoritmos, e determina a relação entre o 

método orientado a objetos e o método orientado a 

procedimentos no ensino teórico. Ele também projeta 

experimentos baseados em projetos.  

Programming; 

Computational thinking; 

methodology 

Web of Science, 

Compendex, IEEE 

Xplore, Scopus 

Elsevier 

Innovative Practices 

Teaching Mode Research 

of the Fundamentals of 

Computer. 

(ZHAO, ZHANG, et al., 

2013) 

Esse trabalho oferece um modelo de ensino com 

conteúdo educacional e ME com uma reforma no modo 

de ensinar o fundamento da computação com a prática. 

Nesse sistema, foi combinado a prática curricular com 

trabalho inovador e competição. A prática em grupo é 

estabelecida para oferecer um padrão de união e 

competitividade na qual ambos acontecem em grupos, 

oferecendo mais conhecimento aos alunos. Essa prática 

mostrou melhora nas habilidades, pensamento e 

aprendizagem dos alunos, aumentando positivamente a 

iniciativa e cultivando a habilidade em inovação. 

The fundamentals of 

computer, innovative 

practices teaching mode, 

practice ability, the 

computational thinking 

ability, innovative ability 

Compendex 

Enhancing the teaching of 

CS 1 by programming 

mobile apps in MIT App 

Inventor. 

(WANG, 2015) 

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um currículo 

do curso CS 1, que transmite os conceitos básicos de 

técnicas de programação e conceitos de Ciência da 

Computação (CS). Para construir uma base sólida para 

os futuros alunos de Ciências da Computação, além de 

atrair estudantes de outras áreas, uma nova pedagogia da 

programação foi adotada usando o MIT App Inventor. 

Uma série de módulos práticos foi desenvolvida no 

trabalho do curso. Pré-pesquisa e pós-pesquisa foram 

realizadas para estudar a aceitação do novo método de 

ensino. O estudo indicou que o currículo não apenas 

ajudou a motivar os alunos de todos os cursos, mas 

 Compendex, 

Scopus Elsevier 
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também melhorou seu desempenho. 

Instructional Media and 

Teaching Methods for 

Engaging Children with 

Computer Programming 

(GARNELI, 2014) 

O objetivo desse trabalho foi aplicar e avaliar técnicas 

Construcionistas em crianças através de programação 

visual. 

programming; visual 

programming 

environments; 

constructionism; 

programming pedagogy 

IEEE Xplore, 

Scopus Elsevier 

Investigating computational 

thinking self-efficacy 

beliefs of pre-service 

elementary teachers 

(KAYA, YESILYURT, et 

al., 2018) 

Esse trabalho mostra o impacto da intervenção das 

crenças de autoeficácia de professores de ciências do 

ensino fundamental e a mudança significativa no 

pensamento computacional ensinando crenças de 

eficácia. Nenhuma mudança significativa é observada na 

expectativa de resultado do ensino do PC. 

 Scopus Elsevier 

Learning mathematics 

through the r programming 

language in secondary 

education 

(REDÓN e AROCA, 2018) 

 

O primeiro objetivo deste trabalho é revisar vários 

estudos que discutem os múltiplos benefícios que os 

alunos podem obter ao aprenderem a programar no 

ensino médio O segundo e principal objetivo deste 

estudo procura mostrar a possibilidade de aprender 

conceitos matemáticos com o auxílio de uma das 

linguagens de programação mais populares atualmente 

disponíveis, R. Essa metodologia de aprendizagem foi 

testada com 33 estudantes da Espanha, com idades entre 

14 e 15 anos, que usavam a linguagem de programação 

R para estudar equações polinomiais. 

mathematics education; 

computational thinking; 

secondary education; 

programming language. 

Scopus Elsevier 
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How to Implement 

Educational Robotics’ 

Programs in Italian 

Schools: A Brief Guideline 

According to an 

Instructional Design Point 

of View 

(RONSIVALLE, BOLDI, 

et al., 2019) 

 

Neste artigo, fornecemos uma visão geral dos programas 

de robótica na educação para compartilhar uma 

orientação prática com aqueles que desejam planejar 

workshops educacionais em seus institutos. Primeiro, os 

fundamentos teóricos e epistemológicos da robótica na 

educação foram analisados. Em seguida, descrevemos 

projetos italianos com foco em regulamentos relativos a 

programas de robótica na educação. Como resultado 

dessa análise, foi proposto uma breve orientação sobre 

os seguintes tópicos: (a) análise de necessidades, (b) 

segmentação de alvos, (c) objetivos, (d) estabelecimento 

de laboratório, (e) definição de conteúdo, (f) atividades e 

(g) instrumentos de avaliação. Finalmente, foi mostrado 

que esse método também pode promover uma avaliação 

mais rigorosa (e não apenas qualitativa) e, em seguida, 

aprimorar a pesquisa e a prática neste campo.  

Educational robotics · 

Primary school · Italian 

school · Computational 

thinking · Guideline · 

Learning path · 

Instructional design 

Scopus Elsevier 

Design and implementation 

of teacher-training program 

for computing education 

using theme-based 

approach through co-

teaching: A case study for 

kindergarten's after school 

teacher. 

(CHO e LEE, 2018) 

 

O objetivo deste estudo é investigar os efeitos do 

programa de treinamento de professores para o ensino da 

computação, utilizando uma abordagem baseada em 

temas, por meio de ensino sobre a autoeficácia no ensino 

de computação de professores de jardim de infância. Um 

programa de treinamento de professores de computação 

com base na abordagem temática por meio de ensino 

colaborativo foi projetado e aplicado a professores de 

jardim de infância do contraturno.  

Approaches, Co-teaching, 

Computing education, 

Kindergarten's after-school 

teacher, Realistic, Teacher-

training program, Theme-

centered integrative 

approach 

Scopus Elsevier 
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Seizing the SPOC 

opportunity and promoting 

reform of university 

computer foundation 

teaching in independent 

colleges 

(JUAN, 2017) 

Diante da nova realidade da reforma do ensino de 

informática da universidade, as faculdades 

independentes propuseram reformas no ensino, 

conteúdo, modelo, métodos e gerenciamento, centrados 

no PC, voltados para promover a criatividade e a 

inovação dos alunos. Ao construir conteúdos didáticos 

que enfatizem a aplicação e a praticidade, adotar o 

modelo de ensino integrado do SPOC e enfatizar a 

diversidade de métodos de ensino, essas reformas podem 

não apenas estimular a iniciativa e o entusiasmo dos 

alunos em aprender, mas também melhorar sua solução e 

inovação.  

computational thinking, 

independent colleges, 

SPOC, university computer 

foundation 

Scopus Elsevier 

Are better teaching 

methods the answer to 

improved math proficiency 

or are we simply barking 

up the wrong tree? 

(YEW, CLOUTIER, et al., 

2017) 

Neste artigo, os méritos de enfatizar os fundamentos da 

matemática foram inspecionados e como uma base 

sólida em matemática pode ser baseada em métodos 

"triviais", bem como eles podem ser inestimáveis para 

ajudar alunos a desenvolverem suas habilidades de PC. 

Também é avaliado um caminho a ser seguido para 

estudantes de graduação em engenharia que estão 

lutando para obter habilidades matemáticas pré-

universitárias necessárias antes de prosseguir com seu 

curso de engenharia 

 Scopus Elsevier 

Practical teaching reform 

on computational thinking 

training for undergraduates 

of computer major 

(MA, TENG, et al., 2017) 

Para melhorar a capacidade prática dos estudantes de 

graduação, e fortalecer o PC e atender aos requisitos 

computacionais, a Universidade Agrícola de Hebei 

(AUH) na China reformou o ensino prático para as 

graduações de computação desde 2013. Nesse trabalho, 

o conteúdo e as medidas concretas da reforma são 

apresentados para fornecer referência para outras 

faculdades e universidades 

practical teaching reform, 

computational thinking, 

computer major, colleges 

and universities 

Scopus Elsevier 
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Reform on college 

fundamentals of computer 

course based on mobile 

computing. 

(LIU e XU, 2016) 

Neste artigo, a reforma do curso de Fundamentos de 

Informática foi explorada com foco em dois objetivos. 

Um é redesenhar o conteúdo do ensino: da operação 

orientada ao PC. O segundo objetivo é melhorar os 

métodos de ensino, aproveitando a tecnologia para 

celulares. Os alunos sem conhecimento prévio de 

programação podem criar aplicativos divertidos e 

socialmente úteis com o App Inventor enquanto 

praticam o pensamento computacional 

App Inventor, 

computational thinking, 

fundamentals of Computer, 

mobile computing 

Scopus Elsevier 

Curriculum design for 

computational thinking 

training based on concept 

map. 

(WEIWEI, ZHIGANG, et 

al., 2015) 

Este artigo estuda principalmente as características da 

teoria dos problemas, analisa a relação entre os 

problemas e a taxonomia de Bloom para treinar o PC e 

traz um método para construir problemas usando o mapa 

conceitual. Em seguida, um currículo de estrutura de 

dados é apresentado. 

Computational thinking, 

Concept map, Data 

structure curriculum, 

Problem-based teaching 

methods 

Scopus Elsevier 

Algorithmic thinking 

observation: How students 

of applied informatics 

break the mystery of black 

box applications. 

(CÁPAY, 2014) 

O artigo trata da implementação de atividades do tipo 

'caixa preta' (sistema com organização e comportamento 

internos sobre os quais o observador não tem 

informações) para ensinar o PC. A ideia principal é dar 

aos alunos quebra-cabeças e pedir que eles ‘brinquem’ 

com os inputs e observem os outputs para determinar os 

mecanismos ou princípios internos que produzem 

outputs específicos a partir de inputs fornecidos. 

Algorithm, black box, 

reverse engineering, 

scientific approach, 

teaching methods 

Scopus Elsevier 

Diversified and parallel 

teaching model based on 

the ability training of 

computational thinking. 

(ZHANG, JIANG, et al., 

Para o cultivo de talentos inovadores, e contando com a 

tecnologia da informação, iniciou-se a reforma e 

inovação do aprofundamento do conteúdo e dos métodos 

de ensino. De acordo com a formação cognitiva e de 

pensamento, estabelecemos o modelo de ensino 

participativo, diversificado e paralelo, com base no 

Computational thinking, 

Criticism, and query, 

Diversified and parallel 

teaching, Participatory 

teaching 

Scopus Elsevier 
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2014) treinamento em PC. 

Research of from Theory to 

Practice about 

Computational thinking. 

(ZHAN, LIAO e GAO, 

2014) 

Com o objetivo de inserir o PC nos cursos atuais de 

universidades, o artigo propõe métodos de ensino de 

Visualização e usa casos típicos na experiência de 

ensino da College Computer Foundation, que ajudará os 

alunos a terem acesso a conhecimentos e habilidades 

profissionais sobre ciência da computação. 

Computational thinking, 

Practice methods, 

Virtualization 

Scopus Elsevier 

Computational thinking is 

becoming one of the three 

Rs. 

(DAY, 2011) 

Charles Day, editor online da Physics Today, 

compartilha pontos de vista sobre o PC. 

 Scopus Elsevier 

Training for computational 

thinking capability on 

programming language 

teaching. 

(YINNAN e 

CHAOSHENG, 2012) 

Como desenvolver a capacidade dos alunos para o PC 

durante o processo de ensino da programação de 

computadores é um dos objetivos básicos do ensino 

fundamental da computação. Usando a linguagem de 

programação C como exemplo, este artigo discute como 

treinar a capacidade de raciocínio dos alunos durante o 

ensino da linguagem de programação. Os métodos de 

ensino propostos mostraram-se eficazes para a 

capacitação de pensamento dos alunos. 

Algorithm Practice, 

Computational Thinking, 

Computer programming, 

Lab teaching, Teaching 

methodology 

Scopus Elsevier 
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APÊNDICE B – Tabela De Fontes e Número de Artigos do 

Mapeamento de MEs 
 

ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education - 

ITiCSE 

2 

ACM International Conference Proceeding Series 5 

ACM Turing Celebration Conference – China - TURC 1 

Advanced Materials Research 1 

Annual international conference on modern education and social science - MESS 2 

ASEE Annual Conference and Exposition 4 

Computing in Science and Engineering 1 

Educacion Matematica 1 

Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 1 

IEEE Frontiers in Education Conference - FIE 3 

International Association of Computer Science and Information Technology  3 

International conference of education, research, and innovation - ICERI 3 

International Conference on Advanced Learning Technologies 2 

International conference on applied social science research 1 

International Conference on Big Data and Education 1 

International Conference on Computer Science and Education 15 

International Conference on Computer, Intelligent Computing and Education 

Technology 

1 

International conference on education technology and information system - ICETIS 1 

International Conference on Education, Management, Information and Medicine, 

EMIM 

1 

International Conference on E-Education, E-Business and E-Technology, ICEBT 3 

International conference on humanity, education, and social science. 1 

International Conference on Information Technology in Medicine and Education 3 

International Conference on Interaction Design and Children - IDC 2 

International Conference on Management, Computer and Education Informatization - 

MCEI 

1 

International conference on social science, education, and humanities research - 2 

https://www-scopus.ez88.periodicos.capes.gov.br/sourceid/4700151906?origin=resultslist
https://www-scopus.ez88.periodicos.capes.gov.br/sourceid/13185?origin=resultslist
https://www-scopus.ez88.periodicos.capes.gov.br/sourceid/4400151729?origin=resultslist
http://idc2016.org/
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ICSEHR 

International Conference on Teaching and Computational Science - ICTCS 1 

International-Association-of-Computer-Science-and-Information-Technology 1 

Journal of Engineering and Applied Sciences  1 

Mechatronic Systems and Control 3 

Technology, Knowledge, and Learning 1 

Universal Access in the Information Society 3 

Western Canadian Conference on Computing Education - WCCCE 1 

 

 

TOTAL  72 

SELECIONADOS 23 

 

  

https://www-scopus.ez88.periodicos.capes.gov.br/sourceid/19700200832?origin=resultslist
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APÊNDICE C - Primeiro Mapeamento Sistemático – Métodos que Promovem o PC – 

Triagem (Screening) 
  

Making University 

Education more like 

Middle School Computer 

Club: Facilitating the Flow 

of Inspiration. 

(REPENNING, 

BASAWAPATNA, et al., 

2009) 

Esse artigo busca mostrar que a maneira atual de se 

ensinar programação nas universidades oferece pouco 

incentivo e desencoraja a comunicação e 

compartilhamento de conhecimento entre alunos. Para 

habilitar esse tipo de interação em níveis universitários, 

um sistema chamado de Scalable Game Design Arcade 

(SGDA), foi desenvolvido baseada nas aulas de Game 

Design educacional. Ele parece fomentar o fluxo de 

ideias entre os alunos produzindo uma abordagem eficaz 

de sala de aula aberta para a educação de programação 

University programming 

education, middle school 

programming education, 

scalable game design, open 

classroom, peer-to-peer 

interaction, flow of 

inspiration, computational 

thinking. 

ACM DL 

The Teaching Reform of 

Integration of Theory and 

Practice with Interest 

Leading and Ability 

Training. 

(JIN e SU, 2018) 

Artigo mostra um curso de programação 

profissionalizante utilizando a linguagem em C como 

base e busca melhorar a habilidade e a qualidade de 

compreensão dos alunos. Focando nos problemas 

existentes no ensino tradicional, esse método propõe 

uma reforma no ensino que estimula o interesse dos 

alunos em aprender e desenvolver a habilidade do PC, 

constroem um sistema de ensino baseado na prática e 

utiliza mobile cloud plataforma para auxiliar o ensino.  

Comprehensive ability, 

computational thinking, 

fundamental of 

programming, interest in 

learning, mobile cloud 

platform, practice teaching 

system. 

ACM DL, Scopus 

Elsevier 

Discussion on Case 

Teaching Method Based on 

Computational Thinking in 

Programming Teaching. 

(NI, 2017) 

Esse método baseado no PC utiliza o curso da linguagem 

C++ como exemplo. Através de casos reais, o método 

incentiva alunos a combinar o PC com o método de 

programação e utilizar o computador para solucionar 

problemas. Além de aprimorar as habilidades do PC, a 

consciência inovadora e compreensão prática também 

Teaching, Computational 

Thinking, Process-

oriented, Object-oriented 

Web of Science 
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são cultivadas.  

Multi-dimensional 

Teaching Reform on Basic 

Courses of College 

Computer Targeted at 

Cultivating Computation 

Thinking. 

(CHENG, LI e LI, 2017) 

Esse trabalho mostra uma forma de ensinar cursos 

básicos de computação em faculdades, com foco em 

cultivar o PC. O conteúdo do curso foi reformulado 

implementando o PC efetivamente e aumentando a 

capacidade de solucionar problemas.  

computer thinking, 

combine innovation, 

teaching mode, course 

assessment 

Web of Science 

Research on the teaching of 

programming language 

based on Computational 

Thinking. 

(YING e PINGPING, 2017) 

Esse trabalho busca integrar o PC em cursos de design 

de programas, analisando e revisando novas ideias em 

práticas de ensino. Uma análise teórica em PC e os 

problemas encontrados quando inseridos em métodos 

tradicionais de cursos de design de programas são 

apresentados. 

computational thinking, 

program design, language, 

teaching process 

Web of Science 

Teaching method reform of 

python language 

programming course based 

on minimum knowledge 

sets. 

(KUI, LIU, et al., 2018) 

 

Esse trabalho traz um ME da linguagem Python. O 

método ajuda alunos a entender as ideias e métodos em 

como solucionar problemas práticos, insere o PC e 

habilidade em programar, melhora a qualidade do ensino 

e promove o desenvolvimento do ensino superior.  

higher education, python 

language, minimum 

knowledge sets, 

computational thinking 

Web of Science, 

Compendex, 

Scopus Elsevier 
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Research on University 

Computer Foundation 

Teaching based 

on Computational 

Thinking. 

(ZHANG e WANG, 2016) 

Esse trabalho analisa problemas encontrados no ensino 

de computação básica e propõe uma nova proposta de 

ensino baseada em PC. Pensando no currículo e em 

método educacional, ele discute estratégias para 

desenvolver o PC. A prática mostrou que esse método é 

útil para desenvolver as habilidades de 

autoaprendizagem, inovação e solução de problemas.   

computational thinking; 

university computer 

foundation; curriculum 

system 

Web of Science 

The PBL Teaching 

Method Research Based 

on Computational 

Thinking in C 

Programming. 

(CHENG e LI, 2016) 

Método que propõe ensino da linguagem C através de 

PBL. Ele apresenta casos que atraem alunos que 

aprendem de forma ativa e buscam conhecimento 

relevante. O aluno, durante o processo de solução de 

problemas, também desenvolve o PC   

Computational thinking, 

PBL, C language 

programming, Teaching 

mode. 

Web of Science 

Research on Teaching 

Reform of Basic Computer 

Course in College. 

(ZHANG, WANG e 

ZHANG, 2015) 

Esse trabalho analisa a situação atual e problemas 

existentes de cursos de computação básica em 

universidades, explora um modelo de ensino baseado em 

classificação de sujeitos e estratificação de alvos, 

apresentando, por último, o PC e o método de 

aprendizagem voltada a projeto.  

Basic computer courses in 

college, subject 

classification, target 

stratification, 

computational thinking, 

project-based. 

Web of Science 

Research on Teaching 

Reform of Computer Basic 

Course in Colleges and 

Universities. 

(CHEN, LOU e ZHAN, 

2012) 

Esse trabalho analisa o estado atual de aprendizagem de 

alunos em cursos de computação básica, e com isso, 

propõe um método para melhor adaptar a tendência do 

desenvolvimento da educação computacional e buscar o 

desenvolvimento independente do aluno. 

the teaching of computer 

basic courses, teaching 

methods, autonomous 

learning, test-based 

learning 

Web of Science 
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A study of the experiment 

teaching of ‘the 

Fundamentals of 

Computer’ based on 

Computational Thinking.  

(WU e WANG, 2015) 

 

Esse artigo busca cultivar a habilidade de PC em 

universitários, o artigo traz uma proposta de conteúdos 

de ensino, introduz um método de ensino experimental e 

um modelo de avaliação baseado no PC. 

The Fundamentals of 

Computer; Experiment 

teaching; Computational 

Thinking; Inquiry 

Teaching Model. 

Web of Science 

Exploration on Cultivating 

Students' Abilities Based 

on Python Teaching 

Practice 

(WEN, YANG, et al., 

2014) 

No artigo, é apresentada a exploração sobre o cultivo de 

habilidades dos alunos com base na prática de ensino em 

Python. Plano de aula, método de ensino e efeito de 

ensino são apresentados em detalhes. A pesquisa e 

prática focam em reformar os cursos introdutórios de 

programação para alunos de graduação com foco em 

outras áreas não computacionais. 

Problem Solving, Python, 

Task-driven, Teaching 

Method, Computational 

Thinking 

Web of Science 

Research into 

the Computational 

Thinking for the Teaching 

of Computer Science 

(LI, 2014) 

O artigo propôs um método de ensino modular baseado 

em casos práticos, projetos de engenharia e 

características disciplinares para alcançar o cultivo do 

pensamento computacional. 

Computational Thinking; 

Abstraction; 

Multidisciplinary crossing; 

Engineering project case 

Web of Science, 

Compendex, 

IEEE Xplore, 

Scopus Elsevier 

Teaching Method Based 

on Computational 

Thinking A case research. 

(HE, HANG e DING, 

2014) 

Tendo em vista os problemas existentes dos métodos 

tradicionais de ensino em faculdades de nível superior, 

esse artigo propõe um método de ensino destinado a 

desenvolver o pensamento computacional dos alunos. 

Ele analisa os cursos das faculdades de nível superior e 

as características dos alunos e, em seguida, projeta as 

atividades de ensino com base nos princípios e 

estratégias do PC.  

High vocational colleges; 

computational thinking; 

active directory 

Web of Science, 

Compendex,  

IEEE Xplore, 

Scopus Elsevier 
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Innovative Practice 

Teaching Mode, Pay 

Attention to Students' 

Practice Ability Training 

(ZHAO, ZHANG, et al., 

2013) 

Esse artigo apresenta um novo sistema de ensino prático 

que é estabelecido com base no ensino combinado de 

prática curricular com trabalho inovador extracurricular 

e vários concursos inovadores. O ensino da prática em 

grupo é estabelecido para manter um padrão, no qual o 

estudo e a competição podem ser realizados entre os 

grupos. A prática de ensino prova que a reformada 

curricular melhorará a prática, o pensamento e a 

capacidade de aprendizagem dos alunos, ao mesmo 

tempo em que estimula a iniciativa de estudo e cultiva a 

capacidade inovadora dos alunos. 

The fundamentals of 

computer; innovative 

practices teaching mode; 

practice ability; the 

computational thinking 

ability; innovative ability 

Web of Science, 

Compendex, 

Scopus Elsevier 

IEEE Xplore 

Programming 

Courses Teaching 

Method for Ability 

Enhancement 

of Computational Thinking 

(HUANG, DENG e 

RONGSHENG, 2009) 

Este artigo propõe um sistema de ensino de curso com 

base no PC que enfatiza a resolução de problemas e o 

design de algoritmos, e determina a relação entre o 

método orientado a objetos e o método orientado a 

procedimentos no ensino teórico. Ele também projeta 

experimentos baseados em projetos.  

Programming; 

Computational thinking; 

methodology 

Web of Science, 

Compendex, IEEE 

Xplore, Scopus 

Elsevier 

Innovative Practices 

Teaching Mode Research 

of the Fundamentals of 

Computer 

(ZHAO, ZHANG, et al., 

2013) 

Esse trabalho oferece um modelo de ensino com 

conteúdo educacional e ME com uma reforma no modo 

de ensinar o fundamento da computação com a prática. 

Nesse sistema, foi combinado a prática curricular com 

trabalho inovador e competição. A prática em grupo é 

estabelecida para oferecer um padrão de união e 

competitividade na qual ambos acontecem em grupos, 

oferecendo mais conhecimento aos alunos. Essa prática 

mostrou melhora nas habilidades, pensamento e 

aprendizagem dos alunos, aumentando positivamente a 

iniciativa e cultivando a habilidade em inovação. 

The fundamentals of 

computer, innovative 

practices teaching mode, 

practice ability, the 

computational thinking 

ability, innovative ability 

Compendex 
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Enhancing the teaching of 

CS 1 by programming 

mobile apps in MIT app 

inventor 

(WANG, 2015) 

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um currículo 

do curso CS 1, que transmite os conceitos básicos de 

técnicas de programação e conceitos de Ciência da 

Computação (CS). Para construir uma base sólida para 

os futuros alunos de Ciências da Computação, além de 

atrair estudantes de outras áreas, uma nova pedagogia da 

programação foi adotada usando o MIT App Inventor. 

Uma série de módulos práticos foi desenvolvida no 

trabalho do curso. Pré-pesquisa e pós-pesquisa foram 

realizadas para estudar a aceitação do novo método de 

ensino. O estudo indicou que o currículo não apenas 

ajudou a motivar os alunos de todos os cursos, mas 

também melhorou seu desempenho. 

 Compendex, 

Scopus Elsevier 

Learning mathematics 

through the r programming 

language in secondary 

education 

(REDÓN e AROCA, 2018) 

 

O primeiro objetivo deste trabalho é revisar vários 

estudos que discutem os múltiplos benefícios que os 

alunos podem obter ao aprenderem a programar no 

ensino médio O segundo e principal objetivo deste 

estudo procura mostrar a possibilidade de aprender 

conceitos matemáticos com o auxílio de uma das 

linguagens de programação mais populares atualmente 

disponíveis, R. Essa metodologia de aprendizagem foi 

testada com 33 estudantes da Espanha, com idades entre 

14 e 15 anos, que usavam a linguagem de programação 

R para estudar equações polinomiais. 

Mathematics education; 

computational thinking; 

secondary education; 

programming language. 

Scopus Elsevier 

How to Implement 

Educational Robotics’ 

Programs in Italian 

Schools: A Brief Guideline 

According to an 

Instructional Design Point 

Neste artigo, fornecemos uma visão geral dos programas 

de robótica na educação para compartilhar uma 

orientação prática com aqueles que desejam planejar 

workshops educacionais em seus institutos. Primeiro, os 

fundamentos teóricos e epistemológicos da robótica na 

educação foram analisados. Em seguida, descrevemos 

projetos italianos com foco em regulamentos relativos a 

educational robotics; 

primary school; Italian 

school; computational 

thinking; guideline; 

learning path; instructional 

design 

Scopus Elsevier 
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of View 

(RONSIVALLE, BOLDI, 

et al., 2019) 

 

programas de robótica na educação. Como resultado 

dessa análise, foi proposto uma breve orientação sobre 

os seguintes tópicos: (a) análise de necessidades, (b) 

segmentação de alvos, (c) objetivos, (d) estabelecimento 

de laboratório, (e) definição de conteúdo, (f) atividades e 

(g) instrumentos de avaliação. Finalmente, foi mostrado 

que esse método também pode promover uma avaliação 

mais rigorosa (e não apenas qualitativa) e, em seguida, 

aprimorar a pesquisa e a prática neste campo.  

Practical teaching reform 

on computational thinking 

training for undergraduates 

of computer major 

(MA, TENG, et al., 2017) 

Para melhorar a capacidade prática dos estudantes de 

graduação, e fortalecer o PC e atender aos requisitos 

computacionais, a Universidade Agrícola de Hebei 

(AUH) na China reformou o ensino prático para as 

graduações de computação desde 2013. Nesse trabalho, 

o conteúdo e as medidas concretas da reforma são 

apresentados para fornecer referência para outras 

faculdades e universidades 

practical teaching reform, 

computational thinking, 

computer major, colleges 

and universities 

Scopus Elsevier 

Reform on college 

fundamentals of computer 

course based on mobile 

computing. 

(LIU e XU, 2016) 

 

Neste artigo, a reforma do curso de Fundamentos de 

Informática foi explorada com foco em dois objetivos. 

Um é redesenhar o conteúdo do ensino: da operação 

orientada ao PC. O segundo objetivo é melhorar os 

métodos de ensino, aproveitando a tecnologia para 

celulares. Os alunos sem conhecimento prévio de 

programação podem criar aplicativos divertidos e 

socialmente úteis com o App Inventor enquanto 

praticam o pensamento computacional 

App Inventor, 

computational thinking, 

fundamentals of Computer, 

mobile computing 

Scopus Elsevier 
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Training for computational 

thinking capability on 

programming language 

teaching 

(YINNAN e 

CHAOSHENG, 2012) 

Como desenvolver a capacidade dos alunos para o PC 

durante o processo de ensino da programação de 

computadores é um dos objetivos básicos do ensino 

fundamental da computação. Usando a linguagem de 

programação C como exemplo, este artigo discute como 

treinar a capacidade de raciocínio dos alunos durante o 

ensino da linguagem de programação. Os métodos de 

ensino propostos mostraram-se eficazes para a 

capacitação de pensamento dos alunos. 

algorithm practice, 

computational thinking, 

computer programming, 

lab teaching, leaching 

methodology 

Scopus Elsevier 
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APÊNDICE D – Primeiro Mapeamento Sistemático – Métodos que Promovem o PC – 

Palavras-Chave Encontradas no Esquema de Classificação Keywording 
abstraction 

active directory 

algorithm practice 

app inventor 

autonomous learning 

basic computer courses in college 

c language programming 

colleges and universities 

combine innovation 

comprehensive ability 

computational thinking 

computer major 

computer programming 

computer thinking 

course assessment 

curriculum system 

educational robotics  

engineering project case 

experiment teaching 

fundamental of programming 

fundamentals of computer 

graphical 

guideline 

high vocational colleges 

higher education 

innovative ability 

innovative practices teaching mode 

inquiry teaching model 

instructional design 

interest in learning 

Italian school 

kids coding 

lab teaching 

language 

learning path 

mathematics education 

methodology 

minimum knowledge sets 

mobile cloud platform 

mobile computing 

multidisciplinary crossing 

object-oriented 

PBL 

practical teaching reform 

practice ability 

practice teaching system 

primary school 

problem solving 

process-oriented 

program design 

programming 

programming language 

project-based 

python 

python language 

secondary education 

subject classification 

tangible 

target stratification 

task-driven 

teaching 

teaching methodology 

teaching methods 

teaching mode 

teaching process 

test-based learning 

the computational thinking ability 

the teaching of computer basic 

courses 

university computer foundation 
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APÊNDICE E – Primeiro Mapeamento Sistemático – Métodos que Promovem o PC – 

Critérios Resultantes de Palavras-Chave 
 

Critérios Características Classificações 

Ferramenta Ferramenta que o ME utiliza  App Inventor, LEGO Mindstorms, Enchanting, Scratch, Code.org, Mobile Cloud 

Platform, Java IDE e RStudio.  

Conteúdo Conteúdo que o ME busca ensinar Robótica Educacional, Programação, Maker, Lógica de Programação, 

Matemática, Ciência da Computação, Linguagem C++, Computação Básica, 

Criação de Jogos, Design em Programação, Linguagem C, Python, Arquitetura de 

Rede, Diretório Ativo, Programação Orientada a Objeto, Linguagem Java e 

Linguagem R.  

Ambiente Local na qual esse ME é aplicado Extracurricular, Intracurricular, Contexto Formal de Ensino, Contexto Informal de 

Ensino e Online. 

Público-Alvo Faixa etária, série ou comunidade na 

qual o aluno está inserido 

Alunos do Ensino Médio, Alunos do Ensino Fundamental, Universitários, Alunos 

de Cursos Profissionalizantes e Alunos dos 4 até os 17 anos.  

Abordagem Abordagem pedagógica associada ao 

ME 

Instrucionista, Construcionista, Construtivista, Aprendizado Baseado em 

Problema, Aprendizagem por Pares, Aprendizado Baseado em Investigação, 

Aprendizado Baseado em Projeto e Aprendizado Orientado a Tarefas. 

Habilidade Quais as habilidades desenvolvidas 

no aprendiz através do ME 

Habilidades do Século 21, Solucionar Problemas, Habilidades cognitivas não 

verbais, Prática, Estudo Independente, Inovação, Prática em Grupo, Aprender, 

Pensar, Interdisciplinaridade, Compreensão, Estudo Autônomo, Desenvolvimento 
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Independente, Consciência Independente, Criatividade, Aplicação Computacional, 

Analítica, Programação, Cognitiva, Análise, Analisar problemas, Orientado a 

tarefas, Pensamento abstrato, Pensamento lógico, Conhecimento computacional, 

Tecnologia da Informação, Aprender com a Internet, Dedução, Abstração, Análise 

Sintética, Responsabilidade, Persistência, Colaboração, Raciocínio, Lógica 

Prática em grupo, Design, Pensamento estruturado, Imaginação, Social, 

Treinamento e Pensar criativamente. 
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APÊNDICE F - Segundo Mapeamento Sistemático – Métodos de Classificação de MEs que 

Promovem o PC - Estudos Primários 
 

Título/Citação Resumo Palavras-chave Base 

Bebras as a Teaching 

Resource: Classifying the 

Tasks Corpus Using 

Computational Thinking 

Skills 

(LONATI, MALCHIODI, et 

al., 2017) 

O autor apresenta um método de classificação 

para as tarefas Bebras (Bebra – Desafio 

Internacional em Informática e PC) baseado na 

definição operacional de PC ISTE/CSTA. A 

classificação pode ser utilizada por professores 

sem formação em informática e ajuda a detectar 

habilidades cognitivas envolvidas nas tarefas, 

deixando o potencial educacional mais explícito. 

Não disponível Scopus Elsevier, 

Compendex, ACM 

DL 

Computational experiment 

of one class SVM in excel. 

(VADHANA, 

SWAMYNADHAN, et al., 

2015) 

A classificação é uma das principais tarefas da 

máquina aprendizagem. O Support Vector 

Machine é um dos métodos de classificação no 

aprendizado da máquina. Este é um método 

robusto contra discrepantes. Neste artigo, o 

experimento de uma classe SVM (método para 

identificar discrepâncias em um conjunto de 

dados) em pontos de dados simulados é 

implementado no Excel. O Excel é uma 

ferramenta poderosa e fácil que oferece uma 

oportunidade para uma melhor compreensão e 

facilidade de aprendizado. É a única plataforma 

que requer muito menos requisitos do sistema e 

habilidades de programação. 

Computational thinking, One 

Class SVM, Optimization, 

Outliers 

Scopus Elsevier 

SPARCS: A personalized 

problem-based learning 

Nós fornecemos uma visão geral da abordagem 

estratégica baseada em problemas para o projeto 

 IEEE Xplore 
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approach for developing 

successful computer 

science learning 

experiences in middle 

school. 

(SIY, DORN, et al., 2017) 

de Rouse Ciência da Computação (SPARCS) 

sendo conduzido em Universidade de Nebraska 

em Omaha. SPARCS tem como objetivo ajudar 

professores a incorporarem aulas de ciência da 

computação nas aulas que ensinam e inspirar seus 

alunos a considerar carreiras em indústrias 

relacionadas à computação. Apresentamos nossas 

experiências e resultados do primeiro ano de um 

estudo planejado de três anos sobre SPARCS. 

Predicting efficacy of 

therapeutic services for 

autism spectrum disorder 

using scientific workflows. 

(BHUYAN, LU, et al., 

2017) 

Neste estudo, identificamos características 

preditivas referentes a cada criança autista 

individual e como elas interagem respondendo a 

diferentes intervenções e serviços. Estudamos os 

dados temporais e os resultados de melhoria / 

regressão do modelo em diferentes etapas com 

timestamp e sobrepusemos um modelo para 

ajudar os pais e responsáveis a elaborar um plano 

de intervenção pragmático. Propomos um fluxo 

de trabalho científico para automatizar o processo 

de modelagem e confiamos no DATAVIEW para 

garantir a reprodutibilidade computacional e a 

fidelidade dos dados. Usamos os dados coletados 

pelo conjunto de dados SFARI para avaliação. 

Até onde sabemos, trata-se de uma fusão inicial 

entre a comunidade de informática da Autism 

Health e a comunidade de Workflow; e este é o 

primeiro estudo que combina métodos de previsão 

aplicados aos dados do fenótipo do transtorno do 

espectro do autismo (ASD) para fornecer 

orientação aos pais e cuidadores. 

autism; data-mining; workflow 

management system; dataview; 

IEEE Xplore 
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Education Analytics: 

Challenges and 

Approaches. 

(ZHANG e LI, 2018) 

Apresentamos uma pesquisa sobre o status atual 

de análise educacional. Mais de 80 projetos de 

pesquisa de ponta e relatórios, publicados de 2013 

a 2017 e arquivados em IEEE Xplore, estão 

listados. Foco no desempenho do aluno previsão e 

intervenção, destacamos os conjuntos de dados 

usados, técnicas empregadas, algoritmos 

utilizados e particular informações em cada artigo 

/ projeto. 

education analytics; learning 

analytics; academic. 

performance; performance 

prediction; at-risk students; 

student 

advising; academic 

intervention; education data 

mining 

IEEE Xplore 

Novice Programmers 

Talking about Projects: 

What Automated Text 

Analysis Reveals about 

Online Scratch Users' 

Comments. 

(VELASQUEZ, FIELDS, 

et al., 2014) 

Neste artigo, examinamos as possibilidades de 

aplicar análise preditiva da comunicação escrita 

dos usuários via comentários em um canal social 

online aberto de fórum de rede: Scratch.mit.edu. 

Este trabalho exploratório contribui para o 

trabalho na mineração de dados educacionais, 

descrevendo amplamente e comparando 

comentários sobre projetos versus outros tópicos 

no Scratch. Referenciando a comunicação da 

teoria da acomodação, descobrimos que os 

comentários dos usuários sobre projetos exibiram 

diferentes sinais linguísticos dos outros 

comentários, e essas pistas foram usadas para 

classificar o tópico do comentário. Além disso, os 

resultados também sugerem que os comentários 

dos projetos incorporam uma linguagem mais rica 

do que outros comentários. Isso sugere vários 

caminhos futuros para a pesquisa on-line dos 

jovens comentários sobre programação e outros 

aspectos técnicos que possam revelar 

oportunidades educacionais ao criar e 

compartilhar projetos. 

 IEEE Xplore 
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2018 IEEE 42nd Annual 

Computer Software and 

Applications Conference 

(COMPSAC)  

(IEEE, 2018a) 

  IEEE Xplore 

2018 IEEE 18th 

International Conference on 

Advanced Learning 

Technologies (ICALT) 

(IEEE, 2018b) 

  IEEE Xplore 
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APÊNDICE G – Tabela de Fontes e Número de Artigos do 

Mapeamento de MC 
 

Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, 

ITiCSE 

1 

IEEE Sponsored 2nd International Conference on Innovations in Information, 

Embedded and Communication systems (ICIIECS)2015 

1 

2017 IEEE International Conference on Electro Information Technology (EIT) 1 

2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data) 1 

2018 32nd International Conference on Advanced Information Networking and 

Applications Workshops (WAINA) 

1 

2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences 1 

2018 IEEE 42nd Annual Computer Software and Applications Conference 

(COMPSAC) 

1 

2018 IEEE 18th International Conference on Advanced Learning Technologies 

(ICALT) 

1 

 

TOTAL  8 

SELECIONADOS 0 
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APÊNDICE H – Tabela aplicação MCO 
 

Título/Citação Público-Alvo Conteúdo Ferramenta Ambiente Abordagem Habilidade 

LET (HAPPY 

CODE, 2019b) 
5 a 17 Robótica 

Educacional 

Diversas Extracurricular Não se aplica Habilidades do 

Século 21 

LET (HAPPY 

CODE, 2019b) 
5 a 17 Robótica 

Educacional 

Diversas Intracurricular Não se aplica Habilidades do 

Século 21 

LET (HAPPY 

CODE, 2019b) 
5 a 17 Programação Diversas Extracurricular Não se aplica Habilidades do 

Século 21 
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LET (HAPPY 

CODE, 2019b) 
5 a 17 Programação Diversas Intracurricular Não se aplica Habilidades do 

Século 21 

LET (HAPPY 

CODE, 2019b) 
5 a 17 Maker Diversas Extracurricular Não se aplica Habilidades do 

Século 21 

LET (HAPPY 

CODE, 2019b) 
5 a 17 Maker Diversas Intracurricular Não se aplica Habilidades do 

Século 21 

Método Aplicativo 

Ágil (RIBEIRO, 

2016) 

Ensino médio Lógica de 

programação 

App Inventor Contexto formal 

de ensino 

 Instrucionista  Não se aplica 

Método Aplicativo 

Ágil (RIBEIRO, 

2016) 

Ensino médio Lógica de 

programação 

App Inventor Contexto formal 

de ensino 

Construcionista Não se aplica 
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Método Multi-App 

(MANSO, 2014) 
Idade 14+ Lógica de 

programação 

App Inventor Contexto formal 

de ensino 

Não se aplica Não se aplica 

Método Multi-App 

(MANSO, 2014) 
Idade 14+ Lógica de 

programação 

LEGO 

Mindstorms 

NXT 

Contexto formal 

de ensino 

Não se aplica Não se aplica 

Método Multi-App 

(MANSO, 2014) 
Idade 14+ Matemática App Inventor Contexto formal 

de ensino 

Não se aplica Não se aplica 

Método Multi-App 

(MANSO, 2014) 
Idade 14+ Matemática LEGO 

Mindstorms 

NXT 

Contexto formal 

de ensino 

Não se aplica Não se aplica 

MontaMática 

(OLIVEIRA, 2017) 
8º ano fund. II Matemática – 

Teorema 

Pitágoras 

LEGO 

Mindstorms 

NXT 

Contexto formal 

de ensino 

Construcionista Solucionar 

Problemas 
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MontaMática 

(OLIVEIRA, 2017) 
8º ano fund. II Matemática – 

Teorema 

Pitágoras 

Enchanting Contexto formal 

de ensino 

Construcionista Solucionar 

Problemas 

Era uma Vez 

(ZANETTI, 

BORGES, et al., 

2017) 

Idade 10-13 Lógica de 

programação 

Scratch Contexto formal 

de ensino 

Não se aplica Não se aplica 

Era uma Vez 

(ZANETTI, 

BORGES, et al., 

2017) 

Idade 10-13 Lógica de 

programação 

Scratch Contexto 

informal de 

ensino 

Não se aplica Não se aplica 

Code.org 

(CODE.ORG, 

2020a) 

Idade 4+ Ciência da 

Computação 

Plataforma 

online - 

Code.org 

Contexto formal 

de ensino 

Não se aplica Solucionar Problemas 

Code.org 

(CODE.ORG, 

2020a) 

Idade 4+ Ciência da 

Computação 

Plataforma 

online - 

Code.org 

Contexto informal 

de ensino 

Não se aplica Habilidades 

cognitivas não verbais  
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Code.org 

(CODE.ORG, 

2020a) 

Idade 4+ Ciência da 

Computação 

Plataforma 

online - 

Code.org 

Contexto formal 

de ensino 

Não se aplica Solucionar Problemas 

Code.org 

(CODE.ORG, 

2020a) 

Idade 4+ Ciência da 

Computação 

Plataforma 

online - 

Code.org 

Contexto informal 

de ensino 

Não se aplica Habilidades 

cognitivas não verbais  

Discussion on Case 

Teaching Method 

Based on 

Computational 

Thinking in 

Programming 

Teaching (NI, 2017) 

Universitários Linguagem C++ Não se aplica Contexto formal 

de ensino 

Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Solucionar 

Problemas 

Discussion on Case 

Teaching Method 

Based on 

Computational 

Thinking in 

Programming 

Teaching (NI, 2017) 

Universitários Linguagem C++ Não se aplica Contexto formal 

de ensino 

Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Prática 

Discussion on Case 

Teaching Method 

Based on 

Computational 

Thinking in 

Programming 

Teaching (NI, 2017) 

Universitários Linguagem C++ Não se aplica Contexto formal 

de ensino 

Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Estudo 

Independente 
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Discussion on Case 

Teaching Method 

Based on 

Computational 

Thinking in 

Programming 

Teaching (NI, 2017) 

Universitários Linguagem C++ Não se aplica Contexto formal 

de ensino 

Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Inovação 

Innovative Practices 

Teaching Mode 

Research of the 

Fundamentals of 

Computer (ZHAO, 

ZHANG, et al., 

2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizagem por 

pares 

Prática em Grupo 

Innovative Practices 

Teaching Mode 

Research of the 

Fundamentals of 

Computer (ZHAO, 

ZHANG, et al., 

2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizagem por 

pares 

Prática 

Innovative Practices 

Teaching Mode 

Research of the 

Fundamentals of 

Computer (ZHAO, 

ZHANG, et al., 

2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizagem por 

pares 

Aprender 

Innovative Practices 

Teaching Mode 

Research of the 

Fundamentals of 

Computer (ZHAO, 

ZHANG, et al., 

2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizagem por 

pares 

Pensar 
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Innovative Practices 

Teaching Mode 

Research of the 

Fundamentals of 

Computer (ZHAO, 

ZHANG, et al., 

2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizagem por 

pares 

Inovação 

Innovative Practices 

Teaching Mode 

Research of the 

Fundamentals of 

Computer (ZHAO, 

ZHANG, et al., 

2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Extracurricular Aprendizagem por 

pares 

Prática em Grupo 

Innovative Practices 

Teaching Mode 

Research of the 

Fundamentals of 

Computer (ZHAO, 

ZHANG, et al., 

2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Extracurricular Aprendizagem por 

pares 

Prática 

Innovative Practices 

Teaching Mode 

Research of the 

Fundamentals of 

Computer (ZHAO, 

ZHANG, et al., 

2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Extracurricular Aprendizagem por 

pares 

Aprender 

Innovative Practices 

Teaching Mode 

Research of the 

Fundamentals of 

Computer (ZHAO, 

ZHANG, et al., 

2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Extracurricular Aprendizagem por 

pares 

Pensar 
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Innovative Practices 

Teaching Mode 

Research of the 

Fundamentals of 

Computer (ZHAO, 

ZHANG, et al., 

2013) 

  Computação 

Básica 

Não se aplica Extracurricular Aprendizagem por 

pares 

Inovação 

Making University 

Education more like 

Middle School 

Computer Club: 

Facilitating the Flow 

of Inspiration 

(REPENNING, 

BASAWAPATNA, 

et al., 2009) 

Universitários Criação de 

Jogos 

Não se aplica Intracurricular Aprendizagem 

por pares 

Prática em Grupo 

Making University 

Education more like 

Middle School 

Computer Club: 

Facilitating the Flow 

of Inspiration 

(REPENNING, 

BASAWAPATNA, 

et al., 2009) 

Universitários Criação de 

Jogos 

Não se aplica Extracurricular Aprendizagem 

por pares 

Prática em Grupo 

Making University 

Education more like 

Middle School 

Computer Club: 

Facilitating the Flow 

of Inspiration 

(REPENNING, 

BASAWAPATNA, 

et al., 2009) 

Universitários Criação de 

Jogos 

Não se aplica Online Aprendizagem 

por pares 

Prática em Grupo 
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Multi-dimensional 

Teaching Reform on 

Basic Courses of 

College Computer 

Targeted at 

Cultivating 

Computation 

Thinking (CHENG; 

LI; LI, 2017) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Não se aplica Solucionar Problemas 

Multi-dimensional 

Teaching Reform on 

Basic Courses of 

College Computer 

Targeted at 

Cultivating 

Computation 

Thinking (CHENG; 

LI; LI, 2017) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Não se aplica Interdisciplinaridade 

Multi-dimensional 

Teaching Reform on 

Basic Courses of 

College Computer 

Targeted at 

Cultivating 

Computation 

Thinking (CHENG; 

LI; LI, 2017) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Não se aplica Inovação 

Multi-dimensional 

Teaching Reform on 

Basic Courses of 

College Computer 

Targeted at 

Cultivating 

Computation 

Thinking (CHENG; 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Não se aplica Prática 
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LI; LI, 2017) 

Multi-dimensional 

Teaching Reform on 

Basic Courses of 

College Computer 

Targeted at 

Cultivating 

Computation 

Thinking (CHENG; 

LI; LI, 2017) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Online Não se aplica Solucionar Problemas 

Multi-dimensional 

Teaching Reform on 

Basic Courses of 

College Computer 

Targeted at 

Cultivating 

Computation 

Thinking (CHENG; 

LI; LI, 2017) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Online Não se aplica Interdisciplinaridade 

Multi-dimensional 

Teaching Reform on 

Basic Courses of 

College Computer 

Targeted at 

Cultivating 

Computation 

Thinking (CHENG; 

LI; LI, 2017) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Online Não se aplica Inovação 
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Multi-dimensional 

Teaching Reform on 

Basic Courses of 

College Computer 

Targeted at 

Cultivating 

Computation 

Thinking (CHENG; 

LI; LI, 2017) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Online Não se aplica Prática 

Research on the 

teaching of 

programming 

language based 

on Computational 

Thinking (YING; 

PINGPING, 2017) 

Universitários Curso de 

Design em 

programação 

Não se aplica Intracurricular  Não se aplica Solucionar 

Problemas 

The Teaching 

Reform of 

Integration of Theory 

and Practice with 

Interest Leading and 

Ability Training 

(JIN; SU, 2018) 

Cursos 

profissionalizantes 

Linguagem C Mobile Cloud 

Platform 

Intracurricular Construtivista Compreensão 

The Teaching 

Reform of 

Integration of Theory 

and Practice with 

Interest Leading and 

Ability Training 

(JIN; SU, 2018) 

Cursos 

profissionalizantes 

Linguagem C Mobile Cloud 

Platform 

Intracurricular Construtivista Solucionar Problemas 
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The Teaching 

Reform of 

Integration of Theory 

and Practice with 

Interest Leading and 

Ability Training 

(JIN; SU, 2018) 

Cursos 

profissionalizantes 

Linguagem C Mobile Cloud 

Platform 

Extracurricular Construtivista Compreensão 

The Teaching 

Reform of 

Integration of Theory 

and Practice with 

Interest Leading and 

Ability Training 

(JIN; SU, 2018) 

Cursos 

profissionalizantes 

Linguagem C Mobile Cloud 

Platform 

Extracurricular Construtivista Solucionar Problemas 

The PBL Teaching 

Method Research 

Based 

on Computational 

Thinking in C 

Programming 

(CHENG; LI, 2017) 

Universitários Linguagem C Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Solucionar 

Problemas 

The PBL Teaching 

Method Research 

Based 

on Computational 

Thinking in C 

Programming 

(CHENG; LI, 2017) 

Universitários Linguagem C Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Prática em Grupo 

The PBL Teaching 

Method Research 

Based 

on Computational 

Thinking in C 

Programming 

(CHENG; LI, 2017) 

Universitários Linguagem C Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Estudo 

Independente 



137 
 

 

Research on 

Teaching Reform of 

Computer Basic 

Course in Colleges 

and Universities 

(CHEN; LOU; 

ZHAN, 2012) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Construcionista Estudo Autônomo 

Research on 

Teaching Reform of 

Computer Basic 

Course in Colleges 

and Universities 

(CHEN; LOU; 

ZHAN, 2012) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Construcionista Desenvolvimento 

Independente 

Research on 

Teaching Reform of 

Computer Basic 

Course in Colleges 

and Universities 

(CHEN; LOU; 

ZHAN, 2012) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Construcionista Prática 

Research on 

Teaching Reform of 

Computer Basic 

Course in Colleges 

and Universities 

(CHEN; LOU; 

ZHAN, 2012) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Construcionista Consciência 

Independente 

Research on 

Teaching Reform of 

Computer Basic 

Course in Colleges 

and Universities 

(CHEN; LOU; 

ZHAN, 2012) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Online Construcionista Estudo Autônomo 
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Research on 

Teaching Reform of 

Computer Basic 

Course in Colleges 

and Universities 

(CHEN; LOU; 

ZHAN, 2012) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Online Construcionista Desenvolvimento 

Independente 

Research on 

Teaching Reform of 

Computer Basic 

Course in Colleges 

and Universities 

(CHEN; LOU; 

ZHAN, 2012) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Online Construcionista Prática 

Research on 

Teaching Reform of 

Computer Basic 

Course in Colleges 

and Universities 

(CHEN; LOU; 

ZHAN, 2012) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Online Construcionista Consciência 

Independente 

A study of the 

experiment teaching 

of ‘the Fundamentals 

of Computer’ based 

on Computational 

Thinking (WU e 

WANG, 2015) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Investigação 

Criatividade 

A study of the 

experiment teaching 

of ‘the Fundamentals 

of Computer’ based 

on Computational 

Thinking (WU e 

WANG, 2015) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Investigação 

Aplicação 

Computacional  
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A study of the 

experiment teaching 

of ‘the Fundamentals 

of Computer’ based 

on Computational 

Thinking (WU e 

WANG, 2015) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Investigação 

Analítica 

A study of the 

experiment teaching 

of ‘the Fundamentals 

of Computer’ based 

on Computational 

Thinking (WU e 

WANG, 2015) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Investigação 

Inovação 

A study of the 

experiment teaching 

of ‘the Fundamentals 

of Computer’ based 

on Computational 

Thinking (WU e 

WANG, 2015) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Investigação 

Prática 

A study of the 

experiment teaching 

of ‘the Fundamentals 

of Computer’ based 

on Computational 

Thinking (WU e 

WANG, 2015) 

Cursos 

profissionalizantes 

Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Investigação 

Criatividade 

A study of the 

experiment teaching 

of ‘the Fundamentals 

of Computer’ based 

on Computational 

Thinking (WU e 

WANG, 2015) 

Cursos 

profissionalizantes 

Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Investigação 

Aplicação 

Computacional  
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A study of the 

experiment teaching 

of ‘the Fundamentals 

of Computer’ based 

on Computational 

Thinking (WU e 

WANG, 2015) 

Cursos 

profissionalizantes 

Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Investigação 

Analítica 

A study of the 

experiment teaching 

of ‘the Fundamentals 

of Computer’ based 

on Computational 

Thinking (WU e 

WANG, 2015) 

Cursos 

profissionalizantes 

Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Investigação 

Inovação 

A study of the 

experiment teaching 

of ‘the Fundamentals 

of Computer’ based 

on Computational 

Thinking (WU e 

WANG, 2015) 

Cursos 

profissionalizantes 

Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Investigação 

Prática 

Teaching method 

reform of python 

language 

programming course 

based on minimum 

knowledge sets 

((KUI, LIU, et al., 

2018)) 

Universitários Python Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Solucionar 

Problemas 
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Teaching method 

reform of python 

language 

programming course 

based on minimum 

knowledge sets 

((KUI, LIU, et al., 

2018)) 

Universitários Python Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Programação 

Teaching method 

reform of python 

language 

programming course 

based on minimum 

knowledge sets 

((KUI, LIU, et al., 

2018)) 

Universitários Python Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Inovação 

Research on 

University Computer 

Foundation Teaching 

based 

on Computational 

Thinking (ZHANG; 

WANG, 2016) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Não se aplica Inovação 

Research on 

University Computer 

Foundation Teaching 

based 

on Computational 

Thinking (ZHANG; 

WANG, 2016) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Não se aplica Cognitiva 
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Research on 

University Computer 

Foundation Teaching 

based 

on Computational 

Thinking (ZHANG; 

WANG, 2016) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Não se aplica Solucionar Problemas 

Research on 

University Computer 

Foundation Teaching 

based 

on Computational 

Thinking (ZHANG; 

WANG, 2016) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Não se aplica Análise 

Research on 

University Computer 

Foundation Teaching 

based 

on Computational 

Thinking (ZHANG; 

WANG, 2016) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Não se aplica Prática 

Research on 

Teaching Reform of 

Basic Computer 

Course in College 

(ZHANG; WANG; 

ZHANG, 2015) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Projeto 

Solucionar Problemas 

Research on 

Teaching Reform of 

Basic Computer 

Course in College 

(ZHANG; WANG; 

ZHANG, 2015) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Projeto 

Inovação 
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Exploration on 

Cultivating 

Students' Abilities 

Based on Python 

Teaching Practice 

(WEN, YANG, et 

al., 2014) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

orientado a 

tarefas  

Solucionar 

Problemas 

Exploration on 

Cultivating 

Students' Abilities 

Based on Python 

Teaching Practice 

(WEN, YANG, et 

al., 2014) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

orientado a 

tarefas  

Analisar problemas 

Exploration on 

Cultivating 

Students' Abilities 

Based on Python 

Teaching Practice 

(WEN, YANG, et 

al., 2014) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

orientado a 

tarefas  

Orientado a tarefas 

Exploration on 

Cultivating 

Students' Abilities 

Based on Python 

Teaching Practice 

(WEN, YANG, et 

al., 2014) 

Universitários Python Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

orientado a 

tarefas  

Solucionar 

Problemas 
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Exploration on 

Cultivating 

Students' Abilities 

Based on Python 

Teaching Practice 

(WEN, YANG, et 

al., 2014) 

Universitários Python Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

orientado a 

tarefas  

Analisar problemas 

Exploration on 

Cultivating 

Students' Abilities 

Based on Python 

Teaching Practice 

(WEN, YANG, et 

al., 2014) 

Universitários Python Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

orientado a 

tarefas  

Orientado a tarefas 

Research into 

the Computational 

Thinking for the 

Teaching of 

Computer Science 

(LI, 2014) 

Universitários Ciência da 

Computação 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Projeto 

Pensamento abstrato 

Research into 

the Computational 

Thinking for the 

Teaching of 

Computer Science 

(LI, 2014) 

Universitários Ciência da 

Computação 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Projeto 

Pensamento lógico 

Research into 

the Computational 

Thinking for the 

Teaching of 

Computer Science 

(LI, 2014) 

Universitários Ciência da 

Computação 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Projeto 

Solucionar Problemas 
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Research into 

the Computational 

Thinking for the 

Teaching of 

Computer Science 

(LI, 2014) 

Universitários Ciência da 

Computação 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Projeto 

Prática 

Teaching 

Method Based 

on Computational 

Thinking A case 

research (HE; 

HANG; DING, 

2014) 

Universitários Arquitetura de 

rede 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Solucionar Problemas 

Teaching 

Method Based 

on Computational 

Thinking A case 

research (HE; 

HANG; DING, 

2014) 

Universitários Arquitetura de 

rede 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Prática 

Teaching 

Method Based 

on Computational 

Thinking A case 

research (HE; 

HANG; DING, 

2014) 

Universitários Arquitetura de 

rede 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Inovação 

Teaching 

Method Based 

on Computational 

Thinking A case 

research (HE; 

HANG; DING, 

2014) 

Universitários Arquitetura de 

rede 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

analítica 
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Teaching 

Method Based 

on Computational 

Thinking A case 

research (HE; 

HANG; DING, 

2014) 

Universitários Diretório Ativo Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Solucionar Problemas 

Teaching 

Method Based 

on Computational 

Thinking A case 

research (HE; 

HANG; DING, 

2014) 

Universitários Diretório Ativo Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Prática 

Teaching 

Method Based 

on Computational 

Thinking A case 

research (HE; 

HANG; DING, 

2014) 

Universitários Diretório Ativo Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Inovação 

Teaching 

Method Based 

on Computational 

Thinking A case 

research (HE; 

HANG; DING, 

2014) 

Universitários Diretório Ativo Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

analítica 

Innovative Practice 

Teaching Mode, Pay 

Attention to 

Students' Practice 

Ability Training 

(ZHAO, ZHANG, et 

al., 2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Construtivista Conhecimento 

computacional 
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Innovative Practice 

Teaching Mode, Pay 

Attention to 

Students' Practice 

Ability Training 

(ZHAO, ZHANG, et 

al., 2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Construtivista Inovação 

Innovative Practice 

Teaching Mode, Pay 

Attention to 

Students' Practice 

Ability Training 

(ZHAO, ZHANG, et 

al., 2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Construtivista Aprender 

Innovative Practice 

Teaching Mode, Pay 

Attention to 

Students' Practice 

Ability Training 

(ZHAO, ZHANG, et 

al., 2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Construtivista Pensar 

Innovative Practice 

Teaching Mode, Pay 

Attention to 

Students' Practice 

Ability Training 

(ZHAO, ZHANG, et 

al., 2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Construtivista Praticar 

Innovative Practice 

Teaching Mode, Pay 

Attention to 

Students' Practice 

Ability Training 

(ZHAO, ZHANG, et 

al., 2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Construtivista Tecnologia da 

Informação 
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Innovative Practice 

Teaching Mode, Pay 

Attention to 

Students' Practice 

Ability Training 

(ZHAO, ZHANG, et 

al., 2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Construtivista Aprender com a 

Internet 

Innovative Practice 

Teaching Mode, Pay 

Attention to 

Students' Practice 

Ability Training 

(ZHAO, ZHANG, et 

al., 2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Construtivista Solucionar 

Problemas 

Innovative Practice 

Teaching Mode, Pay 

Attention to 

Students' Practice 

Ability Training 

(ZHAO, ZHANG, et 

al., 2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Extracurricular Construtivista Conhecimento 

computacional 

Innovative Practice 

Teaching Mode, Pay 

Attention to 

Students' Practice 

Ability Training 

(ZHAO, ZHANG, et 

al., 2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Extracurricular Construtivista Inovação 

Innovative Practice 

Teaching Mode, Pay 

Attention to 

Students' Practice 

Ability Training 

(ZHAO, ZHANG, et 

al., 2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Extracurricular Construtivista Aprender 



149 
 

 

Innovative Practice 

Teaching Mode, Pay 

Attention to 

Students' Practice 

Ability Training 

(ZHAO, ZHANG, et 

al., 2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Extracurricular Construtivista Pensar 

Innovative Practice 

Teaching Mode, Pay 

Attention to 

Students' Practice 

Ability Training 

(ZHAO, ZHANG, et 

al., 2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Extracurricular Construtivista Praticar 

Innovative Practice 

Teaching Mode, Pay 

Attention to 

Students' Practice 

Ability Training 

(ZHAO, ZHANG, et 

al., 2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Extracurricular Construtivista Tecnologia da 

Informação 

Innovative Practice 

Teaching Mode, Pay 

Attention to 

Students' Practice 

Ability Training 

(ZHAO, ZHANG, et 

al., 2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Extracurricular Construtivista Aprender com a 

Internet 

Innovative Practice 

Teaching Mode, Pay 

Attention to 

Students' Practice 

Ability Training 

(ZHAO, ZHANG, et 

al., 2013) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Extracurricular Construtivista Solucionar 

Problemas 
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Programming 

Courses Teaching 

Method for Ability 

Enhancement 

of Computational 

Thinking 

(WENMING; 

ZHENRONG; 

RONGSHENG, 

2009) 

Universitários Programação 

Orientada a 

Objetos  

Java IDE Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Lógica 

Programming 

Courses Teaching 

Method for Ability 

Enhancement 

of Computational 

Thinking 

(WENMING; 

ZHENRONG; 

RONGSHENG, 

2009) 

Universitários Programação 

Orientada a 

Objetos  

Java IDE Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Dedução 

Programming 

Courses Teaching 

Method for Ability 

Enhancement 

of Computational 

Thinking 

(WENMING; 

ZHENRONG; 

RONGSHENG, 

2009) 

Universitários Programação 

Orientada a 

Objetos  

Java IDE Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Abstração 
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Programming 

Courses Teaching 

Method for Ability 

Enhancement 

of Computational 

Thinking 

(WENMING; 

ZHENRONG; 

RONGSHENG, 

2009) 

Universitários Programação 

Orientada a 

Objetos  

Java IDE Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Inovação 

Programming 

Courses Teaching 

Method for Ability 

Enhancement 

of Computational 

Thinking 

(WENMING; 

ZHENRONG; 

RONGSHENG, 

2009) 

Universitários Programação 

Orientada a 

Objetos  

Java IDE Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Prática 

Programming 

Courses Teaching 

Method for Ability 

Enhancement 

of Computational 

Thinking 

(WENMING; 

ZHENRONG; 

RONGSHENG, 

2009) 

Universitários Programação 

Orientada a 

Objetos  

Java IDE Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Solucionar Problemas 
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Programming 

Courses Teaching 

Method for Ability 

Enhancement 

of Computational 

Thinking 

(WENMING; 

ZHENRONG; 

RONGSHENG, 

2009) 

Universitários Programação 

Orientada a 

Objetos  

Java IDE Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Análise Sintética 

Programming 

Courses Teaching 

Method for Ability 

Enhancement 

of Computational 

Thinking 

(WENMING; 

ZHENRONG; 

RONGSHENG, 

2009) 

Universitários Java Java IDE Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Lógica 

Programming 

Courses Teaching 

Method for Ability 

Enhancement 

of Computational 

Thinking 

(WENMING; 

ZHENRONG; 

RONGSHENG, 

2009) 

Universitários Java Java IDE Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Dedução 
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Programming 

Courses Teaching 

Method for Ability 

Enhancement 

of Computational 

Thinking 

(WENMING; 

ZHENRONG; 

RONGSHENG, 

2009) 

Universitários Java Java IDE Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Abstração 

Programming 

Courses Teaching 

Method for Ability 

Enhancement 

of Computational 

Thinking 

(WENMING; 

ZHENRONG; 

RONGSHENG, 

2009) 

Universitários Java Java IDE Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Inovação 

Programming 

Courses Teaching 

Method for Ability 

Enhancement 

of Computational 

Thinking 

(WENMING; 

ZHENRONG; 

RONGSHENG, 

2009) 

Universitários Java Java IDE Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Prática 
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Programming 

Courses Teaching 

Method for Ability 

Enhancement 

of Computational 

Thinking 

(WENMING; 

ZHENRONG; 

RONGSHENG, 

2009) 

Universitários Java Java IDE Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Solucionar Problemas 

Programming 

Courses Teaching 

Method for Ability 

Enhancement 

of Computational 

Thinking 

(WENMING; 

ZHENRONG; 

RONGSHENG, 

2009) 

Universitários Java Java IDE Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Análise Sintética 

Enhancing the 

teaching of CS 1 by 

programming mobile 

apps in MIT app 

inventor (WANG, 

2015) 

Universitários Ciência da 

Computação 

App inventor Intracurricular Não se aplica Solucionar Problemas 

Enhancing the 

teaching of CS 1 by 

programming mobile 

apps in MIT app 

inventor (WANG, 

2015) 

Universitários Ciência da 

Computação 

App inventor Intracurricular Não se aplica Responsabilidade 
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Enhancing the 

teaching of CS 1 by 

programming mobile 

apps in MIT app 

inventor (WANG, 

2015) 

Universitários Ciência da 

Computação 

App inventor Intracurricular Não se aplica Persistência 

Enhancing the 

teaching of CS 1 by 

programming mobile 

apps in MIT app 

inventor (WANG, 

2015) 

Universitários Ciência da 

Computação 

App inventor Intracurricular Não se aplica Colaboração 

Enhancing the 

teaching of CS 1 by 

programming mobile 

apps in MIT app 

inventor (WANG, 

2015) 

Universitários Ciência da 

Computação 

App inventor Intracurricular Não se aplica Criatividade 

Enhancing the 

teaching of CS 1 by 

programming mobile 

apps in MIT app 

inventor (WANG, 

2015) 

Universitários Ciência da 

Computação 

App inventor Intracurricular Não se aplica Raciocínio 

Enhancing the 

teaching of CS 1 by 

programming mobile 

apps in MIT app 

inventor (WANG, 

2015) 

Universitários Ciência da 

Computação 

App inventor Intracurricular Não se aplica Lógica 
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Enhancing the 

teaching of CS 1 by 

programming mobile 

apps in MIT app 

inventor (WANG, 

2015) 

Universitários Ciência da 

Computação 

App inventor Intracurricular Não se aplica Prática em grupo  

Enhancing the 

teaching of CS 1 by 

programming mobile 

apps in MIT app 

inventor (WANG, 

2015) 

Universitários Ciência da 

Computação 

App inventor Intracurricular Não se aplica Design 

Enhancing the 

teaching of CS 1 by 

programming mobile 

apps in MIT app 

inventor (WANG, 

2015) 

Universitários Ciência da 

Computação 

Java IDE Intracurricular Não se aplica Solucionar Problemas 

Enhancing the 

teaching of CS 1 by 

programming mobile 

apps in MIT app 

inventor (WANG, 

2015) 

Universitários Ciência da 

Computação 

Java IDE Intracurricular Não se aplica Responsabilidade 

Enhancing the 

teaching of CS 1 by 

programming mobile 

apps in MIT app 

inventor (WANG, 

2015) 

Universitários Ciência da 

Computação 

Java IDE Intracurricular Não se aplica Persistência 
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Enhancing the 

teaching of CS 1 by 

programming mobile 

apps in MIT app 

inventor (WANG, 

2015) 

Universitários Ciência da 

Computação 

Java IDE Intracurricular Não se aplica Colaboração 

Enhancing the 

teaching of CS 1 by 

programming mobile 

apps in MIT app 

inventor (WANG, 

2015) 

Universitários Ciência da 

Computação 

Java IDE Intracurricular Não se aplica Criatividade 

Enhancing the 

teaching of CS 1 by 

programming mobile 

apps in MIT app 

inventor (WANG, 

2015) 

Universitários Ciência da 

Computação 

Java IDE Intracurricular Não se aplica Raciocínio 

Enhancing the 

teaching of CS 1 by 

programming mobile 

apps in MIT app 

inventor (WANG, 

2015) 

Universitários Ciência da 

Computação 

Java IDE Intracurricular Não se aplica Lógica 

Enhancing the 

teaching of CS 1 by 

programming mobile 

apps in MIT app 

inventor (WANG, 

2015) 

Universitários Ciência da 

Computação 

Java IDE Intracurricular Não se aplica Prática em grupo  
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Enhancing the 

teaching of CS 1 by 

programming mobile 

apps in MIT app 

inventor (WANG, 

2015) 

Universitários Ciência da 

Computação 

Java IDE Intracurricular Não se aplica Design 

Learning 

mathematics through 

the r programming 

language in 

secondary education 

(REDÓN; AROCA, 

2018) 

Ensino Médio  Matemática RStudio Intracurricular Não se aplica Raciocínio lógico 

Learning 

mathematics through 

the r programming 

language in 

secondary education 

(REDÓN; AROCA, 

2018) 

Ensino Médio  Matemática RStudio Intracurricular Não se aplica Pensamento 

estruturado 

Learning 

mathematics through 

the r programming 

language in 

secondary education 

(REDÓN; AROCA, 

2018) 

Ensino Médio  Matemática RStudio Intracurricular Não se aplica Imaginação 

Learning 

mathematics through 

the r programming 

language in 

secondary education 

(REDÓN; AROCA, 

2018) 

Ensino Médio  Linguagem R RStudio Intracurricular Não se aplica Raciocínio lógico 
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Learning 

mathematics through 

the r programming 

language in 

secondary education 

(REDÓN; AROCA, 

2018) 

Ensino Médio  Linguagem R RStudio Intracurricular Não se aplica Pensamento 

estruturado 

Learning 

mathematics through 

the r programming 

language in 

secondary education 

(REDÓN; AROCA, 

2018) 

Ensino Médio  Linguagem R RStudio Intracurricular Não se aplica Imaginação 

How to Implement 

Educational 

Robotics’ Programs 

in Italian Schools: A 

Brief Guideline 

According to an 

Instructional Design 

Point of View 

(RONSIVALLE, 

BOLDI, et al., 2019) 

Ensino Fundamental Robótica 

Educacional 

Aberto Intracurricular Construcionista Solucionar Problemas 

How to Implement 

Educational 

Robotics’ Programs 

in Italian Schools: A 

Brief Guideline 

According to an 

Instructional Design 

Point of View 

(RONSIVALLE, 

BOLDI, et al., 2019) 

Ensino Fundamental Robótica 

Educacional 

Aberto Intracurricular Construcionista Prática em grupo 
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How to Implement 

Educational 

Robotics’ Programs 

in Italian Schools: A 

Brief Guideline 

According to an 

Instructional Design 

Point of View 

(RONSIVALLE, 

BOLDI, et al., 2019) 

Ensino Fundamental Robótica 

Educacional 

Aberto Intracurricular Construcionista Cognitiva 

How to Implement 

Educational 

Robotics’ Programs 

in Italian Schools: A 

Brief Guideline 

According to an 

Instructional Design 

Point of View 

(RONSIVALLE, 

BOLDI, et al., 2019) 

Ensino Fundamental Robótica 

Educacional 

Aberto Intracurricular Construcionista Social 

How to Implement 

Educational 

Robotics’ Programs 

in Italian Schools: A 

Brief Guideline 

According to an 

Instructional Design 

Point of View 

(RONSIVALLE, 

BOLDI, et al., 2019) 

Ensino Fundamental Robótica 

Educacional 

Aberto Intracurricular Construtivista Solucionar Problemas 
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How to Implement 

Educational 

Robotics’ Programs 

in Italian Schools: A 

Brief Guideline 

According to an 

Instructional Design 

Point of View 

(RONSIVALLE, 

BOLDI, et al., 2019) 

Ensino Fundamental Robótica 

Educacional 

Aberto Intracurricular Construtivista Prática em grupo 

How to Implement 

Educational 

Robotics’ Programs 

in Italian Schools: A 

Brief Guideline 

According to an 

Instructional Design 

Point of View 

(RONSIVALLE, 

BOLDI, et al., 2019) 

Ensino Fundamental Robótica 

Educacional 

Aberto Intracurricular Construtivista Cognitiva 

How to Implement 

Educational 

Robotics’ Programs 

in Italian Schools: A 

Brief Guideline 

According to an 

Instructional Design 

Point of View 

(RONSIVALLE, 

BOLDI, et al., 2019) 

Ensino Fundamental Robótica 

Educacional 

Aberto Intracurricular Construtivista Social 
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Practical teaching 

reform on 

computational 

thinking training for 

undergraduates of 

computer major 

(MA, TENG, et al., 

2017) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Projeto 

Prática 

Practical teaching 

reform on 

computational 

thinking training for 

undergraduates of 

computer major 

(MA, TENG, et al., 

2017) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Projeto 

Treinamento 

Practical teaching 

reform on 

computational 

thinking training for 

undergraduates of 

computer major 

(MA, TENG, et al., 

2017) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Projeto 

Criatividade 

Practical teaching 

reform on 

computational 

thinking training for 

undergraduates of 

computer major 

(MA, TENG, et al., 

2017) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Projeto 

Inovação 
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Reform on college 

fundamentals of 

computer course 

based on mobile 

computing (LIU; 

XU, 2016) 

Universitários Computação 

Básica 

App Inventor Intracurricular Não se aplica Não se aplica 

Reform on college 

fundamentals of 

computer course 

based on mobile 

computing (LIU; 

XU, 2016) 

Universitários Computação 

Básica 

App Inventor Intracurricular Não se aplica Não se aplica 

Training for 

computational 

thinking capability 

on programming 

language teaching 

(YINNAN e 

CHAOSHENG, 

2012) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Solucionar Problemas 

Training for 

computational 

thinking capability 

on programming 

language teaching 

(YINNAN e 

CHAOSHENG, 

2012) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Análise 

Training for 

computational 

thinking capability 

on programming 

language teaching 

(YINNAN e 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Pensar criativamente 
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CHAOSHENG, 

2012) 

Training for 

computational 

thinking capability 

on programming 

language teaching 

(YINNAN e 

CHAOSHENG, 

2012) 

Universitários Computação 

Básica 

Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Inovação 
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APÊNDICE I – Tabela com a Porcentagem de Critérios 

Individuais 
 

Público-alvo 

5-17 anos 3,4% 

8º ano 3,4% 

Ensino Fundamental 3,4% 

Ensino Médio 3,4% 

Curso Profissionalizante 6,9% 

10 – 13 anos 3,4% 

14+ 3,4% 

4+ 3,4% 

Universitários 69% 

 

Conteúdo 

Arquitetura de rede 3,4% 

Ciência da Computação 10,3% 

Computação Básica 38% 

Criação de jogos 3,4% 

Design para Programação 3,4% 

Diretório Alvo 3,4% 

Java 3,4% 

Linguagem C 6,9% 

Linguagem C++ 3,4% 

Lógica de Programação 10,3% 

Maker 3,4% 

Matemática 10,3% 

Programação 6,9% 

Python 6,9% 

R 3,4% 
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Robótica Educacional 3,4% 

 

Ferramenta 

Aberto 3,4% 

APP Inventor 13,8% 

Diversos 3,4% 

Enchanting 3,4% 

Java IDE 6,9% 

LEGO Mindstorms 6,9% 

Mobile Cloud Platform 3,4% 

Não se aplica 58,6% 

Plataforma online 3,4% 

RStudio 3,4% 

Scratch 3,4% 

 

Ambiente 

Intracurricular 55% 

Intra e Extracurricular 13,7% 

Intracurricular e online 6,8% 

Intracurricular, extracurricular e online 3,4% 

Contexto formal de ensino 10,3% 

Contexto formal e informal de ensino 3,4% 

Contexto formal e informal de 

ensino/ambientes de aprendizado 

diferenciado 

6,9% 

 

Abordagem 

Não se aplica  34,5% 

Aprendizado baseado em Investigação 3,4% 

Aprendizado baseado em Problema 20,7% 

Aprendizado baseado em Projeto 10,3% 

Aprendizado orientado a Tarefa 3,4% 
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Aprendizado por Pares 6,9% 

Construcionista 13.8% 

Construtivista 10,3% 

Instrucionista 3,4% 

 

Habilidade 

Abstração 34,5% 

Análise 13,8% 

Analítica 6,9% 

Computacional 20,7% 

Aprender 10,3% 

Pensar 20,7% 

Cognitiva 6,9% 

Colaboração 24,1% 

Compreensão 3,4% 

Independente 17,2% 

Criatividade 10,3% 

Dedução 3,4% 

Design 3,4% 

Habilidades Cognitivas não verbais 3,4% 

Habilidades do Século 21 3,4% 

Imaginação 3,4% 

Inovação 41,4% 

Interdisciplinaridade 3,4% 

Não se aplica 13,8% 

Orientado a Tarefas 3,4% 

Persistência 3,4% 

Prática 41,4% 

Raciocínio 6,9% 

Responsabilidade 3,4% 

Solucionar Problemas 62% 
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APÊNDICE J – Aplicação MCO nos MEs de Referência 
 

 

Título/Citação Público-Alvo Conteúdo Ferramenta Ambiente Abordagem Habilidade 

LET (HAPPY 

CODE, 2019a) 
5-17 

Programação, 

robótica e maker 
Diversas 

Intracurricular, 

extracurricular 
Não se aplica 

Habilidades do 

Século 21 

Método Aplicativo 

Ágil (RIBEIRO, 

2016) 

Ensino médio 
Lógica de 

programação 
App inventor 

contexto formal de 

ensino 

 Instrucionista, 

Construcionist

a 

Não se aplica 

Método Multi-App 

(MANSO, 2014) 
Idade 14+ 

Lógica de 

programação e 

matemática 

App Inventor, 

LEGO 

Mindstorms NXT 

contexto formal de 

ensino 
Não se aplica Não se aplica 
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MontaMática 

(OLIVEIRA, 

2017) 

8º ano fund. II 

Matemática – 

Teorema 

Pitágoras 

LEGO 

Mindstorms 

NXT, Enchanting 

contexto formal de 

ensino 

Construcionist

a 

Solução de 

Problemas 

Era uma Vez 

(ZANETTI, 

BORGES, et al., 

2017) 

Idade 10-13 
Lógica de 

programação 
Scratch 2.0 

contexto formal e 

informal de 

ensino/ambientes 

de aprendizado 

diferenciado 

Não se aplica Não se aplica 

Code.org® 

(CODE.ORG, 

2020c) 

Idade 4+ 
Ciência da 

Computação 
Plataforma online 

contexto formal e 

informal de ensino 
Não se aplica 

Habilidades 

cognitivas não 

verbais  

Solução de 

Problemas 
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APÊNDICE K – Aplicação MCO nos MEs do Mapeamento 
 

Título/Citação Público-Alvo Conteúdo Ferramenta Ambiente Abordagem Habilidade 

Discussion on 

Case Teaching 

Method Based on 

Computational 

Thinking in 

Programming 

Teaching 

(NI, 2017) 

Universitários Programação C++ não se aplica Sala de Aula 

Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Solução de 

Problemas, 

Inovação, Estudo 

Independente e 

Prática 

Innovative 

Practices 

Teaching Mode 

Research of the 

Fundamentals of 

Computer 

(ZHAO, ZHANG, 

et al., 2013) 

Universitários 
Computação 

Básica 
Não se aplica 

Intracurricular e 

Extracurricular 

Aprendizagem 

por pares 

Prática em 

Grupo, Prática, 

Capacidade de 

Pensar e 

Aprender, 

Inovação 

Making 

University 

Education more 

like Middle 

School Computer 

Club: Facilitating 

the Flow of 

Inspiration 

Universitários Creating games Não se aplica 

Intracurricular, 

extracurricular e 

online 

Aprendizagem 

por pares 
Prática em Grupo 
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(REPENNING, 

BASAWAPATN

A, et al., 2009) 

Multi-

dimensional 

Teaching Reform 

on Basic Courses 

of College 

Computer 

Targeted at 

Cultivating 

Computation 

Thinking 

(CHENG, LI e LI, 

2017) 

Universitários 
Computação 

Básica 
Não se aplica 

Intracurricular e 

online 
Não se aplica 

Prática, Inovação, 

Solução de 

Problema, 

Interdisciplinarid

ade 

Research on the 

teaching of 

programming 

language based 

on Computational 

Thinking. 

(YING e 

PINGPING, 

2017) 

Universitários 
Curso de Design 

em programação 
Não se aplica Intracurricular  Não se aplica 

Solução de 

Problema 
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The Teaching 

Reform of 

Integration of 

Theory and 

Practice with 

Interest Leading 

and Ability 

Training 

(JIN e SU, 2018) 

Alunos de cursos 

profissionalizante

s 

Linguagem C 
Mobile Cloud 

Platform 

Extra e 

Intracurricular 

Construtivism

o 

Compreensão, 

Solução de 

Problemas 

The 

PBL Teaching 

Method Research 

Based 

on Computational 

Thinking in C 

Programming 

(CHENG e LI, 

2016) 

Universitários Linguagem C Não se aplica Intracurricular 

Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Solução de 

Problema, Estudo 

Independente, 

Prática em Grupo 

Research on 

Teaching Reform 

of Computer 

Basic Course in 

Colleges and 

Universities 

(CHEN, LOU e 

ZHAN, 2012) 

Universitários 
Computação 

Básica 
Não se aplica 

Intracurricular e 

online 

Construcionis

mo 

Estudo 

Autônomo, 

Desenvolvimento 

Independente, 

Prática, 

Consciência 

Independente 

A study of the 

experiment 

Universitários e 

Alunos de cursos 

Computação 

Básica 
Não se aplica Intracurricular Aprendizado 

baseado em 

Criatividade, 

Analítica, 
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teaching of ‘the 

Fundamentals of 

Computer’ based 

on Computational 

Thinking.  

(WU e WANG, 

2015) 

profissionalizante

s 

Investigação Inovação, Prática, 

Aplicação 

Computacional  

Teaching method 

reform of python 

language 

programming 

course based on 

minimum 

knowledge sets. 

(KUI, LIU, et al., 

2018) 

 

Universitários Python Não se aplica Intracurricular 

Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Solução de 

Problemas, 

Inovação, 

Programação,  

Research on 

University 

Computer 

Foundation 

Teaching based 

on Computational 

Thinking. 

(ZHANG e 

WANG, 2016) 

Universitários 
Computação 

Básica 
Não se aplica Intracurricular Não se aplica 

Inovação, 

Autoaprendizado, 

Análise e Solução 

de Problemas, 

Cognitiva, Prática 
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Research on 

Teaching Reform 

of Basic 

Computer Course 

in College 

(ZHANG, 

WANG e 

ZHANG, 2015) 

Universitários 
Computação 

Básica 
Não se aplica Intracurricular 

Aprendizado 

baseado em 

Projeto 

Solução de 

Problemas, 

Inovação 

Exploration on 

Cultivating 

Students' Abilities 

Based on Python 

Teaching Practice 

(WEN, YANG, et 

al., 2014) 

Universitários 
Computação 

Básica - Python 
Não se aplica Intracurricular 

Aprendizado 

orientado a 

tarefas  

Solução de 

Problemas, 

Orientado a 

tarefas, analisar 

problemas  

Research into 

the Computationa

l Thinking for the 

Teaching of 

Computer Science 

(LI, 2014) 

Universitários 
Ciência da 

Computação 
Não se aplica Intracurricular 

Aprendizado 

baseado em 

Projeto 

Pensamento 

abstrato, 

Pensamento 

lógico, Solução 

de Problemas, 

Prática 

Teaching 

Method Based 

on Computational 

Thinking A case 

research. 

(HE, HANG e 

Universitários 

Arquitetura de 

rede e Diretório 

ativo 

Não se aplica Intracurricular 

Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Solução de 

Problemas, 

Prática, Inovação, 

analítica 
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DING, 2014) 

Innovative 

Practice Teaching 

Mode, Pay 

Attention to 

Students' Practice 

Ability Training 

(ZHAO, ZHANG, 

et al., 2013) 

Universitários 
Computação 

Básica 
Não se aplica 

Intra e 

Extracurricular 

Construtivism

o 

Conhecimento 

computacional, 

Solução de 

Problemas, 

aprender com a 

Internet, 

Tecnologia da 

Informação, 

Praticar, Pensar, 

Aprender, 

Inovação 

Programming 

Courses Teaching 

Method for 

Ability 

Enhancement 

of Computational 

Thinking 

(HUANG, DENG 

e RONGSHENG, 

2009) 

Universitários 

Programação 

Orientada a 

Objetos e Java 

IDE Intracurricular 

Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Lógica, 

Solucionar 

Problemas, 

Prática, Inovação, 

Análise Sintética, 

Abstração, 

Dedução 
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Enhancing the 

teaching of CS 1 

by programming 

mobile apps in 

MIT app inventor 

(WANG, 2015) 

Universitários 
Ciência da 

Computação 

App inventor e 

Java 
Intracurricular Não se aplica 

Solução de 

problemas, 

design, prática 

em grupo, lógica, 

raciocínio, 

criatividade, 

colaboração, 

persistência, 

responsabilidade 

Learning 

mathematics 

through the r 

programming 

language in 

secondary 

education 

(REDÓN e 

AROCA, 2018) 

Ensino Médio  R e Matemática RStudio Intracurricular Não se aplica 

Raciocínio 

lógico, 

pensamento 

estruturado, 

imaginação 

How to 

Implement 

Educational 

Robotics’ 

Programs in 

Italian Schools: A 

Brief Guideline 

According to an 

Instructional 

Design Point of 

View 

(RONSIVALLE, 

Ensino 

Fundamental 

Robótica 

Educacional 
Aberto 

Intracurricular 

(intradisciplinar) 

Construcionis

mo e 

Construtivism

o 

Solução de 

problemas, 

prática em grupo, 

cognitiva, social 
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BOLDI, et al., 

2019) 

 

Practical teaching 

reform on 

computational 

thinking training 

for 

undergraduates of 

computer major 

(MA, TENG, et 

al., 2017) 

Universitário 
Computação 

Básica 
Não se aplica Intracurricular 

Aprendizado 

baseado em 

Projeto 

Prática, 

criatividade, 

inovação, 

treinamento etc. 

Reform on 

college 

fundamentals of 

computer course 

based on mobile 

computing. 

(LIU e XU, 2016) 

Universitários 
Computação 

Básica 
App Inventor Intracurricular Não se aplica Não se aplica 

Training for 

computational 

thinking 

capability on 

programming 

language teaching 

Universitários 
Computação 

Básica 
Não se aplica Intracurricular 

Aprendizado 

baseado em 

Problema 

Solução de 

problemas, 

análise, pensar 

criativamente, 

inovação 



178 
 

 

(YINNAN e 

CHAOSHENG, 

2012) 

 


