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Resumo 
 

Cada vez mais é necessário criar cenários de aprendizagem que oportunizem a 

promoção do pensamento computacional na educação básica, uma vez que tal 

habilidade  pode promover a capacidade de resolução de problemas, além de apoiar e 

relacionar-se com outras ciências. Atrelado a isto, há a necessidade de  engajar os 

aprendizes em atividades de reflexão durante sua formação em conceitos fundamentais 

da Computação. Sob a ótica da aprendizagem autorregulada, a reflexão, especificamente 

a autorreflexão, desempenha um papel primordial no processo de aprendizagem, 

permitindo que os estudantes avaliem o próprio conhecimento na tentativa de identificar 

as causas dos seus próprios erros e acertos acadêmicos. Os aprendizes podem realizar 

essas atividades de reflexão e avaliação da aprendizagem individualmente e em 

colaboração com seus pares. Neste cenário,  um modelo colaborativo, intitulado penC, 

foi concebido para introduzir práticas de autorregulação no contexto do ensino e da 

aprendizagem do pensamento computacional no ensino médio. O penC foi construído a 

partir de um estudo exploratório e avaliado por professores, especialistas em áreas 

contempladas no modelo. Tal avaliação evidenciou fatores que possivelmente 

contribuem para a autorregulação e a aprendizagem do pensamento computacional, bem 

como aqueles que requerem melhorias. Ainda, trouxe implicações para o design de uma 

ferramenta que implementa o penC. A partir de tais resultados, o modelo foi refinado, 

implementado e avaliado, por meio de um quasi-experimento, durante um curso de 

desenvolvimento de jogos digitais que introduziu conceitos de lógica de programação 

em iniciantes na área. Os resultados obtidos com o estudo experimental evidenciam a 

contribuição da proposta na formação dos estudantes, tendo impacto positivo sobre a 

autorregulação e a aprendizagem do  pensamento computacional repercutindo, ainda, na 

jogabilidade de games produzidos durante a formação dos participantes em conceitos 

introdutórios de programação. Adicionalmente, o professor avaliou positivamente a 

experiência com o uso do modelo proposto e relatou a percepção de resultados positivos 

sobre a formação de seus estudantes. 

Palavras-chave: Pensamento Computacional. Autorregulação da Aprendizagem. 

Autoavaliação. Avaliação por Pares. Metacognição. Tecnologia Educacional. 

  



 
 

 
 

Abstract 
 

There is an increasing need to create learning environments that enable the promotion of 

computational thinking in basic education, once this ability can promote the skill of 

solving problems, besides supporting and relating to other sciences. Linked to this, there 

is the need to engage learners in reflection activities during their education on 

fundamental concepts of computer science. From the perspective of self-regulated 

learning, reflection - especially self-reflection - plays an essential role in the learning 

process, allowing students to assess their own knowledge as an attempt to identify the 

causes of their own mistakes and academic achievements. Learners can perform such 

activities of reflection and evaluation of learning individually and in collaboration with 

their peers. In this scenario, a collaborative model called penC is designed to introduce 

self-regulation practices in the context of teaching and learning of computational 

thinking in high school. The penC was built from an exploratory study and evaluated by 

teachers, experts in areas included in the model. Such evaluation highlighted factors that 

possibly contribute to the self-regulation and learning of computational thinking as well 

as those in need of improvement. It also brought consequences for the design of a tool 

that implements the penC. From these results, the model was refined, implemented and 

evaluated, through a quasi-experiment, during a course of development of digital games 

that introduced concepts of programming logic to beginners of this area. The results 

obtained with the experimental study demonstrate the contribution of the proposal on 

the education of students, generating positive impact on self-regulation and learning of 

computational thinking and also repercussions in playability of games produced during 

the education on introductory concepts of programming. Moreover, the teacher 

evaluated the experience with the use of the proposed model as positive and reported the 

perception of positive results on the education process of the students. 

Keywords: Computational Thinking. Self-Regulation of Learning. Self-Assessment. 

Peer Assessment. Metacognition. Educational Technology. 
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Capítulo 1  

Introdução 
 

Este capítulo apresenta a motivação e justificativa para realização deste trabalho, bem como o 

problema de pesquisa observado. A partir disso são delineados os objetivos e apresentados os 

procedimentos metodológicos utilizados na condução desta investigação. A organização de 

todo o trabalho também é apresentada, ao fim deste capítulo. 

 

1.1. Motivação e Justificativa 

Há uma consciência crescente sobre a necessidade de ensinar Computação, enquanto 

ciência, na educação básica. Este fato dá à escola a oportunidade de rever e aprimorar o seu 

currículo a fim de abordar desafios e oportunidades oferecidas pelo mundo tecnologicamente 

rico em que vivemos.  

A introdução de conceitos de Computação na educação básica é fundamental pelo seu 

caráter transversal às demais áreas do conhecimento (CSTA, 2011). Neste contexto, desafios 

provenientes das Ciências Exatas, Humanas, Artes e da realidade cotidiana, por exemplo, 

poderão ser resolvidos com o auxílio da Computação. Complementarmente, profissionais de 

tais áreas poderão interagir com aqueles da Computação por meio de um pensamento 

interdisciplinar, o pensamento computacional, fazendo-se necessário o seu ensino na 

formação básica dos estudantes, assim como a leitura, a escrita e a aritmética (WING, 2006). 

O pensamento computacional baseia-se em fundamentos da Ciência da Computação e 

constitui uma habilidade fundamental para todos e não apenas para os cientistas da 

computação (WING, 2006), influenciando a pesquisa em várias áreas do conhecimento 

(BUND, 2007). Evidências da influência do pensamento computacional em outros campos 

incluem a Biologia com o algoritmo shotgun  que acelera o sequenciamento do genoma 

humano; as Ciências e Engenharia com a simulação de modelos matemáticos de processos 

físicos encontrados na natureza; as pesquisas aeroespaciais com a simulação de missões 

espaciais, dentre outros (WING, 2008). 
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Percebendo a importância em desenvolver desde cedo habilidades como o pensamento 

computacional, os Estados Unidos e países da Europa têm implantado um currículo mínimo 

de Computação em suas escolas (CSTA, 2005). No Brasil, o debate ainda é incipiente. 

Contudo, é possível observar iniciativas em diversos estados como Rio de Janeiro (DE 

SOUZA et al., 2014), Minas Gerais (CARVALHO et al., 2013), Paraíba (SCAICO et al., 

2013), Rio Grande do Sul (ANDRADE et al., 2013), Amazonas (VIEIRA et al., 2013), 

Pernambuco (FRANÇA et al., 2012) e Bahia (SOUSA et al., 2010). 

Por outro lado, a formação em Computação apresenta desafios diversos, a exemplo das 

dificuldades enfrentadas por programadores iniciantes na aplicação de conceitos básicos de 

programação já compreendidos (LAHTINEN et al., 2005). Além disso, outros problemas 

podem ser desencadeados pela inabilidade dos estudantes de estabelecer metas de estudo, em 

monitorar e refletir sobre sua própria aprendizagem, processos estes, associados à 

aprendizagem autorregulada, considerada uma das competências-chave para iniciar e manter o 

aprendizado ao longo da vida (COUNCIL, 2002). 

Nesse contexto, os resultados da revisão de literatura realizada por Lye e Koh (2014) 

apontam para a necessidade de  engajar estudantes do ensino médio em atividades de reflexão 

durante a aprendizagem do pensamento computacional. Sob a ótica da aprendizagem 

autorregulada (ZIMMERMAN, 2002), a reflexão, especificamente a autorreflexão, 

desempenha um papel primordial na aprendizagem por possibilitar aos aprendizes que 

avaliem o próprio conhecimento na tentativa de identificar as causas dos seus próprios erros e 

acertos acadêmicos. Tais atividades  de monitoramento e avaliação da aprendizagem podem 

ocorrer individualmente, como também em colaboração com os pares. 

Adicionalmente, o documento produzido no APEC’2008 Education Reform 

Symposium
1
, destaca que os sistemas educacionais existentes devem ser modificados visando 

a integração das competências requeridas dos estudantes no século XXI, a saber: i) aprender 

ao longo da vida; ii) resolver problemas; iii) autogerenciar a aprendizagem e iv) trabalhar em 

equipe. Espera-se, com isto, que os estudantes aprendam a participar de forma apropriada em 

uma sociedade cada vez mais diversificada, utilizar as novas tecnologias e lidar com as 

rápidas mudanças nos locais de trabalho algo que, indubitavelmente, está ancorado nos quatro 

pilares da educação apresentados pela Comissão Internacional sobre Educação para o Século 

XXI à UNESCO (DELORS et al., 1996). 

                                                   
1
 APEC’2008 Education Reform Symposium in Xi'na, China. 21st Century Competencies. Disponível em: 

<http://bit.ly/1jLooj4 >. Acesso em: 01 de abr. 2014. 
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No contexto brasileiro, ressalta-se ainda que um dos grandes desafios científicos da 

Computação apontado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) para o decênio 2006-

2016 é o “Acesso participativo e universal do cidadão brasileiro ao conhecimento”. Tal 

desafio tem como objetivo criar condições para vencer barreiras tecnológicas, educacionais, 

culturais, sociais e econômicas que impedem o acesso e a interação por meio da concepção de 

sistemas, ferramentas, modelos, métodos, procedimentos e teorias capazes de endereçar, de 

forma competente, a questão do acesso do cidadão brasileiro ao conhecimento (SBC, 2006).  

Paralelo a isso, há também o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) o qual  

prevê metas e estratégias com relação à educação nacional a serem implementadas no 

decorrer do decênio 2014-2024. Dentre as estratégias traçadas para atingir as metas do plano, 

pode-se destacar: i) o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das práticas 

pedagógicas, bem como a seleção e divulgação de tecnologias que sejam capazes de 

alfabetizar e de favorecer a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos estudantes 

(Estratégias 5.3 e 5.4) e ii) o desenvolvimento de tecnologias para correção de fluxo, para 

acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial 

(Estratégia 8.1).  Em tais estratégias, fica evidente o incentivo à construção de recursos 

tecnológicos que auxiliem na prática pedagógica e favoreçam a aprendizagem de estudantes 

da educação básica.  

Considerando o exposto, é mister investigar de que maneira o processo de ensino-

aprendizagem do pensamento computacional pode ser promovido na educação básica 

brasileira. Mais que isso, como a autorregulação pode contribuir com o desenvolvimento 

dessa habilidade, considerando o contexto em que os estudantes estão inseridos e suas 

dificuldades na aprendizagem de conceitos computacionais. Complementarmente a tecnologia 

pode ser utilizada para apoiar o desenvolvimento de tais atividades.  

 

1.2. Problema 

O ensino do pensamento computacional na educação básica brasileira é uma 

necessidade premente e pode apoiar, por exemplo, o desenvolvimento da competência 

resolver problemas dos estudantes. Ele pode ser promovido de diferentes maneiras, como 

interdisciplinarmente com disciplinas já existentes no currículo, pelo desenvolvimento de 

atividades de programação, dentre outras. No que se refere à sua promoção através do ensino 
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de programação, a literatura reporta diversas dificuldades dos estudantes ao iniciarem seus 

estudos na área. 

Por outro lado, evidências empíricas apoiam a formação dos educandos no 

desenvolvimento de habilidades que lhes permitam regular o próprio aprendizado podendo a 

tecnologia ser utilizada no apoio a essa atividade. Isto tem impacto direto sobre competências 

a serem desenvolvidas na atualidade, como aprender ao longo da vida e autogerenciar a 

aprendizagem. Além disso, tal ação pode repercutir positivamente na aprendizagem dos 

estudantes.  

Assim, a seguinte pergunta de pesquisa foi definida para nortear esta investigação: 

 Como promover a aprendizagem do pensamento computacional no ensino médio 

pela prática de autorregulação apoiada por tecnologia? 

 

1.3. Objetivo 

Esta pesquisa visa investigar de que forma a aprendizagem do pensamento 

computacional, em especial a programação, pode ser promovida no ensino médio por meio da 

autorregulação apoiada por tecnologias. Para tanto, um modelo conceitual foi definido, o qual 

é baseado na noção de que instigar a autorreflexão dos estudantes durante os processos de 

resolução e avaliação de problemas de lógica de programação desencadeia o desenvolvimento 

da autorregulação e tem potencial de melhorar a aprendizagem do pensamento computacional. 

 

1.4. Método 

Esta pesquisa foi realizada em diversas etapas, descritas a seguir:  

 Etapa 1: compreendeu a realização da revisão bibliográfica. Inicialmente a 

literatura sobre pensamento computacional na educação básica foi consultada, 

seguida da análise de estudos sobre autorregulação da aprendizagem em diferentes 

áreas. Nesse processo, relatórios de pesquisas, artigos, capítulos de livro, 

dissertações e teses foram analisados.  

 

Além disso, um mapeamento sistemático das publicações do Workshop on Self-

Regulated Learning in Educational Technologies (SRL@ET) foi realizado. 
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Segundo Kitchenham et al. (2010), os mapeamentos sistemáticos representam uma 

forma particular de revisão sistemática e identificam e analisam, de maneira mais 

geral,  a pesquisa sobre um tópico específico fornecendo evidências para questões 

mais amplas relacionadas a tendências de pesquisa.  Quanto ao SRL@ET, ele vem 

se tornando um importante evento de discussão para a comunidade científica que 

pesquisa sobre metacognição e aprendizagem autorregulada em tecnologias 

educacionais. Desse modo, considerando que o mapeamento realizado não é 

exaustivo, optou-se pela análise da principal conferência da área no intuito de ter-

se uma visão mais próxima da realidade. 

 

A partir dos resultados obtidos, elegeram-se duas estratégias que apoiam a 

autorregulação: a autoavaliação e a avaliação por pares. Desse modo, a literatura 

sobre essas estratégias no contexto de programação para iniciantes foi analisada. 

Este estudo compreendeu outro mapeamento sistemático no contexto nacional e 

internacional o qual possibilitou identificar lacunas de pesquisa na área 

investigada. 

 

 Etapa 2: A partir do estudo exploratório descrito na etapa anterior, um modelo 

conceitual para promoção da aprendizagem do pensamento computacional, 

especificamente introdução à programação, atrelado à prática de autorregulação foi 

definido. 

 

 Etapa 3: Após a definição do modelo, um estudo piloto foi realizado com 

professores formados e atuantes em áreas como Pensamento Computacional, 

Educação em Computação, Informática na Educação, Interação Humano-

Computador e Psicologia Cognitiva. Tal estudo objetivou identificar os pontos 

fortes do modelo proposto, bem como os aspectos que requeriam melhorias. Como 

resultado, teve-se uma avaliação com observações categorizadas em Educação em 

Computação, Design de Interfaces e Metacognição. 

 

 Etapa 4: A partir dos resultados obtidos na etapa 3, o modelo foi refinado e um 

protótipo que incorpora as fases e atividades definidas foi implementado. 
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 Etapa 5: Na última etapa, hipóteses foram testadas buscando-se identificar a 

contribuição do modelo à autorregulação e à aprendizagem do pensamento 

computacional no ensino médio. Nesse contexto, um quasi-experimento foi 

realizado em um curso de jogos digitais que visou introduzir conceitos de lógica 

de programação em iniciantes na área.  

 

O quasi-experimento se assemelha ao experimento em vários aspectos, tais como a 

presença frequente de grupo controle e medidas de pré-teste para apoiar uma 

inferência  contrafactual sobre o que teria acontecido na ausência do tratamento 

(SHADISH et al., 2002). Contudo, no experimento, a atribuição dos participantes 

aos grupos dá-se de forma aleatória de modo a eliminar influências relacionadas à 

autosseleção dos indivíduos. Uma vez que, por alguma razão, a atribuição aleatória 

dos participantes não seja possível de ocorrer, um quasi-experimento pode ser 

realizado, algo comum de ocorrer no contexto educacional. Este foi o caso do 

estudo empírico desenvolvido nesta pesquisa. 

 

No estudo aqui apresentado, o perfil dos participantes foi traçado, a população foi 

dividida em grupos controle e experimental, e pré e pós-testes foram 

administrados. Adicionalmente, o professor do grupo experimental foi entrevistado 

visando-se identificar sua percepção sobre o modelo proposto e usado com sua 

turma. Ainda, os artefatos produzidos pelos estudantes, em formato de jogos, 

foram analisados sendo possível identificar o impacto da proposta sobre a 

aprendizagem do pensamento computacional, bem como sobre a jogabilidade dos 

games criados. Os aspectos relativos à autorregulação foram inferidos pelas 

respostas dos estudantes a um questionário de estratégias de aprendizagem, o 

Motivated Strategies for Learning Questionnaire – MSLQ (PINTRICH et al, 

1991). De modo complementar, as medidas da precisão e do viés no 

monitoramento do conhecimento, referenciadas como KMA (TOBIAS; 

EVERSON, 2002) e KMB (GAMA, 2004), respectivamente, foram consideradas. 

Também foram verificadas as estratégias utilizadas pelos estudantes na criação de 

seus jogos digitais por meio da análise de suas narrativas. A análise de conteúdo 

(MORAES, 1999) foi adotada nesse contexto possibilitando a categorização, 

descrição e interpretação das narrativas dos programadores iniciantes. 
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1.5. Organização do Trabalho 

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma:  

 

 No capítulo 2 o referencial teórico da pesquisa será apresentado envolvendo as 

definições de pensamento computacional e autorregulação da aprendizagem; 

 No capítulo 3 serão apresentados os trabalhos relacionados, selecionados a partir do 

mapeamento sistemático realizado sobre autoavaliação e avaliação por pares no 

processo de ensino-aprendizagem de programação para iniciantes. À luz dos 

resultados obtidos, são discutidas implicações para a pesquisa; 

 No capítulo  4 é apresentado o modelo proposto para promover a aprendizagem do 

pensamento computacional e a autorregulação. Adicionalmente são apresentados os 

resultados de sua avaliação, a partir de um estudo que envolveu a participação de 

professores; 

 No capítulo 5, o protótipo que implementa o modelo é exibido, juntamente com os 

resultados do quasi-experimento realizado durante um curso de desenvolvimento de 

jogos digitais com iniciantes em programação; 

 No capítulo 6 são feitas as considerações finais da pesquisa, destacando as 

contribuições do estudo, suas limitações e apontando algumas direções para 

trabalhos futuros. 
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Capítulo 2  

Pensamento Computacional e Autorregulação 
 

Este capítulo traz o referencial teórico desta pesquisa a partir de dois eixos. O primeiro deles é 

o pensamento computacional, o qual será definido e discutido como uma habilidade 

necessária a todos, e não apenas aos cientistas da computação. O outro eixo diz respeito à 

autorregulação da aprendizagem, a qual será conceituada e evidenciada no contexto da 

Computação. 

 

2.1.  Pensamento Computacional 

Esta seção discorrerá sobre o pensamento computacional, evidenciando sua aplicação 

em diferentes áreas e relatando experiências de sua disseminação no ambiente escolar. 

 

2.1.1. A natureza do pensamento computacional 

O pensamento computacional baseia-se em conceitos fundamentais da Ciência da 

Computação (WING, 2006). Ele é uma espécie de pensamento analítico e compartilha com a 

Matemática a resolução de problemas, com a Engenharia a concepção e avaliação de um 

sistema grande e complexo que opera dentro dos limites do mundo real e com a Ciência a 

compreensão sobre computabilidade, inteligência, a mente e o comportamento humano 

(WING, 2008). 

Segundo Wing (2006), a resolução de problemas com a aplicação do pensamento 

computacional requer a capacidade de pensar em vários níveis de abstração e não o simples 

uso de técnicas de programação. A autora ainda esclarece que o pensamento computacional é 

a maneira na qual os seres humanos pensam, e não os computadores, e que a partir dele são 

geradas ideias e não artefatos. Ele é uma habilidade fundamental para todos e não apenas para 

os cientistas da computação (ibid.).  

Nesse contexto, é importante diferenciar Informática de Computação, embora em 

alguns países as duas palavras tenham o mesmo significado. Segundo o Computing at School 

Working Group (2011), a Informática trata da aplicação intencional de sistemas 
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computacionais para resolver problemas do mundo real, incluindo questões como a instalação 

e uso de hardware e software. Por outro lado, a Computação está particularmente, mas não 

exclusivamente, relacionada ao estudo, projeto e implementação de sistemas computacionais 

e aos princípios subjacentes a estes projetos. 

Portanto, ao falar-se em Computação enquanto disciplina para a educação básica, 

deve-se levar em consideração que ela engloba princípios fundamentais, como a teoria da 

computação, e incorpora técnicas e métodos, como a abstração e raciocínio lógico, que podem 

ser aplicados na solução de problemas e no avanço do conhecimento.  Ainda, ela é um distinto 

modo de pensar e de trabalhar que fornece uma perspectiva sobre o mundo, diferente de 

outras disciplinas – pensar computacionalmente (ibid.).  

Como forma de ilustrar que a aplicação do pensamento computacional pode ser 

relevante para campos diferentes da Computação, Nunes (2011) descreve uma situação 

passível de ocorrer com advogados. O autor cita que tais profissionais podem ler textos e, 

usando o pensamento computacional, extrair deles  fatos e regras, possibilitando tirar 

conclusões que balizem um parecer irrefutável. Outros procedimentos, como organizar 

eleições, também podem ser expressos de forma algorítmica.  

O relatório do Workshop on The Scope and Nature of Computational Thinking (NAS, 

2010) também ilustra algumas situações de aplicação do pensamento computacional em 

outras áreas. Tendo em vista  que questões relacionados à tecnologia da informação, como a 

privacidade e direitos  autorais, por exemplo, são destaques em agendas de políticas públicas, 

uma compreensão sobre o pensamento computacional é importante a um parlamentar para 

tomar decisões que poderão repercutir na sociedade.  

Na medicina, técnicas de sequenciamento comumente empregadas na Computação 

podem ajudar a melhorar as chances de sucesso na combinação de doadores de órgãos. Em 

pequena escala, a tarefa de prova cruzada de vários doadores e pacientes é considerada um 

exercício relativamente simples do pensamento computacional.  

Há, desse modo, um conjunto de conceitos que é a base da Ciência da  Computação,  

que tem uma ampla aplicação em múltiplas disciplinas e que deve ser explorado desde a 

formação básica habilitando futuros sociólogos, físicos, economistas, dentre outros, a 

sintetizar ou organizar soluções de problemas de suas respectivas áreas de atuação. 

Desse modo, a International Society for Technology in Education (ISTE) em 

colaboração com a Computer Science Teachers Association (CSTA) e a  National Science 

Foundation (NSF), elaboraram uma definição operacional de pensamento computacional, a 

qual descreve quais competências os estudantes devem ter ao término do ensino médio. Seus 
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resultados sugerem que o pensamento computacional é um processo de resolução de 

problemas que inclui, mas não se limita, às seguintes características: i) formular problemas de 

modo que seja possível usar o computador e outras ferramentas para ajudar a resolvê-los; ii) 

organizar e analisar dados, de forma lógica; iii) representar dados através de abstrações, tais 

como modelos e simulações; iv) automatizar soluções através do pensamento algorítmico; v) 

identificar, analisar e implementar as soluções possíveis com o objetivo de conseguir a 

combinação mais eficiente e eficaz de etapas e recursos; e vi) generalizar e transferir esse 

processo de resolução de problemas para uma grande variedade de problemas. 

Implicitamente, os seguintes conceitos estão embutidos nessa definição: coleta de 

dados, análise de dados, representação de dados, decomposição de problemas, abstração, 

algoritmos e procedimentos, automação, simulação e paralelismo (ISTE; CSTA; NSF, 2011). 

Estes são, portanto, a base do pensamento computacional e recomenda-se que sejam 

ensinados na educação básica, sendo o nível de complexidade progressivamente aumentado, 

de acordo com a progressão dos estudantes nas séries dos níveis fundamental e médio. 

Quadro 2.1: Conceitos fundamentais para o desenvolvimento do pensamento computacional  

CONCEITO DEFINIÇÃO 

Coleta de Dados Processo de reunir dados de forma apropriada. 

Análise de Dados Dar sentido aos dados, encontrar padrões e tirar conclusões. 

Representação de Dados Representar e organizar dados apropriadamente por meio de gráficos, tabelas, 
palavras ou imagens. 

Decomposição de Problemas Dividir tarefas em partes menores e gerenciáveis. 

Abstração Reduzir a complexidade de um problema para focar na ideia principal. 

Algoritmos e Procedimentos Série de passos ordenados para resolver um problema ou atingir algum objetivo. 

Automação Usar computadores ou máquinas para fazer tarefas repetitivas ou tediosas. 

Simulação Representar ou modelar um processo. Envolve também a execução de 
experimentos utilizando modelos. 

Paralelismo Organizar recursos para, simultaneamente, realizar tarefas para atingir um 
objetivo em comum. 

Fonte: ISTE, CSTA e NSF (2011) 

Tais princípios podem ser ensinados ou ilustrados aos estudantes sem depender do uso 

de uma tecnologia específica. Nesse contexto, destaca-se o trabalho de Bell et al. (2011) que  

propuseram um conjunto de atividades lúdicas envolvendo fundamentos da Ciência da 

Computação, publicadas no livro Computer Science Unplugged. Tais atividades estimulam o 

pensamento computacional, sem o uso do computador, e têm despertado o interesse de 
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pesquisadores e professores, bem como empregadas em diversos países como Brasil, Estados 

Unidos, França e Japão (SOUSA et al., 2010).  

Considerando a inserção da tecnologia na escola, também é possível constatar 

pesquisas que propõem ferramentas para mediar os processos de ensino e aprendizagem do 

pensamento computacional. Neste cenário, pode-se citar o Scratch (MALONEY et al., 2004), 

um ambiente de programação visual que, segundo Brennan (2011), possibilita a exploração de 

diversos conceitos, práticas e perspectivas computacionais de maneira criativa com o uso de 

uma abordagem de aprendizagem baseada no conceito de design. Na literatura, há diversos 

relatos de uso de Scratch com estudantes do ensino fundamental e/ou médio e iniciantes em 

programação como os apresentados em Maloney et al. (2008) e Aureliano e Tedesco (2012). 

 

2.1.2. Pensamento computacional e programação 

Ao analisar-se o currículo de Computação para a educação básica definido pela ACM 

Computer Science Teachers Association (2011), em seu nível 2, na categoria Computing 

Practice and Programming, percebe-se uma estreita relação entre o seu objetivo 5 e aqueles 

preconizados pelos cursos introdutórios de programação oferecidos em cursos técnicos e de 

graduação em Computação. 

 No currículo mencionado, estão previstos conceitos como estruturas condicionais e de 

repetição, expressões, variáveis e funções. Através do seu ensino objetiva-se envolver os 

estudantes no uso do pensamento computacional como um recurso para a resolução de 

problemas. Tal currículo de referência ainda esclarece que por meio do pensamento 

computacional os estudantes não se tornam apenas usuários, mas também construtores de 

ferramentas. Nesse contexto, é utilizado um conjunto de conteúdos, tais como abstração, 

recursão e iteração para processar e analisar dados e criar artefatos reais e virtuais.  

Uma maneira de explorar esses conceitos com o suporte tecnológico é apresentada por 

Brennan e Resnick (2012). No trabalho, os autores propõem um framework para o ensino e a 

avaliação do pensamento computacional por meio da programação com Scratch. Quanto aos 

conceitos computacionais passíveis de serem trabalhados com esse ambiente pode-se citar: 

sequência, evento, paralelismo, loop, condicionais, operadores e dados. Adicionalmente, 

práticas computacionais também podem ser trabalhadas a partir do desenvolvimento de 

projetos Scratch. Elas concentram-se no processo de pensar e aprender, focando não apenas 

naquilo que se está aprendendo, mas em como se está aprendendo, e podem ser nomeadas 
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como: iterativo e incremental, abstração e modularização, teste e depuração, reutilização e 

reformulação (ibid.). 

Nesse contexto, é importante destacar que desenvolver um projeto, seja com Scratch 

ou com outra ferramenta, não é um processo sequencial, em que primeiramente identificam-se 

os conceitos, depois se desenvolve um plano e codifica-se. O processo é adaptativo, no qual o 

plano pode mudar e a solução ao problema pode ser codificada em  pequenas tarefas que 

interagem na execução de uma tarefa maior. Assim, o desenvolvimento iterativo e 

incremental é uma atividade necessária, ao passo que possibilita desenvolver uma  parte, 

depois verificar se ela funciona e, em seguida, desenvolver um pouco mais. 

Considerando que as habilidades desenvolvidas durante a aprendizagem do 

pensamento computacional podem  incentivar a construção de grandes soluções, abstração e 

modularização também podem  ser abordadas, já que são práticas importantes no 

entendimento e resolução de grandes problemas. Tais práticas  possibilitam que uma solução 

seja obtida por partes, seguindo o princípio “Dividir para Conquistar”,  facilitando assim o seu 

desenvolvimento. 

Além de codificar uma tarefa, é necessário desenvolver estratégias para lidar com 

erros. Assim, faz-se necessário o teste e depuração  para certificar que tudo está funcionando 

como planejado, como também encontrar e corrigir erros.   

Ressalta-se, ainda, que deve haver uma conexão entre os conceitos e métodos de 

programação e os interesses dos aprendizes, com estímulo à percepção dos estudantes como 

solucionadores de problemas proativos, criadores e inovadores. Além disso, os estudantes 

podem ser estimulados a reutilizar e reformular projetos desenvolvidos por seus pares. O 

desenvolvimento dessa habilidade é importante à medida que pode potencializar ideias mais 

complexas das que os aprendizes seriam capazes de ter por conta própria. Além disso, 

reutilizar e reformular  apoiam o desenvolvimento da capacidade de leitura e interpretação de 

códigos e podem provocar discussões sobre propriedade e autoria. No caso de Scratch, por 

exemplo, há uma comunidade online em que os usuários podem compartilhar os seus projetos 

e acessar aqueles desenvolvidos por outros utilizadores (BRENNAN; RESNICK, 2012). 

 

2.1.3. Evidências do pensamento computacional na educação básica 
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Na literatura há diversos estudos que versam sobre o processo de ensino-aprendizagem 

do pensamento computacional na educação básica. Scaico et al. (2013) relatam a experiência 

de uma olimpíada que objetivou apresentar a estudantes do ensino médio as principais 

estruturas de uma linguagem de  programação e praticar técnicas utilizadas na construção de 

algoritmos, como é o caso do uso da abstração, depuração de erros, testes e melhoria de 

algoritmos simples.  

Machado et al. (2010) discorrem sobre o desenvolvimento de um projeto que visou 

incentivar e descobrir jovens talentos para a área de Computação em escolas do ensino 

fundamental e médio. Também era objetivo do trabalho incentivar a participação feminina no 

projeto e dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Informática (OBI). Segundo os autores, a 

pesquisa teve como base trabalhar nos educandos a capacidade de raciocínio lógico-

matemático e introduzir o raciocínio algorítmico, de maneira que os estudantes pudessem 

compreender a utilização destes modelos de raciocínio na solução de problemas.  

Garcia et al. (2008) apresentam a experiência de execução de um projeto que visou 

proporcionar a estudantes do ensino médio a oportunidade de adquirir competências 

relacionadas ao desenvolvimento do raciocínio lógico, especificamente na resolução de 

problemas por meio de algoritmos e estruturas de dados; e, como efeito secundário, desejava-

se motivar os participantes a continuar seus estudos na área de Computação. Os resultados 

apontam para o interesse dos estudantes nos conteúdos do curso, havendo ainda participação 

deles em atividades da OBI e o ingresso em cursos superiores da área de Computação. 

Mais recentemente, Andrade et al. (2013) propuseram um conjunto de atividades para 

o ensino fundamental, as quais abordam diferentes conceitos da Computação, considerados 

fundamentais para o desenvolvimento do pensamento computacional na escola. Já Gomes e 

Melo (2013) ofertaram um curso de lógica de programação a estudantes do ensino médio no 

qual foi utilizado o ambiente de programação visual App Inventor para criar aplicativos para 

dispositivos Android. 

Na pesquisa de Carvalho et al. (2013) os autores  apresentam uma iniciativa para a 

inserção do ensino do pensamento computacional e de conceitos básicos de tecnologia da 

informação no ensino médio de escolas de Minas Gerais. O projeto, voltado à 

empregabilidade e que envolve diversas áreas incluindo Tecnologia da Informação, foi 

implementado em 2012 em onze escolas da zona norte de Belo Horizonte, abrangendo um 

total de 5.979 estudantes. A expectativa era que em 2014 todas as 2.167 escolas estaduais 

fizessem parte do projeto, alcançando os 678.684 estudantes do ensino médio estadual. 
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Já no trabalho de Barcelos e Silveira (2013) os autores investigaram de que forma 

competências relacionadas à Matemática são mobilizadas por estudantes do ensino médio no 

processo de desenvolvimento do pensamento computacional através da construção de jogos 

digitais. Nessa direção,  Allan et al. (2010) apresentam projetos que integram a Computação 

em disciplinas já existentes no currículo do ensino médio, tais como Física, Química e 

Matemática. Em um dos projetos envolvendo Física, por exemplo, os autores revelam que o 

uso de visualização e o favorecimento a atividades criativas tiveram papel fundamental em 

manter o empenho dos estudantes, uma vez que eles tinham diferentes interesses de resolução 

de problemas e habilidades de abstração distintas. 

 

2.2. Autorregulação da Aprendizagem  

Esta seção apresentará os conceitos-chave associados à autorregulação e discutirá a 

autoavaliação e avaliação por pares como estratégias para o desenvolvimento dessa 

habilidade.  Também, alguns trabalhos serão apresentados evidenciando a aplicação da 

autorregulação na aprendizagem de Computação. 
 

2.2.1.  A autorregulação e seus principais processos 

Perspectivas contemporâneas de aprendizagem reconhecem que os estudantes podem 

controlar ativamente a sua própria aprendizagem e os seus resultados (HADWIN et al., 2011). 

Sob a ótica da aprendizagem autorregulada, os estudantes são metacognitivo, motivacional e 

comportamentalmente ativos em sua própria aprendizagem (ZIMMERMAN, 1986). Quanto 

ao componente metacognitivo, isto implica dizer que os estudantes autorregulados são 

indivíduos que planejam, organizam, autoinstruem, automonitoram e autoavaliam em vários 

estágios durante o processo de aprendizagem. Motivacionalmente, os autorregulados 

percebem-se como sujeitos competentes, autoeficazes e autônomos. Em termos de 

comportamento, os estudantes autorregulados selecionam, estruturam e criam ambientes que 

otimizam o aprendizado (ibid.). 

Ainda segundo o autor supracitado, o uso eficaz de estratégias de autorregulação 

melhora a percepção de autocontrole, tais como autonomia, competência e eficácia; e essas 

autopercepções positivas são a base motivacional para a autorregulação durante a 

aprendizagem. Essas estratégias de autorregulação incluem a definição de metas e 
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planejamento, organização do ambiente de estudo, pedir ajuda, automonitoramento, revisão 

de notas de aula, autoavaliação, dentre outras. 

O processo de autorregulação envolve diversas fases compostas por processos que 

podem ajudar os educandos em sua aprendizagem. Zimmerman (2002) propõe um modelo 

compreendido por um ciclo de três fases, como demonstrado na Figura 2.1. A primeira fase é 

a  premeditação, a qual refere-se a processos e crenças que ocorrem antes dos esforços para 

aprender. Nesta fase, há dois processos principais: a análise da tarefa e a automotivação.  A 

análise da tarefa envolve a definição de metas acadêmicas e o planejamento estratégico, pelo 

estudante, para atingir as metas definidas. A automotivação, por sua vez, deriva das crenças 

do educando sobre a própria aprendizagem, tais como  as crenças de autoeficácia a cerca das 

próprias capacidades para aprender.  

A automotivação é também formada pelo interesse intrínseco,  entendido como o 

processo de realização de uma tarefa pela satisfação pessoal experienciada nessa atividade e 

não por quaisquer consequências/recompensas externas que poderão advir em consequência 

de tal realização. Estudantes com objetivos orientados para a aprendizagem estão mais 

focados na evolução da aprendizagem do que na competição com os seus pares pela obtenção 

de determinados resultados escolares e, normalmente, são mais eficazes na sua aprendizagem 

do que aqueles que apresentam objetivos centrados no resultado (nota, por exemplo). 

Figura 2.1: Fases e subprocessos da autorregulação 

 

Fonte: Zimmerman (2002) 



31 
 

 
 

Na segunda fase, também chamada de controlo volitivo, é iniciada a realização da 

tarefa para atingir os objetivos previamente definidos. Nesta fase há dois processos principais: 

o autocontrole e a auto-observação. O autocontrole refere-se à utilização, pelo estudante, de 

métodos ou estratégias que foram selecionados na fase anterior para realização da tarefa 

planejada. Entre os métodos utilizados pode-se citar o foco da atenção: em busca de um local 

para estudar, por exemplo, o estudante escolhe um que fica distante de ruídos que poderiam 

distraí-lo. Assim, ele pode melhor controlar a sua atenção durante o estudo.  A auto-

observação, por sua vez, refere-se à autogravação de eventos pessoais ou a 

autoexperimentação para descobrir as causas desses acontecimentos. Por exemplo, um 

estudante pode perceber que quando estudou sozinho concluiu uma atividade didática mais 

rapidamente do que ao realizá-la com um amigo. 

A autorreflexão é a última fase do modelo de Zimmerman (2002) e ocorre depois dos 

esforços para aprender. Nesta fase, há dois processos principais: o autojulgamento e a 

autorreação. Uma das formas de autojulgamento é a autoavaliação que se refere a 

comparações entre o desempenho auto-observado contra algum padrão, como o desempenho 

obtido em uma tarefa anterior, ou o desempenho alcançado por outra pessoa, por exemplo. 

Outra forma de autojulgamento envolve a atribuição de causalidade que se refere às crenças 

sobre as causas dos próprios erros ou acertos acadêmicos. Quanto à autorreação, uma de suas 

formas envolve sentimentos de autossatisfação e afeto positivo em relação ao próprio 

desempenho, que influenciam a motivação e esforços para aprender. As reações defensivas 

constituem outra forma de autorreação e  referem-se aos esforços para proteger a autoimagem 

evitando, por exemplo, oportunidades de aprender, tal como se ausentar em uma prova. Em 

contraste, as reações adaptativas referem-se a ajustes projetados para aumentar a eficácia de 

um método de aprendizagem, tais como  modificar uma estratégia de aprendizagem ineficaz. 

Salienta-se que as reações adaptativas serão possíveis apenas se o estudante chegou a 

conclusões corretas sobre as causas de seu fracasso e sucesso acadêmico. 

Como o processo de autorregulação proposto por Zimmerman é cíclico, então a 

autorreflexão influencia os processos de premeditação. Desse modo, a reflexão da 

aprendizagem desempenha um papel fundamental no planejamento, na melhoria da estratégia 

de aprendizagem a ser adotada numa próxima oportunidade, na motivação e, 

consequentemente, no sucesso da autorregulação como um todo. 

Nesse contexto, a autoavaliação é vista como uma atividade primordial por possibilitar 

que o estudante identifique as causas dos seus próprios erros e acertos. Todavia, se ele não 



32 
 

 
 

consegue diferenciar com precisão o que sabe do que não sabe, dificilmente irá conseguir se 

envolver em atividades metacognitivas avançadas, tais como avaliar a sua aprendizagem de 

forma realista, ou  planejar um efetivo controle da aprendizagem (TOBIAS; EVERSON, 

2002). Desse modo, torna-se necessário formar os aprendizes para que adquiram 

conhecimento sobre sua própria aprendizagem,  bem como desenvolvam habilidades para 

gerenciá-la e regulá-la. Tal atividade pode ocorrer de forma independente, cooperativa ou 

colaborativa, conduzindo a mudanças no conhecimento, crenças e estratégias que os 

estudantes poderão transpor para novos contextos (HADWIN et al., 2011). 

 

2.2.2. A avaliação como condição para a aprendizagem 

É fundamental encarar a avaliação e a aprendizagem como intimamente relacionadas, 

assumindo a avaliação como parte integrante do processo de aprendizagem (BORRALHO; 

FIALGO, 2012).  Nesse sentido, Earl (2003) apresenta três abordagens do conceito de 

avaliação: avaliação da  aprendizagem,  para  aprendizagem e como  aprendizagem. De um 

modo geral, a avaliação da  aprendizagem predomina nas escolas. Ela tem um caráter 

somativo e é destinada a certificar a aprendizagem dos estudantes no final do semestre, por 

exemplo.  

A avaliação  para  aprendizagem, no entanto, muda a ênfase da avaliação somativa 

para a formativa, investe no uso de instrumentos de avaliação diversificados e os resultados 

poderão ser utilizados pelos professores para fornecer  feedback  aos estudantes e ajudá-los a 

avançar na aprendizagem.  Na avaliação como  aprendizagem, o educando desempenha um 

papel mais ativo em suas atividades através de um processo crítico constante. Ela ocorre 

quando o aprendiz monitora a sua  própria aprendizagem e usa o  feedback  deste 

monitoramento para fazer ajustes e adaptações na forma de aprender. Ela exige que o 

professor ajude o estudante a desenvolver, praticar e tornar-se confortável com a reflexão e 

com uma análise crítica da sua própria aprendizagem. Neste cenário, a autoavaliação e a 

avaliação por pares podem assumir um importante papel no processo avaliativo (EARL; 

KATZ, 2006). 

Segundo Boud (2013), a autoavaliação é uma habilidade necessária para a 

aprendizagem ao longo da vida. Além disso, ela tem um papel importante na efetivação da 

aprendizagem. Outros  benefícios da autoavaliação e da avaliação por pares  incluem: i) 

aumento da compreensão do próprio estilo de aprendizagem; ii) desenvolvimento de 
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habilidades de avaliação crítica construtiva através do fornecimento de comentários a 

trabalhos de outros estudantes; iii) aumento da capacidade de dar e receber feedback ; iv) 

trabalho colaborativo em prol da própria aprendizagem e dos pares. 

De acordo com a pesquisa realizada por DiDonato (2013), uma das alternativas que 

têm sido utilizada pelos pesquisadores aos programas para formação em estratégias 

autorregulatórias, refere-se à estruturação de atividades que ajudem os estudantes a 

desenvolver a autorregulação dentro de um contexto específico. Nesse sentido, são 

consideradas tarefas em que os educandos têm várias oportunidades para tomada de decisão, 

autonomia, autoavaliação, avaliação por pares, e trabalho  colaborativo, as quais são 

consideradas eficazes durante a instrução e têm potencial para desenvolver a habilidade de 

autorregulação dos  estudantes. Em especial, as tarefas de autoavaliação e avaliação por pares 

são consideradas importantes por possibilitarem que o aprendiz reflita sobre sua própria 

aprendizagem, bem como em possíveis estratégias que poderão melhorar o seu próprio 

trabalho e de seus pares. Isto dá a oportunidade para que os estudantes aprendam com os erros 

e compartilhem estratégias de aprendizagem bem-sucedidas.  

 

2.2.3. Evidências da autorregulação na aprendizagem de computação2 

Diversas intervenções têm sido realizadas na sala de aula visando promover 

habilidades metacognitivas e autorregulatórias nos estudantes, tais como as apresentadas por 

Kitsantas e Zimmerman (2002) e Leidinger e Perels (2012). Do mesmo modo, surgiu o 

interesse da comunidade científica em investigar como tais habilidades podem ser 

desenvolvidas e aprimoradas com o suporte da tecnologia. Evidências dos efeitos do apoio 

computacional nessas atividades podem ser conferidas em trabalhos como os de Lazakidou e 

Retalis (2010) e Lima e Pimentel (2013). 

Na literatura, também há evidências dos efeitos da autorregulação em disciplinas de 

Computação. Bergin et al. (2005) realizaram um estudo que visou investigar a relação entre a 

autorregulação e o desempenho acadêmico dos estudantes em um curso introdutório de 

programação. Os resultados obtidos apontam que os aprendizes que tiveram bom desempenho 

utilizaram mais estratégias metacognitivas e de gestão de recursos do que os estudantes com 

menor  performance.   

                                                   
2
 Os resultados apresentados nesta seção são baseados em seguinte publicação: 

FRANÇA, R. S.; AURELIANO, V. O.; TEDESCO, P. C. A. R. Autorregulação da aprendizagem em 

tecnologias educacionais: tendências e oportunidades. No prelo. 
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Já Alhazbi et al. (2010) treinaram estudantes de programação visando promover 

estratégias de autorregulação e os resultados indicam que as estratégias adotadas melhoraram 

essa habilidade nos estudantes e impactaram no desempenho acadêmico, tendo o grupo 

tratado um melhor resultado de aprendizagem. As evidências encontradas por Parham et al. 

(2010) também apoiam a metacognição como tendo um papel significativo na resolução de 

problemas de Ciência da Computação. 

 No que se refere à autorregulação apoiada por tecnologias, no contexto da 

Computação, também há evidências científicas. Como exemplo, tem-se o trabalho de 

Mitrovic (2003) o qual propõe o NORMIT, um ambiente de resolução de problemas para a 

disciplina Banco de Dados que apoia a estratégia de autoexplicação. Em suma, o NORMIT 

solicita que o estudante explique os passos usados na resolução de um problema, quando este 

tiver sido solucionado pela primeira vez ou quando problemas subsequentes do mesmo tipo 

forem resolvidos incorretamente. Na autoexplicação, a primeira pergunta está relacionada ao 

problema e requer que o aprendiz explique os motivos pelos quais ele acredita que a solução 

por ele proposta está correta. Se a resposta ao problema estiver incorreta, o sistema pede que o 

estudante defina o conceito subjacente ao domínio do problema. Para verificar se as 

atividades de autoexplicação impactam no conhecimento dos estudantes sobre normalização 

de dados, um estudo experimental foi realizado e seus resultados sugerem que aqueles que 

utilizaram a estratégia de autoexplicação melhoraram significativamente a resolução de seus 

problemas, bem como as respostas às perguntas sobre o conhecimento do domínio. 

 

2.3. Considerações Finais  

Este capítulo tratou dos dois constructos desta pesquisa. O primeiro deles é o 

pensamento computacional, o qual foi definido, sendo apresentados exemplos de sua 

aplicação em diferentes áreas. Ainda, foram discutidos conceitos fundamentais dessa 

habilidade que devem ser disseminados na educação básica, como também reportadas 

evidências de seu ensino na escola.  

A autorregulação também foi abordada como uma habilidade necessária a todos, 

podendo impactar positivamente na aprendizagem dos estudantes. Para nortear a discussão, o 

modelo proposto por Zimmerman (2002) foi apresentado e suas fases foram descritas. 

Também, a autoavaliação e avaliação por pares foram apresentadas como instrumentos de 

promoção da autorregulação dos aprendizes. Finalmente, foram reportados trabalhos 

envolvendo a autorregulação no contexto da Computação. 
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Capítulo 3  

Trabalhos Relacionados3 
 

Este capítulo tem como objetivo identificar os principais avanços e lacunas de pesquisa sobre 

a promoção do ensino do pensamento computacional, através da programação, pela prática da 

autoavaliação e avaliação por pares.   Para tanto, um mapeamento sistemático de literatura foi 

realizado sobre a temática e seus resultados são apresentados e discutidos adiante. 

 

3.1. Planejamento do Mapeamento Sistemático 

Tendo em vista a necessidade de se ter um panorama da pesquisa sobre autoavaliação 

e avaliação por pares na aprendizagem introdutória de programação, um mapeamento 

sistemático foi delineado abordando a temática. Tal estudo foi norteado pela seguinte questão 

central de pesquisa: 

 Q: Qual é estado atual da pesquisa sobre autoavaliação e avaliação por pares na 

aprendizagem de programação para iniciantes? 

Para orientar os processos de seleção de estudos, extração e análise dos dados, síntese 

e apresentação dos resultados, as questões específicas de pesquisas foram elaboradas e são 

listadas a seguir: 

 Q1.1: Como a autoavaliação e a avaliação por pares têm sido evidenciadas em 

experiências didáticas no processo de ensino-aprendizagem de programação para 

iniciantes? 

 Q1.2: Como a autoavaliação e a avaliação por pares têm sido apoiadas em 

tecnologias educacionais voltadas ao processo de ensino-aprendizagem de 

programação para iniciantes?  

                                                   
3
 Os resultados apresentados neste capítulo são baseados nas seguintes publicações: 

FRANÇA, R. S.; TEDESCO, P. C. A. R. Caracterizando a pesquisa sobre autoavaliação na aprendizagem 

de programação para iniciantes.  In: Anais do XXVI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. 

2015. 

FRANÇA, R. S.; TEDESCO, P. C. A. R. Avaliação por pares na aprendizagem de programação para 

iniciantes: possibilidades e desafios. No prelo. 
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 Q1.3: Como a autoavaliação e a avaliação por pares têm sido discutidas em estudos 

teóricos que tratam do processo de ensino-aprendizagem de programação para 

iniciantes?  

O processo utilizado para procura por estudos primários foi o de busca eletrônica e 

manual. Foi realizada busca manual nos anais dos últimos cinco anos do Simpósio Brasileiro 

de Informática na Educação (SBIE), do Workshop de Informática na Escola (WIE), do 

Workshop sobre Educação em Computação (WEI) e da Revista Brasileira de Informática na 

Educação (RBIE), considerados os principais eventos e revista que tratam de ensino de 

computação e informática na educação no Brasil. A busca automática, por sua vez, foi 

realizada em dois engenhos de busca, o ACM Digital Library e o Elsevier Science Direct,  

refinando seus resultados aos principais eventos e revistas internacionais da área. São eles: 

ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE), Annual Conference 

on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE), International 

Computing Education Research Conference (ICER), Australasian Computing Education 

Conference (ACE), Koli Calling International Conference on Computing Education Research 

(Koli Calling), ACM Transactions on Computing Education (TOCE), Computers and 

Education (C&E). 

A string utilizada na busca automática foi construída a partir de quatro termos 

extraídos da questão geral de pesquisa, como ilustrado na Figura 3.1. Considerando os 

sinônimos para os termos encontrados na literatura, a string de busca foi construída pela 

combinação desses termos, os quais foram concatenados através dos operadores booleanos 

“OR” e “AND”. 

Figura 3.1: Construção da string de busca 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Qual é estado atual da pesquisa sobre  

autoavaliação e avaliação por pares na aprendizagem de programação para iniciantes? 

self-assessment 

String resultante: 

((self-assessment ) OR ("peer assessment" OR "peer review")) AND ("programming") AND ("beginner"  OR  
"novice"  OR  "introductory course"  OR  "CS1"  OR  "apprentice"  OR  "student"  OR  "learner") 

 

 

 

peer assessment 

peer review 

programming beginner 

novice 

introductory course 

CS1 

apprentice 

student 

learner 
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Na busca manual, foram verificados os sites contendo os anais dos referidos eventos e 

revista acessando os artigos completos e resumos expandidos, lendo seus títulos e resumos e 

excluindo os estudos não relevantes a esta pesquisa. Os artigos pré-selecionados tiveram suas 

introdução e conclusão lidas e foram excluídos os considerados irrelevantes a esta 

investigação. 

A lista de estudos retornados na busca automática também foi analisada. Os critérios 

de inclusão e exclusão foram aplicados a cada um dos trabalhos após a leitura de seus títulos, 

resumos, introdução e conclusão. Este processo selecionou os documentos considerados 

relevantes para extração e análise dos dados, como demonstrado na Figura 3.2. 

Foram incluídos os trabalhos científicos que tratavam de autoavaliação ou avaliação 

por pares  na aprendizagem de programação para iniciantes. Os estudos que atenderam a pelo 

menos um dos critérios de exclusão listados a seguir foram retirados do processo de análise: 

 Artigos não acessíveis na íntegra, considerando a disponibilidade fornecida pelo Portal 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) ou pela 

oferta gratuita na web; 

 Arquivos no formato .ppt, .pptx, palestras, relatórios de workshop, tutoriais, relatórios 

técnicos e resumos; 

 Estudos secundários e terciários; 

 Estudos que tratam da autoavaliação ou avaliação por pares apenas como trabalhos 

futuros; 

 Estudos que não sejam claramente sobre a autoavaliação ou avaliação por pares no 

contexto do ensino-aprendizagem de programação para iniciantes.  

Figura 3.2: Processo de seleção dos estudos 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Busca Automática 
Busca Manual 

Pré-Seleção 

Título e Resumo 

Seleção 

Inclusão/Exclusão 

75 

05 52 

Excluídos: 21 

36 
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Os estudos retornados foram lidos na íntegra e classificados em três categorias: 

 Experiência Didática: o estudo aplica ou propõe atividades para iniciantes em 

programação havendo validação dos resultados da experiência; 

 Ferramenta: o estudo propõe uma ferramenta para promover a autoavaliação ou 

avaliação por pares e apresenta uma validação da proposta; 

 Estudo Teórico: o trabalho traz uma argumentação teórica baseada em pesquisa 

exploratória, documental ou relato de experiência. Propostas de atividades didáticas ou 

ferramentas, sem validação com estudantes ou professores, também são enquadradas 

nesta categoria. 

Para cada artigo selecionado foram extraídos seu título, autor(es), onde foi publicado, 

ano de publicação e instituição(ões) do(s) autor(es). Além disso, para os estudos classificados 

como experiência didática foram extraídas informações sobre o material didático ou 

metodologia usada na intervenção, objetivo da validação da experiência, técnica de coleta de 

dados, nível de ensino e resultados obtidos. Para os trabalhos classificados como ferramenta 

foram extraídos os objetivos da ferramenta e de sua validação, bem como as técnicas de coleta 

de dados utilizadas, o nível de ensino dos participantes e os principais resultados alcançados. 

Já os estudos teóricos foram analisados, verificado o nível de ensino para o qual as atividades 

são destinadas e sintetizando os seus argumentos. 

 

3.2. Análise e Síntese dos Resultados  

Os dados extraídos dos estudos selecionados foram analisados e a apresentação dos 

resultados será segmentada considerando os dois temas de interesse: autoavaliação e avaliação 

por pares. O gráfico apresentado na Figura 3.3 apresenta a distribuição temporal dos estudos 

incluídos nesta revisão. Como pode ser observado, o primeiro estudo sobre autoavaliação em 

programação, incluído neste mapeamento, foi publicado em 1995. A avaliação por pares, 

nesse contexto, teve resultados publicados seis anos depois, em 2001, por outro lado, no total, 

ela apresentou um maior número de estudos: enquanto que dez artigos tratam de 

autoavaliação, vinte e cinco abordam a avaliação por pares com iniciantes em programação. 

Percebe-se, também, que, após 1995, somente em 2013 a quantidade de estudos sobre 

autoavaliação foi superior à de avaliação por pares. Ainda, observa-se que somente um 

trabalho publicado em 2014 tratou conjuntamente a autoavaliação e a avaliação por pares com 

iniciantes em programação, o qual foi fruto desta dissertação. 
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Figura 3.3: Distribuição temporal dos estudos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Na Tabela 3.1 é apresentada a categorização dos estudos por fonte de dados. A partir 

dela é possível constatar que os estudos classificados como Experiência Didática foram os 

mais recorrentes na pesquisa sobre autoavaliação na aprendizagem de programação. Nota-se, 

ainda, que o ITiCSE é o evento com maior número de publicações nesse assunto e que a 

produção nacional apresentou pouca recorrência, sendo identificado apenas um Estudo 

Teórico.  

Tabela 3.1: Segmentação dos estudos selecionados 

FONTE 

AUTOAVALIAÇÃO AVALIAÇÃO POR PARES 
AUTOAVALIAÇÃO E 

AVALIAÇÃO POR PARES 

Experiência 

Didática 
Ferramenta 

Estudo 
Teórico 

Experiência  
Didática 

Ferramenta 
Estudo  
Teórico 

Experiência  
Didática 

Ferramenta 
Estudo 
Teórico 

N
a

c
io

n
a

l 

RBIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SBIE 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

WEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

WIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

In
te

rn
a
c
io

n
a

l 

ACE 0 1 0 2 1 0 0 0 0 

C&E 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

ICER 0 0 1 2 1 0 0 0 0 

ITiCSE 3 0 0 5 2 0 0 0 0 

Koli 
Calling 

1 0 1 1 1 0 0 0 0 

SIGCSE 1 1 0 6 1 1 0 0 0 

TOCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Dados da pesquisa 

Na pesquisa sobre avaliação por pares, observa-se também que a maioria dos estudos 

analisados foi classificada como Experiência Didática e que o SIGCSE e o ITiCSE são os 

eventos que mais publicam trabalhos na área de avaliação por pares em cursos introdutórios 
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de programação. Ao observar a literatura nacional, constata-se a ausência de trabalhos sobre o 

tema.  

Em se tratando de estudos que abordam as duas abordagens de avaliação em questão, 

conjuntamente, foi identificado apenas um que foi classificado como Estudo Teórico e 

publicado no SBIE. Seus resultados serão segmentados, sendo apresentada sua contribuição à 

autoavaliação na seção 3.2.1 e à avaliação por pares na seção 3.2.2. 

 

3.2.1. Autoavaliação na aprendizagem do pensamento computacional 

Nesta seção será apresentada a síntese dos dados obtidos dos estudos que tratam sobre 

autoavaliação em cursos introdutórios de programação. 

 

Experiências Didáticas 

 Nível de escolaridade 

Os estudos foram classificados de acordo com o nível de escolaridade para os quais as 

pesquisas se destinam. A partir desta análise, foi constatado que todos os estudos classificados 

como Experiência Didática sobre autoavaliação foram realizados no contexto do ensino 

superior. Há, desse modo, uma carência de estudos que tratam da autoavaliação da 

aprendizagem de programação para estudantes que estejam cursando os níveis de ensino 

fundamental e médio.  

 

 Materiais didáticos e metodologias utilizadas 

Foram identificados, a partir dos estudos classificados como Experiência Didática, os 

materiais e metodologias utilizadas nas intervenções e os resultados são apresentados na 

Tabela 3.2. Como pode ser observada, a maior parte das pesquisas utiliza formulários ou 

questionários como insumos na formação de iniciantes em programação na habilidade de 

autoavaliação. No trabalho de Ngai et al. (2010) é proposto um formulário que possibilita ao 

estudante avaliar-se em três dimensões de proficiências em programação: depuração, 

codificação e programação. Já Alaoutinen (2010), Alaoutinen et al. (2010) e Honig (2013) 

utilizaram questionários para que os aprendizes classificassem suas habilidades em 

programação utilizando a taxonomia de Bloom. Por outro lado, o sistema QuizPACK é usado 
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por Brusilovsky et al. (2005) para envolver os estudantes na autoavaliação do conhecimento 

de programação. 

Tabela 3.2: Materiais e metodologias usadas na autoavaliação da aprendizagem de 

programação 

MATERIAL / METODOLOGIA OCORRÊNCIAS 

Formulário/Questionário  4 

QuizPACK 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Objetivos das pesquisas 

Quanto aos objetivos dos estudos categorizados como Experiência Didática, eles são 

diversos. Na pesquisa de Ngai et al. (2010) objetivou-se verificar se há correlação entre a 

autoavaliação dos estudantes e avaliação do docente, observando também se há relação entre 

o desempenho dos educandos nas avaliações contínuas, verificado pelo professor, e o 

desempenho deles no teste final. 

Já Alaoutinen et al. (2010) estavam interessados em saber se os estudantes são capazes 

de avaliar a própria aprendizagem e de reconhecer o correspondente nível de conhecimento na 

taxonomia de Bloom. De modo complementar a este estudo, Alaountinen (2010) examina os 

fatores que afetam a precisão da avaliação e o desempenho dos estudantes em um curso 

introdutório de programação. 

Por outro lado, Honig (2013) objetivava identificar o interesse dos educandos sobre 

um ambiente de programação visual, o App Inventor, e se com o uso de tal ambiente era 

possível alcançar os objetivos de aprendizagem pretendidos. Nesse contexto, a autoavaliação 

foi utilizada para verificar como os aprendizes avaliam o próprio conhecimento e tais 

resultados foram comparados com a avaliação docente. Já Brusilovsky et al. (2005) buscavam 

envolver os aprendizes no uso do sistema QuizPACK para sua autoavaliação do 

conhecimento. 

 

  Técnicas de coleta de dados 

As técnicas de coleta de dados utilizadas nas Experiências Didáticas foram levantadas 

e são apresentadas na Tabela 3.3. Cada estudo utilizou um ou mais instrumentos e, como pode 

ser observado, boa parte deles utilizou formulários/questionários de autoavaliação, por 

exemplo, para coletar dados durante as intervenções didáticas no contexto de programação. 
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As notas obtidas pelos estudantes ao final do curso ou por meio de pré e pós-teste também 

têm sido utilizadas, sendo esta última em menor recorrência. Constatou-se também a análise 

de logs de um sistema em uma experiência didática na autoavaliação da aprendizagem de 

programação. 

Tabela 3.3: Técnicas de coleta de dados usadas nas experiências didáticas de  autoavaliação 

da aprendizagem de programação 

TÉCNICAS OCORRÊNCIAS 

Formulário/Questionário 4 

Logs do sistema 1 

Notas 4 

Pré e Pós-Teste 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Resultados obtidos 

Ao analisarem-se os resultados obtidos pelos estudos categorizados como Experiência 

Didática constatam-se efeitos positivos da autoavaliação na aprendizagem de iniciantes em 

programação. Ngai et al. (2010) encontraram uma forte correlação entre a autoavaliação dos 

estudantes e avaliação do docente, o que sugere que os aprendizes são capazes de entender os 

critérios de classificação e avaliar-se de forma justa e objetiva.  

Alaoutinen et al. (2010) constataram que, em geral, os estudantes parecem ser bastante 

precisos na avaliação do próprio conhecimento, embora os mais jovens tenderem a 

superestimar ou subestimar suas habilidades. Com o uso da taxonomia de Bloom no 

questionário de autoavaliação, eles também identificaram que os níveis mais inferiores da 

taxonomia parecem ser mais fáceis de distinguir pelos estudantes.  Seus resultados ainda 

apontam que há correlação estatisticamente significativa entre a  autoavaliação e os resultados 

obtidos nos exames do curso.  

Alaoutinen (2010) identificou os estilos de aprendizagem dos estudantes de acordo 

com o modelo de Felder e Silverman (1988) e constatou que os estilos de aprendizagem ativo, 

sensorial,  visual e sequencial estão correlacionados com uma autoavaliação mais precisa. Os 

resultados também mostram que estudantes reflexivos foram melhores em programação que 

os ativos e que a experiência educacional faz com que a autoavaliação seja mais precisa, 

enquanto a idade não tem efeito. Para alguns educandos, foi difícil colocar os seus 

conhecimentos sobre a escala de autoavaliação utilizada e eles gostariam de boas instruções e 

exemplos para fazer isso. 
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Já os resultados alcançados por Honig (2013) apoiam o uso de categorias cognitivas, 

como as da taxonomia de Bloom, na avaliação da aprendizagem em ciência da computação. 

Ao comparar a autoavaliação dos estudantes com a avaliação do professor o autor percebeu 

que as diferenças foram maiores nos três primeiros níveis da taxonomia. Em suma, 

Brusilovsky et al. (2005) observaram, com as intervenções, ganho na aprendizagem dos 

estudantes e aumento na interação com o sistema QuizPACK. 

 

Ferramentas 

 Nível de escolaridade 

Os estudos categorizados como Ferramentas sobre autoavaliação no contexto de 

programação para iniciantes têm como foco o nível superior. Assim, novamente, os resultados 

sugerem que há uma lacuna de pesquisa sobre o tema no contexto da educação básica. 

 

 Ferramentas propostas 

Dois estudos foram incluídos na categoria Ferramenta. Um deles foi realizado por Kay 

et al. (2007)  que propõem o Reflect, um sistema inteligente de ensino de programação que 

tem como objetivo promover a reflexão mostrando ao estudante um modelo de seu progresso 

no processo de autoavaliação. Nele, o processo de autoavaliação dá-se da seguinte forma: O 

estudante lê e avalia exemplos de soluções fornecidos e já avaliados pelo professor. Em 

seguida, ele deve  fornecer e avaliar sua solução a um determinado problema utilizando 

critérios que o professor definiu para essa tarefa. Na apresentação do problema há uma lista 

de objetivos de aprendizagem que o professor gostaria que os educandos atingissem com a 

tarefa proposta. Ao ler e avaliar exemplos de soluções, bem como escrever a sua própria 

resposta ao problema, os estudantes precisam prestar atenção a tais objetivos. As avaliações 

dos estudantes são comparadas com a avaliação do professor e a discrepância entre elas indica 

o quão bem os aprendizes compreenderam os objetivos de aprendizagem. A partir disso, o 

modelo de aluno é atualizado e os estudantes podem explorar o porquê de o professor pensar 

diferente deles e aprender como o educador resolve os problemas, de modo a alcançarem um 

novo nível de compreensão das questões propostas. 

Outra ferramenta é descrita por Schorsch (1995). Ela fornece feedbacks ao estudante 

sobre erros em seu código, como erros lógico e  de estilo, por exemplo.  Os feedbacks 
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informam o que está errado, incluindo uma amostra de código correto como exemplo para o 

aprendiz. O objetivo é que com as mensagens de diagnóstico relatadas pelo sistema o 

estudante avalie o próprio conhecimento, localizando e corrigindo os erros identificados. 

 

 Objetivos das pesquisas 

No que se refere aos objetivos dos trabalhos classificados como Ferramentas, 

contatou-se que de Kay et al. (2007) estavam interessados em obter uma melhor compreensão 

do comportamento da aprendizagem dos estudantes ao usar o sistema Reflect. Já Schorsch 

(1995) desejava identificar se com o uso do sistema proposto os estudantes haviam aprendido 

a utilizar habitualmente um adequado estilo de programação.  

 

  Técnicas de coleta de dados 

Em relação às técnicas de coleta de dados utilizadas nos estudos categorizados como 

Ferramentas, elas são exibidas na Tabela 3.4. Observou-se que os logs obtidos a partir da 

interação do estudante com os sistemas têm sido usados no processo de coleta e análise de 

dados. Ainda, entrevistas com estudantes e/ou professor são realizadas. Também,  as notas 

obtidas pelos educandos ao fim do estudo têm sido consideradas. 

Tabela 3.4: Técnicas de coleta de dados usadas nas validações de ferramentas de 

autoavaliação da aprendizagem de programação 

TÉCNICAS OCORRÊNCIAS 

Entrevista 1 

Logs do sistema 2 

Notas 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Resultados obtidos 

Na categoria Ferramenta, os resultados obtidos por Kay et al. (2007) sugerem que o 

sistema Reflect ajuda os estudantes a compreender os objetivos do professor para as tarefas 

definidas e a refinar o seu próprio trabalho em relação a essas metas.  

Já na pesquisa de Schorsch (1995) observou-se que a maioria dos estudantes que 

utilizou seu sistema demonstrou incorporar melhores práticas de programação. Também se 
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identificou que alguns aprendizes não leem as mensagens de erro totalmente. Por outro lado, 

os professores notaram um aumento acentuado da qualidade dos códigos produzidos.  

 

Estudos Teóricos 

 Nível de escolaridade 

Assim como os estudos classificados como Experiência Didática e Ferramenta, a 

maioria dos Estudos Teóricos tem como foco estudantes do ensino superior. Somente o 

trabalho de França e Tedesco (2014) dá suporte à autoavaliação de programação a educandos 

do ensino médio. 

 

 Síntese 

Nos estudos teóricos mapeados, Lewis et al. (2011) apresentam um modelo de cinco 

fatores que influenciam as decisões de estudantes de se formar em Computação. No estudo, é 

descrito  como os educandos medem sua capacidade em termos de velocidade, notas e 

experiência anterior em programação e como eles fazem interpretações e decisões com base 

nestas medições. 

Tendo em vista que fatores que contribuem para o sucesso ou o insucesso podem 

afetar a autoeficácia, motivação, sucesso e a permanência de estudantes em um curso de 

Ciência da Computação, a pesquisa de Vivian et al. (2013) investiga quais fatores os alunos 

percebem como sendo as causas de seu sucesso ou insucesso na aprendizagem introdutória de 

programação. Já no estudo de Sirotheau et al. (2011) é proposta uma ferramenta que dá 

suporte ao feedback colaborativo como forma de estimular a prática de autoavaliação nos 

iniciantes em programação. 

Outro Estudo Teórico é apresentado por França e Tedesco (2014), escrito a partir dos 

resultados iniciais desta dissertação. O trabalho trata da autoavaliação e da avaliação por pares 

envolvendo programadores iniciantes. Em relação à autoavaliação, em suma, ela é realizada 

explicitamente antes e após a resolução de um problema de lógica de programação 

possibilitando que os estudantes pensem sobre si mesmos como solucionadores de problemas 

e reflitam sobre suas experiências contínuas de aprendizagem. 
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3.2.2. Avaliação por pares na aprendizagem do pensamento 

computacional 

Nesta seção serão apresentados os resultados do mapeamento no que se refere à 

avaliação por pares com iniciantes em programação. 

 

Experiências Didáticas 

 Nível de escolaridade 

Em relação aos níveis de escolaridade envolvidos nas Experiências Didáticas sobre 

avaliação por pares, constatou-se participação somente de estudantes do ensino superior. 

Assim, tais resultados apontam para uma lacuna de pesquisa envolvendo a realização dessas 

atividades com estudantes da educação básica. 

 

 Materiais didáticos e metodologias utilizadas 

Dos estudos categorizados como Experiência Didática foram extraídas informações 

sobre os materiais ou metodologias que dão suporte ao processo de avaliação por pares. Os 

resultados podem ser consultados na Tabela 3.5.  

Tabela 3.5: Materiais e metodologias usados na avaliação por pares na aprendizagem de 

programação 

MATERIAL / METODOLOGIA OCORRÊNCIAS 

Metodologia / Sistema Revisão Pedagógica de Código 2 

Sistema Aropä 1 

Sistema CaptainTeach 1 

Sistema online 2 

Sistema PeerWise 4 

Sistema PRAISE 1 

Sistema StudySieve 1 

Não identificado 4 

Fonte: Dados da pesquisa 

Dentre os sistemas utilizados nas intervenções, o PeerWize foi o mais citado. Nele, os 

estudantes criam e compartilham questões de múltipla escolha, além de responder e avaliar 

àquelas elaboradas pelos pares. Outros sistemas foram mencionados como o Aropä, o 



47 
 

 
 

CaptainTeach, PRAISE e o StudySieve. Além disso, foi apresentada uma metodologia para 

revisão pedagógica de código e sua utilização face a face, bem como implementada em um 

ambiente computacional. 

 

 Objetivos das pesquisas 

Os objetivos das Experiências Didáticas mapeadas são diversificados. Por meio da 

avaliação por pares, Machanick (2005) visou promover a aprendizagem de iniciantes em 

programação. Já Chinn (2005) estava interessado em saber se os estudantes melhoram sua 

capacidade de avaliar o trabalho de outras pessoas e se há uma correlação entre o desempenho 

em exercícios de avaliação pelos pares e o desempenho em outros exercícios, tais como 

provas.  

No trabalho de Hundhausen et al. (2010a) objetivou-se verificar se os estudantes que 

usam a metodologia de revisão pedagógica de código são beneficiados em dois aspectos: 

aprendizagem e atitudes em relação à aprendizagem.  Também nessa direção, Hendrix et al. 

(2010) buscaram avaliar o desempenho, atitudes e motivação dos educandos com o uso da 

metodologia de avaliação proposta no trabalho. 

Por outro lado, Turner et al. (2010) examinaram o uso da avaliação por pares na 

aprendizagem de abstração,  decomposição e encapsulamento numa disciplina de 

programação. Já Turner et al. (2011) objetivaram examinar as atitudes dos educandos em 

relação à revisão por pares e o engajamento deles nesse processo. 

Hundhausen et al. (2011) compararam a avaliação pedagógica de código realizada 

face a face com outra ocorrida com uma ferramenta online. Já Sitthiworachart et al. (2004) 

abordaram o uso de uma ferramenta que dá suporte à avaliação por pares a estudantes de 

programação. 

Denny et al. (2009b) analisaram a qualidade das questões elaboradas pelos educandos 

no PeerWize relacionando os temas das perguntas, escolhidos pelos estudantes, com os 

tópicos do currículo de introdução à programação.  Denny et al. (2009a) investigaram a 

qualidade das perguntas criadas pelos estudantes, no sistema em questão, e a habilidade 

desses educandos em  avaliar a qualidade das questões elaboradas por seus pares em um curso 

introdutório de programação. 



48 
 

 
 

De modo complementar, Denny et al. (2008b) buscaram saber sobre quando e como 

os estudantes utilizam o PeerWize e suas percepções sobre o sistema.  Adicionalmente,  

Denny et al. (2010) examinaram a qualidade do repositório de questões criadas pelos 

educandos, os benefícios do PeerWize para a aprendizagem e as percepções dos estudantes 

sobre o valor da atividade realizada. 

O envolvimento de estudantes de introdução à programação na avaliação por pares 

com o sistema CaptainTeach é reportado por Politz et al. (2014b). Já a pesquisa de Hamer et 

al. (2009) objetivou avaliar a qualidade dos comentários fornecidos pelos estudantes 

avaliadores no sistema Aropä e tais comentários foram comparados com a avaliação do tutor. 

No trabalho de Luxton-Reilly et al. (2012) objetivou-se avaliar a utilidade do sistema 

StudySieve para o aprendizado sob o ponto de vista dos aprendizes. Já de Raadt et al. (2007) 

examinaram o sistema PRAISE e as atitudes dos programadores iniciantes para a usar a 

avaliação por pares. 

 

  Técnicas de coleta de dados 

As técnicas utilizadas nos estudos categorizados como Experiência Didática são 

diversas, como demonstrado na Tabela 3.6. Considerando a recorrência de estudos que 

utilizam avaliação por pares em programação com o suporte tecnológico, a análise dos logs da 

interação do estudante com os sistemas foi o método mais utilizado.  

Tabela 3.6: Técnicas de coleta de dados usadas nas experiências didáticas de avaliação por 

pares na aprendizagem de programação 

TÉCNICAS  OCORRÊNCIAS 

Atividades contínuas 1 

Entrevista 4 

Formulário web 1 

Logs 8 

Mapa conceitual 1 

Nota 2 

Pré e Pós-Teste 3 

Questionário 5 

Quiz  1 

Vídeo 1 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Contatou-se também o uso frequente de questionário na coleta de dados. Para 

avaliação da aprendizagem, notas, pré e pós-teste, atividades contínuas, quiz e teste foram 

citados nos estudos. Além disso, mapa conceitual, entrevistas e gravação de vídeo durante 

intervenções têm sido realizados. 

 

 Resultados obtidos 

Sobre os resultados obtidos com as Experiências Didáticas de avaliação por pares, 

Machanick (2005) percebeu que algum sucesso, em relação à aprendizagem, foi alcançado. 

Por outro lado, Hundhausen et al. (2010a) reportam que a metodologia de revisão pedagógica 

de código não melhorou o desempenho acadêmico, no entanto, influenciou positivamente as 

atitudes dos estudantes sobre a própria aprendizagem. 

A análise de Hendrix et al. (2010) não está completa, mas traz resultados em relação 

ao desempenho dos estudantes. Neste aspecto, identificou-se impacto positivo da abordagem 

com avaliação por pares se comparada ao método tradicional. Turner et al. (2010) 

diagnosticaram que a avaliação por pares ajuda na aprendizagem de decomposição e, em 

geral, é um método valioso para o seu ensino podendo ser usado como uma abordagem 

alternativa no aprendizado de conceitos de programação orientada a objetos. 

Os resultados do estudo de Chinn (2005) indicam que existe uma elevada correlação 

entre a qualidade das  avaliações dos estudantes e o seu desempenho e que, em suas 

avaliações, os educandos tendem a identificar com mais frequência erros de alto nível  do que 

os erros de baixo nível, no domínio de programação. Os resultados indicam ainda que os 

estudantes são capazes de aplicar sua habilidade crítica nos problemas mais complexos à 

medida que adquirem mais conhecimento, embora não esteja claro se essa habilidade é 

melhorada. 

Turner et al. (2011) reportam que com a prática de avaliação por pares em 

programação atitudes moderadamente positivas geralmente aumentam ao longo do tempo, 

mas não foram significativamente diferentes entre os grupos pesquisados. A motivação 

interna dos estudantes não foi demonstrada ser fortemente relacionada com as suas atitudes, 

nem ao número de revisões concluídas. No geral, os resultados apontam para a necessidade de 

motivar externamente os estudantes para que eles se envolvam no processo de avaliação pelos 

pares. 
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Os resultados obtidos por de Raadt et al. (2007) apontam que a avaliação por pares 

pode ser utilizada em um curso introdutório de programação e que os estudantes julgaram 

como fácil o uso do sistema PRAISE. Os resultados também sugerem que programadores 

iniciantes reconhecem os benefícios da realização de avaliação por pares. Neste contexto, eles 

apreciam a oportunidade de ver, teste e avaliar o código dos outros. Ainda, muitos são 

motivados a produzir um melhor trabalho por causa da avaliação por pares.  

Dentre os resultados obtidos por Luxton-Reilly et al. (2012) com o StudySieve 

destaca-se a percepção dos estudantes sobre a aprendizagem a partir do comportamento 

observado em seus pares. A pesquisa ainda confirma que os educandos se engajam nas 

atividades pedagógicas enquanto desenvolvem habilidades metacognitivas. 

Já na pesquisa de Denny et al. (2008b) os educandos relatam que o PeerWise é 

agradável de usar e que gostariam de utilizá-lo em cursos futuros. Ainda observou-se que os 

estudantes responderam um número de perguntas acima do solicitado e que eles fizeram um 

considerável uso do sistema para fins de avaliação. 

No PeerWise, Denny et al. (2009b) verificaram que a cobertura dos temas das 

questões criadas pelos estudantes é ampla e inclui todos os principais tópicos de programação. 

Segundo os autores, isso indica que os educandos não necessariamente precisam de orientação 

na escolha de temas sobre os quais irão escrever suas perguntas. De modo complementar, 

Denny et al. (2009a) constataram que os estudantes comumente fazem perguntas claras, 

isentas de erros e dão respostas corretas. Das  perguntas  examinadas  poucas continham erros 

e em todos os  casos de erros eles foram detectados e corrigidos pelos pares. O trabalho 

aponta também que os estudantes julgam efetivamente a qualidade das questões e que estão 

dispostos a usar os comentários de seus pares para decidir quais perguntas responder. Dentre 

os resultados alcançados por Denny et al. (2010) pode-se destacar a melhoria da utilidade do 

repositório de questões com o recurso de avaliação por pares. 

Quanto à qualidade dos comentários, os resultados de Hamer et al. (2009) sugerem 

que, em geral, estudantes avaliadores produzem comentários menos sofisticados que os 

tutores. Isto pode ser atenuado pelo aumento de avaliações para cada solução. Ainda, foi 

diagnosticado que a capacidade para avaliar adequadamente aumenta com a experiência do 

estudante nessa atividade. Também se observou que aprendizes com melhor desempenho 

tendem a avaliar mais apropriadamente do que aqueles com desempenho mais baixo. Nessa 

direção, Politz et al. (2014b) reportam que perceberam correlação entre a avaliação e a 

qualidade do trabalho dos estudantes. 
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Sobre a realização de avaliação por pares face a face e mediada por um sistema, os 

resultados de Hundhausen et al. (2011) sugerem que no processo presencial, as atitudes dos 

estudantes em relação à autoeficácia e aprendizagem por pares foram significativamente mais 

elevadas; que em tal grupo os estudantes identificaram questões mais significativas em seus 

comentários e que, em geral, foram mais positivos sobre o valor da avaliação por pares. Desse 

modo, os autores recomendam para um sistema online a possibilidade de execução da 

avaliação colaborativamente e que haja um moderador qualificado para cada equipe de 

revisores. 

Sitthiworachart et al. (2004) também pontuam vários aspectos do processo de 

avaliação por pares no contexto de programação. A partir de suas pesquisas, revelam que tal 

processo deve ser anônimo para reduzir a possibilidade de realização de uma avaliação 

tendenciosa e diminuir o constrangimento na avaliação de soluções de amigos. Os resultados 

por eles obtidos ainda apontam que a discussão em grupo é um fator importante no processo 

de avaliação por pares. Também, que os critérios de avaliação e a escala de pontuação devem 

ser claros a fim de ajudar os estudantes na realização de uma análise precisa e justa. Usar 

critérios de avaliação específicos também ajuda os educandos a compreender o que se espera 

de um bom programa.  

Segundo Sitthiworachart et al. (2004), um dos fatores de sucesso na implementação da 

avaliação por pares é a sua iniciação. Ao introduzi-la, os estudantes devem ter uma 

compreensão correta dos objetivos e dos benefícios que podem ter na aprendizagem. Assim, a 

avaliação não deve ser vista simplesmente como um método de classificação. A fim de avaliar 

a precisão das notas atribuídas pelos estudantes, os professores ou tutores podem observar 

todo o trabalho do alunado. 

 

Ferramentas 

 Nível de escolaridade 

Os estudos sobre avaliação por pares agrupados da categoria Ferramenta têm 

estudantes do ensino superior como público-alvo, não se constatando trabalhos envolvendo 

outros níveis de ensino, tais como o médio. 

 

 Ferramentas propostas 
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Na categoria Ferramenta, oito estudos foram identificados os quais apresentavam uma 

proposição com validação formal ou informal de sistemas de apoio à avaliação por pares a 

iniciantes em programação.  

Hyyrynen et al. (2010) propõem o MyPeerReview. Um aspecto relativo ao processo 

de avaliação diz respeito à identificação dos usuários: no sistema, o anonimato é mantido. 

Outros, inerentes ao design também foram observados. Segundo os autores, há preocupação 

com a facilidade de uso do MyPeerReview a fim de melhorar, de alguma forma, o processo de 

avaliação por pares e enriquecer a experiência de usuário dos estudantes. Para tanto, guiam-se 

pelos estudos de usabilidade realizados por Nielsen (2012). 

Denny et al. (2008a) apresentam o PeerWise o qual possibilita, dentre outras coisas, 

que os estudantes avaliem questões de múltipla escolha escritas por seus pares. Nessa mesma 

direção há o estudo de Luxton-Reilly et al. (2011) que propõem o StudySieve. Uma das 

diferenças entre esses estudos está no formato das questões criadas e avaliadas pelos 

educandos. No segundo caso, as questões são abertas e não de múltipla escolha.  

Outro estudo na categoria Ferramenta foi realizado por Hundhausen et al. (2010b). No 

trabalho é exibido o design de um ambiente online que dá suporte à metodologia de revisão 

pedagógica de código. Além dos mencionados, outros sistemas foram reportados. São eles: 

Aropä (HAMER et al. 2007),  EduPCR (WANG et al. 2011), WPASC (HWANG et al., 2012) 

e o CaptainTeach (POLITZ et al. 2014). 

 

 Objetivos das pesquisas 

Dos estudos da categoria Ferramenta foram extraídos os objetivos que nortearam a 

execução de sua validação. No trabalho de Wang et al. (2012) verificou-se o impacto do 

sistema EduPCR, o qual apoia a avaliação por pares, sobre a aprendizagem de programação. 

Hwang et al. (2012) investigaram o comportamento de aprendizagem de programação 

cooperativa dos estudantes e sua relação com o desempenho de aprendizagem.  

Denny et al. (2008a) avaliaram o impacto do sistema PeerWize na aprendizagem dos 

estudantes. Por outro lado, Politz et al. (2014a) examinaram o quão os estudantes avançaram 

na atividade de avaliação por pares e quanto tempo eles tiveram que esperar para receber 

comentários sobre o trabalho apresentado no CaptainTeach. A utilidade do processo de 

avaliação também foi avaliada.  
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Hamer et al. (2007) buscaram identificar o que os estudantes mais gostam no sistema 

de avaliação por pares Aropä e de que forma ele pode ser melhorado. Já Hyyrynen et al. 

(2010) objetivaram avaliar a adequação e a usabilidade do sistema MyPeerReview do ponto 

de vista dos estudantes.  

Luxton-Reilly et al. (2011) tentaram identificar a percepção dos educandos sobre o 

impacto do sistema StudySieve na aprendizagem. Já Hundhausen et al. (2010b) verificaram se 

a ferramenta por eles proposta abordou os obstáculos logísticos de  execução da avaliação 

pedagógica de código com lápis e papel, e também a eficiência de tal processo. 

 

  Técnicas de coleta de dados 

Assim como nas Experiências Didáticas, logs e questionários têm sido as técnicas 

mais empregadas na coleta de dados durante a validação de ferramentas que apóiem a 

avaliação por pares em programação. Observa-se também o uso entrevistas e notas para 

verificação da aprendizagem dos estudantes, por exemplo. Outras técnicas são empregadas e 

listadas na Tabela 3.7. 

Tabela 3.7: Técnicas de coleta de dados usadas nas validações de ferramentas para avaliação 

por pares na aprendizagem de programação 

TÉCNICAS  OCORRÊNCIAS 

Entrevista 2 

Logs 6 

Nota 2 

Observação 1 

Questionário 5 

Teste 1 

Vídeo 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Resultados obtidos 

Em relação aos resultados obtidos pelos estudos classificados como Ferramentas, 

Wang et al. (2012) reportam que o sistema EduPCR e seu processo de avaliação por pares têm 

melhorado significativamente os resultados de aprendizagem dos estudantes em diversas áreas 

incluindo habilidades de programação, aprendizagem colaborativa, a conformidade com os 

padrões de codificação, gestão de tempo, e capacidade de dar e aceitar críticas. Os resultados 
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também apontam para uma alta taxa de satisfação dos aprendizes com relação ao sistema 

citado e que a avaliação por pares pode ser uma abordagem eficaz na educação em 

programação. 

Os resultados de Hwang et al. (2012) revelam que a maior parte dos estudantes 

percebeu a atividade de aprendizagem e o sistema WPASC como úteis para aprendizagem de 

programação. E que o comportamento de aprendizagem colaborativa tem relação com o 

desempenho acadêmico. 

No estudo de Hamer et al. (2007) foram identificados problemas em relação à 

interface do sistema Aropä e alguns estudantes acreditam que os pares podem não ter 

competência para avaliar suas soluções. Hyyrynen et al. (2010) reportam que os estudantes 

ficaram satisfeitos com a estrutura e duração da avaliação no sistema MyPeerReview. 

Contudo, sentiram a necessidade de comparar seus resultados com os dos pares. 

  Já no trabalho de Luxton-Reilly et al. (2011) os autores observaram que os estudantes 

produziram mais conteúdo do que o necessário no sistema StudySieve, forneceram feedbacks 

aos seus pares e relataram que  aprendem com os processos de criar e responder questões no 

sistema, bem como ao ver respostas produzidas por seus pares e ao avaliar essas respostas. 

Os resultados obtidos por Denny et al. (2008a) sugerem que os estudantes que usaram 

o PeerWise ativamente tiveram melhor desempenho nas provas finais que aqueles que não 

foram ativos. Hundhausen et al. (2010b) desenvolveram e avaliaram uma ferramenta e seus 

resultados apontam, dentre outras coisas, que a proposta abordou obstáculos logísticos da 

execução da avaliação por pares com lápis e papel. 

Em relação ao tempo para recebimento de feedback do par, Politz et al. (2014a) 

constataram que ele é obtido razoavelmente rápido. Seus resultados ainda indicam que para os 

estudantes avaliar é mais útil que receber comentários dos pares.  

 

Estudos Teóricos 

 Nível de escolaridade 

O Estudo Teórico selecionado que trata avaliação por pares tem como público-alvo de 

sua discussão o ensino superior. Outro trata de autoavaliação e avaliação por pares, é fruto 

desta dissertação e destina-se ao ensino médio. 
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 Síntese 

Na categoria Estudo Teórico, apenas um foi identificado que aborda a avaliação por 

pares, exclusivamente. Trata-se da pesquisa de Gehringer (2001) a qual apresenta lições 

aprendidas com o uso de um sistema Web de avaliação por pares utilizado em disciplinas de 

computação, incluindo programação, na graduação. 

Já em França e Tedesco (2014) são tratadas a autoavaliação e a avaliação por pares. 

Nesta, o anonimato é mantido entre os estudantes, há suporte ao avaliador durante a análise de 

soluções de problemas, é oportunizado um momento de discussão entre a turma sobre os 

artefatos criados e avaliados, dentre outros aspectos. 

 

3.3. Implicações para a Pesquisa  

A partir dos resultados obtidos com o mapeamento sistemático pode-se inferir que há a 

necessidade de pesquisas que  tratem da autoavaliação e avaliação por pares na aprendizagem 

de programação para estudantes da educação básica. Nesta investigação, constatou-se que 

todos os estudos mapeados têm como público-alvo o ensino superior, exceto o proveniente 

desta dissertação. Contudo, considerando-se a importância de promover o pensamento 

computacional na educação básica é mister investigar também como estudantes dos níveis 

fundamental e médio podem se beneficiar de atividades reflexivas e colaborativas durante sua 

aprendizagem. 

Em relação aos materiais didáticos utilizados, a pesquisa sobre avaliação por pares 

para programadores iniciantes demonstrou utilizar com maior recorrência recursos 

tecnológicos em suas intervenções se comparada aos estudos sobre autoavaliação. Nesse 

contexto foram identificadas ferramentas que dão suporte tanto à avaliação de soluções, 

quanto à análise de questões criadas pelos estudantes. No campo da autoavaliação, foi 

observada a proposição e utilização de um menor número de ferramentas. Desse modo, 

investigações futuras podem tratar dessa lacuna de pesquisa. 

Ainda, tendo em vista o uso de tecnologias educacionais no apoio à autoavaliação e à 

avaliação por pares, pesquisadores podem investigar sobre como os dados obtidos a partir das 

interações dos estudantes com os sistemas podem ser tratados de modo a favorecer a 

aprendizagem dos envolvidos. 
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Os resultados obtidos ainda revelam que há uma diversidade de temas objeto de 

interesse dos estudos e seus resultados apoiam a prática da autoavaliação e avaliação por 

pares no contexto de programação para iniciantes. Dentre os benefícios que podem ser 

alcançados destaca-se o impacto sobre a aprendizagem e atitudes dos estudantes frente aos 

seus objetivos acadêmicos. 

Diante do cenário levantado, acredita-se ser relevante investigar também maneiras de 

tratar as duas abordagens de interesse desse estudo conjuntamente. Se por um lado a 

autoavaliação tem potencial de contribuir com a aprendizagem dos estudantes, de outro, a 

avaliação por pares demonstra também ter potencial impacto.  

Assim, a pesquisa proposta nesta dissertação tem como objetivo promover a 

aprendizagem pensamento computacional no ensino médio, através da programação, pela 

prática de autoavaliação e avaliação por pares. Pretende-se, desse modo, contribuir com a 

pesquisa na área, preenchendo lacunas identificadas por meio do mapeamento sistemático e 

incentivando a realização de estudos no cenário brasileiro, o qual apresentou um número 

reduzido de contribuições sobre a temática. 

 

3.4. Considerações Finais  

Este capítulo apresentou um mapeamento sistemático das publicações sobre 

autoavaliação e avaliação por pares na aprendizagem de programação para iniciantes. Apesar 

do estudo não ser exaustivo, pôde-se identificar evidências empíricas em experiências 

didáticas, ferramentas e estudos teóricos voltados à temática. Tais resultados apoiam a 

realização de novas pesquisas na área e neste estudo serão tratadas algumas das lacunas 

identificadas. 
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Capítulo 4  

Um modelo para a aprendizagem do 

pensamento computacional4 
 

Este capítulo apresenta um modelo que visa promover a aprendizagem o pensamento 

computacional no ensino médio, por meio da programação, pela introdução de práticas de 

autorregulação, especificamente autoavaliação e avaliação por pares, no contexto da 

aprendizagem dessa habilidade computacional. Ainda, traz os resultados de um estudo 

realizado com professores o qual possibilitou refinar o modelo proposto antes de sua 

implementação e experimentação em sala de aula. 

 

4.1. Objetivo 

Considerando-se o desafio científico “Acesso participativo e universal do cidadão 

brasileiro ao conhecimento” da SBC e o PNE 2014-2024,  atrelado à necessidade de formar os 

educandos para que construam habilidades que lhe permitam aplicar o pensamento 

computacional na resolução de problemas provenientes de diversas áreas, bem como regular a 

própria aprendizagem,  o modelo penC
5
 foi definido. 

Sua concepção baseou-se em estudos sobre metacognição, ensino de Ciência da 

Computação e aprendizagem no nível médio. Em relação à instrução metacognitiva apoiada 

por tecnologia,  o trabalho de Gama (2004) foi a principal referência, contribuindo na 

definição das fases para resolução de problemas. Estudos selecionados no mapeamento 

sistemático deram subsídio à criação de atividades de avaliação de problemas pelos 

estudantes. Em especial, os resultados da pesquisa de Sitthiworachart et al. (2004) foram 

considerados, os quais indicam a importância do anonimato e discussão em grupo no processo 

de avaliação por pares em programação.  

                                                   
4
 Os resultados apresentados neste capítulo são baseados nas seguintes publicações: 

FRANÇA, R. S.; TEDESCO, P. C. A. R. Um modelo colaborativo para a aprendizagem do pensamento 

computacional aliado à autorregulação. In: Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. 

2014. p. 1133-1142. 

FRANÇA, R. S.; TEDESCO, P. C. A. R. Percepções de professores sobre um modelo para a aprendizagem 

do pensamento computacional. No prelo. 
5
 Pronuncia-se ‘pense’. 
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Tendo em vista que a maioria dos estudos mapeados teve como público-alvo o ensino 

superior, recorreu-se à literatura sobre aprendizagem no ensino médio para apoiar os 

estudantes de tal nível de ensino em seu processo de aprendizagem do pensamento 

computacional. Nesse sentido, as atividades de autoavaliação propostas foram influenciadas 

pelo trabalho de Long e Aleven (2013) o qual aponta para a necessidade de instruções 

explícitas que auxiliem estudantes do ensino médio a autoavaliarem o conhecimento. 

O penC tem a intenção de criar condições adequadas para que estudantes do ensino 

médio desenvolvam habilidades e competências requeridas na atualidade pensando sobre si 

mesmos (consciência metacognitiva) como solucionadores de problemas e refletindo sobre 

suas experiências contínuas de aprendizagem.  

A consciência metacognitiva permite ao estudante planejar, sequenciar e monitorar a 

própria aprendizagem de modo a melhorar diretamente o seu desempenho acadêmico. 

Todavia, segundo Gama (2004), a metacognição é necessária, mas não suficiente para o 

sucesso acadêmico. O ponto mais importante é que por meio da prática da autorregulação os 

estudantes possam desenvolver o controle sobre a própria aprendizagem. Os professores 

podem aumentar a consciência e o controle sobre a aprendizagem dos estudantes, ensinando-

lhes a refletir sobre como eles pensam, aprendem, lembram e realizam tarefas acadêmicas. 

Isto pode ocorrer antes, durante e após a execução de uma tarefa de aprendizagem. 

O penC foi concebido para ser integrado a ambientes de resolução de problemas de 

Lógica de Programação. Desse modo, não deve ser usado isoladamente. Em vez disso, deve 

ser acoplado a algum ambiente computacional, atuando como assistente no processo de 

aprendizagem do pensamento computacional. 

 

4.2. Fases do penC 

O modelo é constituído de quatro fases, conforme Figura 4.1, a saber: Pré-Reflexão, 

Resolução, Avaliação por Pares e Pós-Reflexão. Elas são instanciadas a cada novo problema 

de Lógica de Programação e detalhadas nas subseções seguintes. 

 

4.2.1. Pré-reflexão 
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Esta fase antecede a resolução de um problema e é constituída de duas atividades. A 

primeira delas é a reflexão sobre o estado atual do conhecimento e tem como objetivo 

provocar a reflexão sobre o progresso do conhecimento do estudante em habilidades que 

devem ser desenvolvidas numa disciplina introdutória de programação. Nesse sentido, os 

resultados de aprendizagem pretendidos pelo Currículo de Computação da ACM e IEEE 

Computer Society (2013), exibidos no Quadro 4.1, foram considerados na elaboração das 

barras de progresso que auxiliarão o estudante na percepção do estado atual do próprio 

conhecimento.  Atrelada a este objetivo, está a pretensão de preparar o aprendiz para os 

próximos passos que ele deverá percorrer em seu processo de aprendizagem.  

Quadro 4.1: Habilidades a serem desenvolvidas em um curso introdutório de programação 

HABILIDADES DE PROGRAMAÇÃO 

Analisar e explicar o comportamento de programas simples que envolvam as construções fundamentais da 
programação 

Identificar e descrever os usos de tipos de dados primitivos 

Escrever programas que usam tipos de dados primitivos 

Modificar e expandir pequenos programas que usam estruturas condicionais e de iteração e funções 

Projetar, implementar, testar e depurar um programa que usa cada uma das construções fundamentais da 
programação 

Escrever um programa que usa I/O para fornecer persistência através de múltiplas execuções 

Fonte: ACM e IEEE Computer Society (2013) 

A segunda atividade desta fase constitui a leitura do novo problema pelo estudante e a  

autoavaliação da compreensão, dificuldade e capacidade de resolvê-lo corretamente. Ela 

destina-se a fazer com que o aprendiz reflita sobre o problema a ser resolvido, reconhecendo 

as metas e identificando os dados do problema, e sobre sua confiança para resolvê-lo. Desse 

modo, atrelado ao problema, um conjunto de questões para autoavaliação é apresentado e 

deve ser respondido pelo estudante antes de começar a resolver o problema. Não há resposta 

certa ou errada e as informações prestadas serão utilizadas na última fase deste modelo. 

 

4.2.1. Resolução 

Nesta fase, o estudante irá resolver o problema de Lógica de Programação proposto 

seguindo padrões de codificação (por exemplo, nomenclatura de variáveis). Atrelado ao 

problema, há scaffolds
6
 que auxiliam o aprendiz a refletir sobre o problema atual a partir de 

                                                   
6
 Fundamentalmente a ideia de scaffold baseia-se na teoria de Vygotsky, sobre a Zona de Desenvolvimento 

Proximal. O objetivo é ajudar o aprendiz a fazer uma ponte entre o que ele sabe e o que ele pretende aprender, a 

partir de modelos e orientações. Quando a lacuna acaba, as orientações podem ser removidas (CEZAR et al., 

2006). 
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sua experiência de resolução de problemas de Lógica de Programação já vivenciada. Esta fase 

finaliza com o envio da solução desenvolvida, antes do término do prazo definido pelo 

professor. Ao educador é possível acompanhar os estudantes com dificuldades na resolução 

do problema e fornecer feedbacks de acordo com as necessidades dos aprendizes. 

Figura 4.1:  Fases do modelo penC 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.2.2. Avaliação por pares 

Nesta fase, as soluções dadas pelos estudantes são avaliadas por seus pares. Ela inicia-

se com a definição dos avaliadores e atribuição dos códigos a cada um deles. Cada código é 

revisto por pelo menos três estudantes e antes de iniciar a avaliação cada um deles deve 

informar se compreendeu os critérios de análise. Esta atividade é importante, pois um 

entendimento impreciso dos critérios poderá interferir na forma de avaliação e, 

consequentemente, repercutir na aprendizagem dos estudantes que receberão os comentários. 

Outro aspecto a este respeito é que o professor é notificado sobre aqueles avaliadores que não 

entenderam os critérios e poderá acompanhá-los no processo de avaliação das soluções. 

A ficha de critérios para avaliação de códigos prevê uma análise quantitativa e 

qualitativa. Assim, para cada um dos critérios, o avaliador deverá atribuir uma pontuação. Ele 

ainda deverá fornecer comentários que auxiliem os estudantes criadores das soluções a 

refletirem sobre seus erros e acertos. Nesse sentido, scaffolds foram projetados para auxiliar 

os avaliadores a elaborarem comentários que evidenciem os pontos fortes da solução, que 

apontem os erros e sugiram melhorias ajudando, assim, os criadores das soluções a corrigirem 

seus erros, quando houver, ou a repetirem boas práticas de programação em suas atividades 

enquanto solucionadores de problemas da área. Durante todo o processo, o anonimato de 

autores e avaliadores é mantido e ao final desta fase cada avaliador poderá enviar a sua 

análise ao solucionador do problema. 

 

4.2.3. Pós-reflexão 

Esta é a última fase do penC e visa envolver o estudante na  reflexão da experiência de 

resolução de problemas de Lógica de Programação. Ela inicia-se com a visualização dos 

resultados da avaliação da solução provida pelos estudantes-revisores. A avaliação do 

feedback recebido também é realizada objetivando envolver o estudante-autor em atividades 

metacognitivas que lhe permitam identificar o que errou e o porquê, caso o erro tenha 

ocorrido. Avaliar a qualidade dos comentários providos pelos colegas é uma atividade que 

também é realizada nesta fase. Também, os criadores das soluções poderão optar por 

compartilhar com a turma os códigos e avaliações recebidas abrindo espaço para discussão 

sobre os erros cometidos e comentários atribuídos à solução. 
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Para o estudante-autor, após a atividade descrita, é possível visualizar componentes 

gráficos que possibilitam comparar o conhecimento na habilidade de programação 

contemplada antes e após resolver o problema. É nesta etapa também que ocorre o 

monitoramento do conhecimento do aprendiz na aprendizagem do pensamento 

computacional. Dois aspectos da capacidade de monitoramento são inferidos: precisão no 

monitoramento do conhecimento (Knowledge Monitoring Accuracy – KMA) definido por 

Tobias e Everson (2002) e o viés no monitoramento do conhecimento (Knowledge Monitoring 

Bias – KMB) definido por Gama (2004). 

O KMA refere-se à habilidade do estudante em predizer como irá realizar uma tarefa 

de aprendizagem. Esta métrica reflete a consciência do conhecimento que o estudante possui e 

é calculada a partir da previsão de resolver um problema corretamente, ocorrida na Fase 1 

deste modelo, e o desempenho do estudante na resolução do problema, verificado na Fase 3 e 

apresentado ao estudante-autor na Fase 4. De modo complementar, o KMB é calculado a 

partir do KMA e identifica o tipo de desvio do aprendiz possibilitando saber se ele é 

pessimista ou otimista em sua autoavaliação do conhecimento. 

O mecanismo de inferência é aplicado a cada vez que um problema é resolvido e como 

resultado o modelo do estudante é atualizado. As informações desse modelo são então 

utilizadas para apoiar a reflexão do aprendiz sobre sua aprendizagem. Os resultados inferidos 

são apresentados de forma gráfica e textual, assim como Gama (2004) realizou em seu 

trabalho. Inicialmente, um gráfico em colunas é exibido mostrando a previsão de desempenho 

do estudante junto com o desempenho que ele obteve nos problemas, conforme Figura 4.2.  

Figura 4.2: Comparação do desempenho esperado com o obtido 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Atrelado à representação gráfica, explicações textuais são expostas para provocar 

interpretações adequadas à ilustração. O estudante deve observar para as tendências para 

verificar se há melhorias no monitoramento do próprio conhecimento, interagir com os 

mecanismos da interface interpretando os resultados num processo de autoavaliação. 

A atividade seguinte consiste na visualização dos resultados do KMA e KMB do 

estudante, referente ao histórico de problemas solucionados. Esta atividade objetiva fomentar 

a precisão do monitoramento do conhecimento e também é realizada a partir de recursos 

gráfico e textual. Além disso, com os feedbacks fornecidos a partir dos resultados, objetiva-se 

motivar os estudantes em seu processo de aprendizagem do pensamento computacional, 

principalmente quando ele avaliar imprecisamente o próprio conhecimento. 

Para o estudante-revisor, é possível comparar a avaliação realizada com a dos demais 

revisores que analisaram a mesma solução, num processo de autoavaliação. Também, ele 

poderá visualizar o feedback em relação à qualidade de sua avaliação fornecido pelo autor da 

solução analisada. À turma, cabe discutir, de modo anônimo, sobre os problemas que tiveram 

sua solução e avaliação compartilhadas pelo estudante-autor, resgatando o erro e a avaliação 

por pares como formas de aprender. Ao professor, cabe mediar esta discussão, de modo não-

anônimo, o que possibilitará um melhor acompanhamento dos estudantes. 

 

4.3. Percepções de professores sobre o penC 

  A avaliação desempenha um papel primordial no processo de design de tecnologias 

educacionais. Ela pode ser realizada em vários momentos para validar diferentes artefatos 

produzidos durante esse processo. Nesse contexto, artefatos podem ser considerados modelos, 

protótipos, sistemas, etc. Desse modo, o modelo penC foi avaliado e, nesta subseção, são 

apresentados os procedimentos e resultados alcançados com a realização dessa atividade. 

 

4.3.1. Problema de pesquisa 

  O estudo teve como objetivo analisar o penC com o propósito de identificar fatores 

que possivelmente contribuem para a autorregulação e aprendizagem do pensamento 

computacional no ensino médio, bem como aqueles que requerem melhorias. Para nortear esta 

investigação, as seguintes questões de pesquisa foram definidas: 
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 Q1: Quais são os pontos fortes do modelo penC que podem contribuir com a 

autorregulação e a aprendizagem do pensamento computacional de estudantes do 

ensino médio? 

 Q2: Quais melhorias podem ser feitas no modelo penC para promover a 

autorregulação e a aprendizagem do pensamento computacional de estudantes do 

ensino médio? 

 

4.3.2. Participantes 

  Durante a execução do estudo cinco professores foram entrevistados. Destes, três já 

lecionaram disciplinas introdutórias de programação. Tais participantes possuem formação 

e/ou atuação em áreas como Educação em Computação, Educação em Programação, 

Pensamento Computacional, Educação Matemática, Informática na Educação, Psicologia 

Cognitiva ou Interação Humano-Computador, conforme Figura 4.3. 

  O objetivo dessa diversidade de perfis de participantes foi obter-se insights sobre os 

conceitos estruturantes do modelo, compreendidos em pensamento computacional na 

educação básica, programação para iniciantes, autorregulação da aprendizagem, 

metacognição, autoavaliação da aprendizagem e avaliação por pares. 

  Dessa forma, era esperado que cada participante fizesse a avaliação sob a ótica de 

sua formação e/ou atuação, integrando-se tais resultados ao final do processo e tendo-se uma 

avaliação sob a perspectiva de especialistas nas áreas contempladas no penC. 

 

Figura 4.3: Perfil dos participantes 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.3.3. Preparação da coleta de dados 

  Após a especificação inicial dos requisitos, o modelo penC foi implementado por 

meio de protótipos de telas para um ambiente de resolução e avaliação de problemas de 

Lógica de Programação, utilizando-se para tanto o programa Balsamiq Mockups
7
. Tais 

protótipos contemplaram as quatro fases do modelo: pré-reflexão, resolução, avaliação por 

pares e pós-reflexão. A adoção da técnica de prototipação de baixa fidelidade possibilitou 

concretizar visualmente as atividades definidas no penC e as quinze interfaces resultantes 

foram integradas a um questionário, auxiliando na avaliação do modelo conceitual 

apresentado.   

  O questionário utilizado serviu para orientar as entrevistas e foi estruturado da 

seguinte forma: para cada tela foi descrito o seu objetivo e definidas de uma a três assertivas 

que deveriam ser julgadas de acordo com a escala Likert (LIKERT, 1932), cujas respostas 

possíveis variam de discordo totalmente a concordo totalmente. Além disso, um espaço para 

comentários também integrou a avaliação de cada assertiva. Tal questionário pode ser 

consultado no Apêndice B. 

 

4.3.4. Processo de coleta de dados 

  Na execução do estudo, inicialmente os participantes foram informados sobre os 

objetivos da pesquisa, bem como sobre os riscos e benefícios sobre sua participação. Após 

assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, exibido no Apêndice A, eles foram 

submetidos à entrevista que foi gravada para posterior transcrição e análise dos dados.  

  As entrevistas foram realizadas no período de 10 a 17 de outubro de 2014. Cada um 

dos professores avaliou individualmente o modelo penC, projetado por meio de protótipos de 

telas. A apresentação das telas seguiu a sequência de atividades contemplada nas quatro fases 

do modelo. Cabia aos entrevistados indicar o grau de concordância, neutralidade ou 

discordância em relação às assertivas apresentadas. Para cada assertiva também era requerida 

uma justificativa à avaliação dos participantes. 

 

4.3.5. Análise e síntese dos resultados 

                                                   
7 https://balsamiq.com/ 
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  As entrevistas realizadas foram transcritas e seus dados foram analisados sob 

abordagens quantitativa e qualitativa. Do ponto de vista quantitativo, o estudo se baseou na 

Estatística Descritiva a qual se preocupa com a organização e descrição dos dados e tem como 

objetivo primário transformar dados coletados em informações.  

  Sendo assim, neste estudo, foi utilizada a Distribuição de Frequência, 

especificamente a Frequência Absoluta, para apresentar os dados e suas respectivas 

frequências por meio da Tabela 4.2. Para cada assertiva é exibida a frequência das respostas 

dadas pelos participantes, de acordo com a escala Likert (LIKERT, 1932). Como cinco 

professores participaram do estudo, então o total de observações para cada assertiva também é 

cinco.  

  Além disso, foi calculado o valor médio da avaliação de cada assertiva baseando-se 

na Média Aritmética Ponderada, como realizado por Oliveira (2005), de modo a mensurar o 

grau de concordância dos professores em relação às assertivas utilizadas na validação do 

penC. Assim, utilizou-se um valor de 1 a 5 para cada resposta, sendo: 1) Discordo 

Totalmente, 2) Discordo, 3) Neutro, 4) Concordo e 5) Concordo Totalmente. A partir disso foi 

calculado o valor médio baseando-se na frequência das respostas dos professores por meio da 

seguinte fórmula: 

  �̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 =  
∑ 𝑥𝑖.𝑓𝑖

5
𝑖=1

𝑛
                                                                        (1) 

Onde, 

�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎= valor médio das avaliações da assertiva; 

𝑥𝑖 = valor da resposta da assertiva; 

𝑓𝑖 = frequência da resposta; 

𝑛 = número de professores observadores. 
 

  Para facilitar a compreensão do cálculo do valor médio de cada assertiva, a seguir é 

apresentado um exemplo extraído do estudo. Para tal, serão utilizados os resultados da 

avaliação para a assertiva “As questões para autoavaliação, com suas escalas de respostas, 

são claras e possibilitam que o estudante avalie o próprio conhecimento e julgue sobre a 

dificuldade em resolver o novo problema” apresentada na Tela 2 do questionário. 

 

 

 



67 
 

 
 

Tabela 4.1: Resultado das avaliações de uma assertiva 

FREQUÊNCIA ABSOLUTA �̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo 

Concordo 

totalmente 

4,4 (1) (2) (3) (4) (5) 

0 0 0 3 2 

Fonte: Dados da pesquisa 

  Considerando-se a assertiva citada e a frequência das respostas dos professores em 

relação à concordância do que foi apresentado (Tabela 4.1), o valor médio da assertiva em 

questão foi calculado da seguinte forma: 

 

�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 =  
(1.0) +  (2.0) + (3.0) + (4.3) + (5.2)

5
= 4,4 

 

  Quanto mais próximo de 5, número máximo na escala Likert (LIKERT, 1932), o 

�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 estiver, maior será o nível de concordância dos professores em relação às assertivas 

de avaliação do penC. Assim, no exemplo apresentado os participantes são concordantes em 

relação à clareza das questões e escala de autoavaliação e sua utilidade ao processo de 

avaliação do conhecimento pelo próprio estudante na fase de pré-reflexão do modelo. No 

entanto, este aspecto pode ser aprimorado.  

  Visando-se identificar os aspectos positivos e as melhorias que podem ser realizadas 

no penC, os comentários dos professores a cada uma das assertivas foram analisados 

utilizando-se a técnica de análise de conteúdo (MORAES, 1999). Desse modo, no Quadro 4.2 

é apresentada a sumarização das categorias identificadas nas entrevistas com os professores e 

à medida que os resultados quantitativos forem sendo apresentados, as sugestões dadas pelos 

participantes durante o estudo serão utilizadas para apoiar a análise.  

Quadro 4.2: Categorias de análise de aspectos positivos e melhorias do modelo penC 

CATEGORIA DE ANÁLISE DEFINIÇÃO 

Educação em Computação 

Esta categoria inclui aspectos inerentes ao ensino do 
pensamento computacional, estritamente da Lógica de 
Programação, e atividades de cunho pedagógico 
exploradas no modelo. 

Design de Interfaces 
Esta categoria trata de elementos de interfaces, como 
links, textos e ícones, necessários para interação do 
usuário com um sistema que implemente o penC. 

Metacognição 

Esta categoria trata de atividades metacognitivas 
definidas no penC e que são instanciadas nos 
processos de resolução e avaliação de problemas de 
Lógica de Programação. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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  A Figura 4.4 apresenta os valores médios das avaliações das fases do penC, 

calculados por meio da Média Aritmética Simples dos valores médios das avaliações das 

assertivas. Eles foram calculados para cada fase do modelo a partir da seguinte fórmula: 

   �̅�𝑓𝑎𝑠𝑒 =  
∑ �̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                                        (2) 

 

Onde, 

�̅�𝑓𝑎𝑠𝑒= valor médio das avaliações da fase; 

�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 = valor médio das avaliações da assertiva de uma determinada fase; 

𝑛 = número de assertivas da fase. 

 
  Ao analisar a figura, percebe-se a concordância dos professores em relação às 

assertivas avaliadas, o que sugere que o penC pode contribuir com a autorregulação e a 

aprendizagem do pensamento computacional de estudantes do ensino médio, com média final 

equivalente a 4,27. A descrição dos resultados obtidos por cada assertiva é apresentada nas 

subseções seguintes e suas médias podem ser visualizadas na Tabela 4.2. 

 

Figura 4.4: Resultado médio das avaliações das fases do penC 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Pré-
Reflexão

Resolução
Avaliação
por Pares

Pós-
Reflexão

Média das avaliações
das fases do penC

4,4 4,1 4,24 4,34

0

1

2

3
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Tabela 4.2: Resultados da avaliação do modelo penC 

Legenda: Tela 1: Reflexão sobre o estado atual do conhecimento; Tela 2: Leitura de novo problema e autoavaliação 

do conhecimento; Tela 3: Resolução do problema; Tela 4: Acompanhamento da resolução do problema; Tela 5: 

Estratégia para agrupamento dos revisores; Tela 6: Autoavaliação dos critérios de avaliação da solução; Tela 7: 

Avaliação da solução; Tela 8: Acompanhamento da avaliação da solução do problema; Tela 9: Visualização e 

avaliação do resultado; Tela 10: Autoavaliação da experiência de resolução de problema; Tela 11: Reflexão sobre 

monitoramento do conhecimento; Tela 12:Reflexão sobre o estado atual do conhecimento; Tela 13: Discussão da 

turma sobre solução e avaliações compartilhadas; Tela 14: Mediação da discussão; Tela 15: Reflexão sobre a avaliação 

realizada. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

F 
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R 

T 

I 

V 

A 

S 

FREQUÊNCIA ABSOLUTA 

RESULTADO 
POR 

ASSERTIVA 

RESULTADO  

POR 

FASE 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Neutro Concordo 
Concordo 

Totalmente �̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 �̅�𝑓𝑎𝑠𝑒 Desvio 
Padrão 

Pré-
Reflexão 

1 1.1 0 0 0 4 1 4,2 

4,4 0,2 

2 
2.1 0 0 0 2 3 4,6 

2.2 0 0 0 3 2 4,4 

Resolução 
3 3.1 0 1 1 1 2 3,8 

4,1 0,42 
4 4.1 0 1 0 0 4 4,4 

Avaliação 
por pares 

5 5.1 0 0 0 2 3 4,6 

4,24 0,49 

6 6.1 0 0 1 1 3 4,4 

7 
7.1 0 2 0 1 2 3,6 

7.2 0 0 0 1 4 4,8 

8 8.1 0 1 1 1 2 3,8 

Pós-
Reflexão 

9 

9.1 0 0 1 0 4 4,6 

4,34 0,52 

9.2 0 1 0 2 2 4 

9.3 0 0 0 0 5 5 

1
0 

10.1 0 0 0 2 3 4,6 

10.2 0 1 0 1 3 4,2 

1
1 

11.1 0 1 1 2 1 3,6 

11.2 1 1 0 2 1 3,2 

1
2 

12.1 0 1 1 0 3 4 

1
3 

13.1 0 0 0 1 4 4,8 

13.2 0 0 1 0 4 4,6 

1
4 

14.1 0 0 0 2 3 4,6 

14.2 0 0 0 1 4 4,8 

1
5 

15.1 0 0 0 3 2 4,4 
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Análise das assertivas da Pré-Reflexão 

  Quando se considera as fases separadamente observa-se que na pré-reflexão as 

atividades que a compõem foram bem vistas pelos professores, tendo um valor médio de 4,4. 

Analisando-se os �̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎, nesta fase, é possível constatar que a representação gráfica 

disponível na tela (Figura 4.5) possibilita ao estudante perceber com clareza o estado atual de 

seu conhecimento em habilidades de programação (�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 1.1 = 4,2). No entanto, a análise 

dos dados qualitativos coletados aponta sugestões de melhorias como substituir o texto ‘O que 

eu já sei?’, por ‘O que você deveria saber’, pois, segundo os participantes deste estudo, o 

estudante ter chegado aos percentuais apresentados nas barras de progresso não implica dizer 

que ele tenha conhecimento daquilo. Ainda, foi sugerido que o estudante fosse questionado 

sobre sua concordância em relação aos resultados de desempenho apresentados.  

  A avaliação ainda revela que a tela com as barras de progresso pode ser melhorada, 

provendo informações sobre que o quer dizer os percentuais apresentados. Também, os dois 

professores que nunca ensinaram disciplinas de Lógica de Programação apontaram que a 

linguagem usada no texto das habilidades, extraídas do Currículo de Computação da ACM e 

IEEE Computer Society (2013), é rebuscada e técnica, o que pode dificultar a compreensão 

pelos estudantes. Desse modo, sugeriu-se que se houver necessidade de manter tal texto, 

deve-se trazer um ícone  clicável para que o aprendiz veja que conteúdos estão envolvidos em 

cada habilidade. 

Figura 4.5: Recorte da tela ‘Reflexão sobre o estado atual do conhecimento’ 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  Na atividade seguinte, a apresentação do enunciado do problema junto com a 
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habilidade de programação associada ajuda o aprendiz a situar-se na tarefa atual e a abstrair 

informações corretas sobre o que deve ser feito na resolução do problema (�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 2.1 = 

4,6). Nesse sentido, foi sugerido que a habilidade e o enunciado do problema fossem 

apresentados nessa ordem, de forma hierárquica. Os dados também apontam que as questões 

para autoavaliação, com suas escalas de respostas, são claras e possibilitam que o estudante 

avalie o seu próprio conhecimento e julgue sobre a dificuldade em resolver o novo problema 

(�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 2.2 = 4,4). Neste caso,  a análise dos dados revela que a primeira questão para 

autoavaliação pode ser melhorada, pois o estudante do nível médio pode não compreender o 

que é o objetivo de um problema. Complementarmente, uma questão do tipo ‘Você sabe o que 

precisa ser feito neste problema?’ pode ajudar a solucionar o problema apontado. Também, 

foi sugerido que o aprendiz tivesse a oportunidade de apontar, neste momento, os motivos que 

o levaram a não entender o problema de Lógica de Programação proposto pelo professor. 

Estas duas últimas atividades avaliadas são demonstradas na Figura 4.6. 

Figura 4.6: Recorte da tela ‘Leitura de novo problema e autoavaliação do conhecimento’ 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Análise das assertivas da Resolução  

  A fase de resolução também foi satisfatoriamente avaliada pelos educadores 

apresentando um valor médio de 4,1. Verificando-se o valor médio das assertivas desta fase, 

percebe-se que o texto de ajuda fornecido no campo Solução, apresentado na Figura 4.7, é 

claro e auxilia o estudante a refletir sobre o problema atual a partir da experiência de 

resolução de problemas já vivenciada (�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 3.1 = 3,8). De modo complementar, os dados 

qualitativos do estudo apontam que o aprendiz pode lembrar, mas não ter a capacidade de 
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aplicar os passos utilizados em problemas anteriores na resolução do problema atual. Desse 

modo, sugeriu-se disponibilizar links para soluções anteriormente propostas pelo estudante 

para que ele possa consultar quando estiver resolvendo um novo problema.  

Figura 4.7: Recorte da tela ‘Resolução do problema’ 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

  Na tela de acompanhamento da resolução do problema (Figura 4.8), a exibição de 

mensagens como “O estudante informou que identificou o objetivo do ‘problema x’, acha que 

o problema é difícil de resolver e que não conseguirá solucioná-lo” expressa claramente a 

condição do estudante, a partir de suas respostas, antes de resolver o problema e o campo 

Mensagem, disponível na mesma tela, possibilita ao professor interagir intuitivamente com o 

estudante, fornecendo-lhe feedback para resolução do problema (�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 4.1 = 4,4).  

Figura 4.8: Recorte da tela ‘Acompanhamento da resolução do problema’ 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  Como a mensagem ao professor será construída a partir das respostas dadas pelo 

estudante na sua autoavaliação (Figura 4.6), então as mudanças nas perguntas de 

autoavaliação irão refletir na tela de acompanhamento de resolução de problemas 

disponibilizada ao educador. Assim, com a alteração sugerida anteriormente será possível ao 

professor saber o porquê do estudante acreditar que não consegue resolver o problema de 

Lógica de Programação. A partir disso, ele poderá ser mais assertivo no tipo de feedback que 

irá prover ao aprendiz. Foi sugerido também que houvesse nessa tela a repetição do enunciado 

do problema ou ainda um link que possibilite o acesso a essa informação ao professor. 
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Análise das assertivas da Avaliação por Pares 

  Em relação à fase  avaliação por pares,  ela obteve um valor médio de 4,24. Com a 

análise do valor médio de cada assertiva, constata-se que nela a formação de grupos de 

revisores a partir do conhecimento dos estudantes em habilidades de programação e a 

modificação da formação dos grupos durante o curso podem trazer benefícios para a 

aprendizagem (�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 5.1 = 4,6). Por outro lado, não se sabe até que ponto o pareamento 

automático de revisores é benéfico para a aprendizagem, considerando-se o critério de 

formação de grupos mencionado. Sob esta perspectiva, os professores acreditam ser 

importante considerar a capacidade do estudante em avaliar um problema associado a uma 

habilidade que ele ainda não desenvolveu. Desse modo, a formação de grupos de revisores 

considerando o conhecimento deles nas habilidades de programação que devem ser 

desenvolvidas pode ser benéfica, mas outras estratégias de agrupamento também devem ser 

levadas em consideração a partir do contexto em que a turma se insere. 

  Ainda na fase de avaliação por pares, a questão “Você entendeu o critério para 

avaliação da solução deste problema?”, com sua escala de resposta,  é clara e possibilita que o 

aprendiz avalie a sua compreensão dos critérios para avaliação da solução do problema 

(�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 6.1 = 4,4). Segundo os professores, a pergunta não gera ambiguidade e para 

complementá-la é válido considerar o que ou os motivos que levaram o estudante, na função 

de revisor, a não entender os critérios, caso isto ocorra. Sugeriu-se também trocar ‘o critério’ 

por ‘os critérios’, pois um problema poderá ser avaliado considerando-se vários aspectos. 

Neste caso, é válido questionar ao estudante qual critério ele não compreendeu, se isto 

ocorrer. 

  Em menor concordância, a escala de valores apresentada na Figura 4.9a é clara e 

possibilita ao estudante atribuir intuitivamente uma pontuação à solução a ser avaliada 

(�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 7.1 = 3,6). A presença dos ícones ‘+’ e ‘-’ foi considerada desnecessária e sugeriu-

se adotar uma escala de 0 a 10, já que seu uso é frequente no ambiente escolar, facilitando o 

entendimento dos estudantes.  

  Por outro lado, o texto de ajuda (Figura 4.9b) e exemplo (Figura 4.9c) propostos no 

campo Comentário são claros e consistentes e guiam o estudante na elaboração do feedback 

para o autor da solução (�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 7.2 = 4,8). Neste caso, foi apontado pelos professores que o 

exemplo exibe erros comuns de acontecer durante a aprendizagem de Lógica de Programação. 

No entanto, o ícone utilizado (ajuda) não corresponde ao papel da tela de exemplo. Assim, 
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sugeriu-se inserir um link perguntando se o estudante quer ver o exemplo. Sobre o campo para 

elaboração de comentário a partir das questões da Figura 4.9b, sugeriu-se que ele fosse 

dividido como forma de estimular a elaboração de feedbacks que apontem o que está correto, 

incorreto e o que pode ser melhorado na solução avaliada. Assim, julgou-se necessário ter um 

campo para cada pergunta os quais podem utilizar um código de cores. 

Figura 4.9: Recorte da tela ‘Avaliação da solução’: a) escala de pontuação da solução; b) 

texto e c) exemplo de auxílio à avaliação da solução 

                        

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

  Ainda nesta fase, mensagens como “O estudante informou que não compreendeu os 

critérios para avaliação do ‘problema x’ ” apresentadas ao professor na tela de 

acompanhamento de avaliação de soluções (Figura 4.10) expressam claramente a 

compreensão do estudante, a partir de sua resposta, sobre os critérios para avaliação do 

problema e o campo Mensagem, disponível na mesma tela, possibilita que ele interaja 

intuitivamente com o aprendiz, fornecendo-lhe feedback para avaliar a solução (�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 8.1 

= 3,8). A mensagem exibida em tal tela é criada a partir das respostas dadas pelo estudante, na 

função de revisor, em sua autoavaliação, e as mudanças sugeridas para a tela de autoavaliação 

dos critérios irão repercutir na tela de acompanhamento da avaliação da solução. Isto 

possibilitará que o professor tenha ciência do que o estudante não entendeu e o motivo disso. 

Sendo assim, será uma boa resposta para o educador saber se os critérios de avaliação que ele 

elaborou estão claros para o estudante ou não. Nesta atividade é importante também que o 

professor tenha acesso ao enunciado do problema não compreendido pelo aprendiz. 

 

a 

b 

c 
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Figura 4.10: Recorte da tela ‘Acompanhamento da avaliação da solução do problema’ 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Análise das assertivas da Pós-Reflexão 

 A fase de pós-reflexão obteve um valor médio de 4,34, sendo a segunda melhor 

avaliada, porém com maior grau de dispersão dos dados do conjunto avaliado. A partir da 

análise do valor médio das assertivas desta fase observa-se que os elementos Enunciado do 

problema, Habilidade de programação, Minha solução e Avaliações são relevantes ao 

contexto e são apresentados adequadamente ao estudante na tela de visualização e avaliação 

do resultado demonstrada na Figura 4.11 (�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 9.1 = 4,6). As sugestões apontadas dizem 

respeito ao design da tela.  Nesse sentido, sugeriu-se ampliar os campos que contém as 

avaliações das soluções dos problemas, exibindo-os um abaixo do outro. As alterações na 

escala de pontuação e no campo para criação de comentários apontadas anteriormente irão 

repercutir nesta tela sendo necessário, portanto, uma escala de 0 a 10 e dividir os comentários 

da avaliação contemplando os erros, acertos e melhorias a serem feitas na solução, os quais 

devem ser identificados por cores distintas. 

  Ainda na tela de visualização e avaliação dos resultados, as questões “O que você 

errou? Por quê?” e “A avaliação feita pelos seus colegas ajudou você a identificar os erros e 

acertos na sua solução? Por quê?” são claras e possibilitam ao aprendiz refletir sobre seus 

erros e acertos e a avaliar a qualidade dos comentários criados por seus pares (�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 9,2 = 

4,0). Em relação à primeira questão, ela busca envolver o estudante em atividades que lhe 

permitam pensar sobre o próprio conhecimento a partir da visualização dos dados 

apresentados na tela mencionada. Nesse sentido, os resultados da análise indicam que tal 

questão pode ser aprimorada, sendo substituída por outras como ‘Você concorda com as 

avaliações?’ ou ‘Você concorda com o que os revisores disseram sobre o que você errou ou 

não?’. 
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Figura 4.11: Recorte da tela ‘Visualização e avaliação do resultado’ 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  Outro ponto foi levantado durante este estudo: a confiabilidade das avaliações 

providas pelos aprendizes. Neste caso, sugeriu-se a verificação das avaliações pelo professor. 

Isto pode ser sinalizado por meio de ícones verde, laranja e vermelho que indiquem, 

respectivamente, a concordância total, parcial ou discordância em relação às avaliações 

realizadas pelos estudantes-revisores. Adicionalmente, todos os professores observadores 

concordaram que possibilitar que o estudante opte se deseja compartilhar com a turma a sua 

produção, se comparada ao compartilhamento sem permissão, é uma boa estratégia para que 

ele não se sinta constrangido perante os pares quando obtiver um baixo desempenho 

(�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 9.3 = 5,0). 

 A avaliação da fase de pós-reflexão ainda revela que, para os professores, o gráfico com 

os resultados do desempenho esperado e obtido pelo estudante em cada problema, exibido na 

tela de autoavaliação da experiência de resolução de problema (Figura 4.12), ajuda-o a 

perceber se há melhorias no monitoramento do próprio conhecimento (�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 10.1 = 4,6). 

Sugeriu-se, no entanto, substituir o texto, da legenda, ‘O que eu demonstrei’ por ‘O que eu 

obtive’.  
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Figura 4.12: Recorte da tela ‘Autoavaliação da experiência de resolução de problema’ 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Complementarmente, os elementos textuais apresentados na tela supracitada ajudam o 

aprendiz a interpretar os resultados do gráfico num processo de autoavaliação do 

conhecimento (�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 10.2 = 4,2). Para melhorar este aspecto considera-se importante 

alterar no texto o termo ‘último problema’ pelo nome do problema. Isto deixará o texto mais 

objetivo e poderá não causar dúvida no estudante. 

Como os elementos apresentados na tela de autoavaliação da experiência de resolução 

de problema (Figura 4.12) possibilitam a realização da autoavaliação do último e de todos os 

problemas resolvidos pelo aprendiz, sugeriu-se que esta divisão ficasse mais clara para não 

causar confusão no processo de reflexão. A partir deste resultado, constatou-se a necessidade 

de realizar a autoavaliação da experiência de resolução de problemas após a reflexão sobre o 

estado atual do conhecimento que ocorre na fase de pós-reflexão. A primeira atividade citada 

contempla o último e o histórico de problemas resolvidos e está diretamente associada a 

atividades metacognitivas. A segunda, no entanto, é mais específica ao último problema 

solucionado e baseia-se no desempenho obtido pelo estudante na resolução do problema de 

Lógica de Programação proposto. Isto teve um impacto sobre penC que na Figura 4.1 já foi 

apresentado com esta mudança, considerando-se a relevância da reflexão para o modelo 

proposto. Como a atividade de reflexão sobre o monitoramento do conhecimento é 

complementar à autoavaliação da experiência de resolução de problemas, ela permaneceu 

sendo realizado após a realização dessa última, como pode ser observado na Figura 4.13.  
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Figura 4.13: Recorte de atividades da fase de Pós-Reflexão do penC:  a) antes e b) após a 

validação do modelo com professores 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

   

 Ao se observar os dados coletados percebe-se também, em menor concordância, que 

os gráficos com seus elementos textuais expostos na Figura 4.14 ajudam o estudante a refletir 

sobre a sua precisão na estimativa do conhecimento e a identificar se há algum tipo de viés na 

autoavaliação da aprendizagem (�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 11.1 = 3,6). Neste caso foi proposta a alteração do 

termo ‘aleatório’ por ‘variável’, no gráfico 2. Ainda que este elemento mostre qual é o lugar 

bom, onde não há viés na autoavaliação do conhecimento do aprendiz. Complementarmente, 

sugeriu-se retirar a palavra ‘viés’ do título do gráfico 2, pois o estudante do ensino médio 

poderá não compreendê-la. Nesse sentido, o título expresso poderá ser ‘Com relação à minha 

autoavaliação do conhecimento, eu sou pessimista ou otimista?’. Também se recomendou 

mudar os gráficos, pois os valores resultantes são discretos e não contínuos. Da forma como 

estão, eles dão  a ideia de continuidade. Construir um gráfico a partir de  ícones no formato de 

carinhas (emoticons) pode minimizar o problema apontado. 

Figura 4.14: Recorte da tela ‘Reflexão sobre monitoramento do conhecimento’ 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

a b 
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Ainda em menor assentimento, as dicas apresentadas na tela supracitada são claras e 

podem motivar o aprendiz em seu processo de desenvolvimento do pensamento 

computacional, principalmente quando ele avaliar imprecisamente a própria aprendizagem 

(�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 11.2 = 3,2). Neste contexto, as dicas foram avaliadas como boas, no entanto, 

detalhadas demais, o que pode levar o estudante a não ler ou se perder no texto. Assim, 

sugeriu-se que elas fossem apresentadas à medida que as atividades de resolução e avaliação 

de problemas são executadas. Também se recomendou repensar o texto de tais dicas para ficar 

mais fácil do aprendiz entender. Nesse sentido, elas devem ser exploradas de modo a deixar 

explícito aos estudantes que não conseguiram identificar as competências requeridas na 

resolução e avaliação de problemas que elas estão associadas às habilidades de programação. 

Ainda, as dicas podem ser apresentadas por meio de ilustrações e serem exibidas após o 

gráfico 1. 

 Por outro lado, a representação gráfica apresentada ao estudante na tela de reflexão 

sobre o estado atual do conhecimento (Figura 4.15), na fase de pós-reflexão, ajuda-o a 

perceber com clareza o seu nível de conhecimento, numa habilidade de programação, antes e 

depois de resolver um problema (�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 12.1 = 4,0). Neste caso, sugeriu-se retirar os ícones 

com setas para direita e para esquerda  e deixar somente os textos ‘antes’ e ‘depois’. Também 

se recomendou trazer informações qualitativas que ajudem o aprendiz a entender o que 

significam os percentuais apresentados nas barras de progresso. É necessário explicar além da 

habilidade, os conteúdos abordados no problema. 

Figura 4.15: Recorte da tela ‘Reflexão sobre o estado atual do conhecimento’ 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Com uma taxa de concordância ainda maior, foi diagnosticado que os elementos 

Enunciado do problema, Habilidade de programação, Solução proposta, Avaliações e os 
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resultados da autoavaliação realizada pelo autor da solução são relevantes ao contexto e foram 

apresentados adequadamente na tela que dá suporte à discussão da turma (Figura 4.16). E, 

quando utilizados como base para elaboração das mensagens, podem contribuir com a 

discussão sobre os erros e acertos da solução, bem como com a percepção da turma da 

importância da avaliação por pares (�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 13.1 = 4,8). Neste caso, foi apontado pelos 

professores observadores que os estudantes poderão aprender com o erro do outro. Ainda, se o 

problema ou a avaliação estiverem incorretos, mais pessoas poderão informar o que está 

errado ou o que pode ser melhorado. Foi levantado também que tal discussão está baseada no 

estudante, na perspectiva do construtivismo e que o papel do professor deveria aparecer mais. 

Isto pode ocorrer por meio de um ícone que indique a concordância do educador em relação 

às avaliações realizadas pelos estudantes-revisores. 

  

Figura 4.16: Recorte da tela ‘Discussão da turma sobre solução e avaliações compartilhadas’ 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  Também se constatou que o anonimato, na visão dos estudantes, pode motivar a 
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turma a se engajar na discussão sobre a solução e as avaliações dos problemas compartilhados 

(�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 13.2 = 4,6). Neste caso, foi apontado que o anonimato dá mais liberdade para o tipo 

de discussão pretendido. Adicionalmente, foi ressaltado que essa visão coloca em foco apenas 

os objetos de discussão que neste caso são a solução e as avaliações, não importando quem as 

tenham desenvolvido. Por outro lado, um professor foi neutro em relação a esta assertiva e 

indicou que não sabe se o anonimato irá engajar os aprendizes na discussão, pois poderá  

gerar um mistério desnecessário. Neste caso, apenas um experimento com os estudantes 

poderá indicar as consequências dessa atividade. Complementarmente, as alterações nas 

questões de autoavaliação expostas na tela de visualização e avaliação de resultados 

repercutirão também na tela da Figura 4.16.   

  Os resultados obtidos na fase de pós-reflexão ainda apontam que os elementos 

Enunciado do problema, Habilidade de programação, Solução proposta, Avaliações e os 

resultados da autoavaliação realizada pelo autor da solução são relevantes ao contexto e foram 

apresentados adequadamente na tela que dá suporte à mediação da discussão, pelo professor. 

E, quando associados às mensagens da turma, podem auxiliar o educador a mediar a discussão 

sobre os erros e acertos da solução, bem como sobre a importância da avaliação por pares 

(�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 14.1 = 4,6). Além disso, o não-anonimato, na visão do professor, contribui no 

acompanhamento da aprendizagem possibilitando o fornecimento de feedbacks 

personalizados, de acordo com as necessidades de cada aprendiz (�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 14.2 = 4,8). A tela 

que apoia à mediação da discussão é similar à apresentada à turma (Figura 4.16). No entanto, 

o professor consegue identificar os estudantes participantes dessa atividade. Neste contexto, 

os resultados da avaliação apontam a validade dessa decisão o que auxiliará o educador a ter 

uma ideia de como está o andamento de seus estudantes. Como o professor tem uma visão 

diferente daquela tida pela turma, sugeriu-se que isto fique explícito na tela para que ele não 

identifique os aprendizes e quebre o anonimato perante a turma. Neste caso, se os estudantes 

forem identificados por um apelido e este for visível para todos, o professor poderá usá-lo 

quando for fornecer feedbacks durante a discussão da turma. 

  Por fim, a comparação da avaliação da solução de um estudante com a dos demais 

revisores somado à análise do feedback recebido pelo autor da solução pode contribuir com 

melhoria da qualidade das avaliações das soluções dos problemas de Lógica de Programação 

(�̅�𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 15.1 = 4,4). Como recomendações têm-se a inserção do enunciado do problema ou 

um link que dê acesso a ele. Também, a pontuação obtida para cada critério de avaliação de 

um problema, e não apenas a pontuação total, para que o revisor possa fazer uma comparação 



82 
 

 
 

mais detalhada. Neste caso, assume-se que o problema possui vários critérios de análise. 

Sugeriu-se ainda inserir a avaliação correta para que o revisor possa comparar com a dele. 

Recomendou-se que tal avaliação seja desenvolvida pelo professor, pois se o revisor estiver 

correto e todos os demais estiverem errados ele poderá ter mais um parâmetro que poderá 

auxiliar na sua reflexão sobre a avaliação realizada. Alternativamente, recomenda-se que o 

estudante, na função de revisor, informe se concorda com os resultados das análises realizadas 

por seus pares. 

 

4.4. Discussão 

Tendo em vista a necessidade de disseminar o pensamento computacional na educação 

básica, este capítulo apresentou um modelo para o desenvolvimento dessa habilidade. 

Atrelado a isto, integrou-se estratégias associadas à autorregulação como forma de mitigar 

problemas na aprendizagem de conceitos computacionais.  Este estudo é inédito ao se 

considerar a aparente ausência de trabalhos que integrem os temas pensamento computacional 

no ensino médio, através da programação, e autorregulação pelas práticas de autoavaliação e 

avaliação por pares.   

Analisando-se a literatura sobre pensamento computacional na educação básica, é 

possível constatar o interesse pela definição de conteúdos para os diferentes níveis de ensino, 

bem como por metodologias que deem suporte à execução das atividades pedagógicas, dentre 

outros. O ensino de fundamentos da programação no ensino médio surge, neste contexto, 

trabalhando alguns preceitos norteadores do pensamento computacional. Contudo, a literatura 

da área revela que o ensino de programação para iniciantes é considerado um dos desafios da 

educação em computação. Isto dá a oportunidade aos pesquisadores de investigarem maneiras 

de mitigar os problemas levantados. Neste cenário, estratégias como a autoavaliação e a 

avaliação por pares podem ser adotadas, contribuindo para autorregulação e a aprendizagem 

dos estudantes. 

Ao analisar-se a literatura sobre ensino de programação para iniciantes apoiado pela 

utilização das estratégias mencionadas, diversas lacunas foram identificadas. Uma delas diz 

respeito ao nível de ensino para o qual as atividades são destinadas. Enquanto que os estudos 

mapeados envolvem estudantes do ensino superior, neste trabalho o modelo proposto é 

direcionado ao  ensino médio, considerado um dos níveis que devem ser contemplados em 

atividades que visem a promoção do pensamento computacional. 
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Ainda, a integração da autoavaliação com a avaliação por pares em atividades de 

ensino-aprendizagem de programação no ensino médio mostra-se como outro diferencial 

deste trabalho. Complementarmente, a tecnologia é utilizada para apoiar essas duas práticas, 

contribuindo para o desafio científico “Acesso participativo e universal do cidadão brasileiro 

ao conhecimento” da SBC, como também dando suporte ao alcance de metas traçadas no 

Plano Nacional de Educação 2014-2024. 

Ao comparar esta pesquisa com outros trabalhos dispostos na literatura, percebem-se 

outros diferenciais. Enquanto que na pesquisa de Schorsch (1995) os estudantes avaliam o 

próprio conhecimento, localizando e corrigindo os erros a partir do fornecimento de feedbacks 

providos por um sistema, nesta pesquisa propõe-se que os educandos sejam envolvidos 

explicitamente em atividades de autoavaliação. Esta medida foi influenciada pela pesquisa de 

Long e Aleven (2013) a qual evidencia a necessidade de se ter instruções explícitas que 

auxiliem estudantes do ensino médio a autoavaliarem o conhecimento. Ainda, este fato 

corrobora com os estudos de Gama (2004) ao envolver explicitamente os estudantes em 

tarefas reflexivas antes e após resolver um problema. Também, essa decisão está em 

consonância com o estudo de Ngai et al. (2010) ao modificar o material didático do curso 

introdutório de programação e incluir questões para autoavaliação na resolução de problemas 

da área. 

No que se refere à avaliação por pares, diferentes aspectos apontados por 

Sitthiworachart et al. (2004) foram considerados, uma vez que tais autores obtiveram 

resultados positivos no domínio de programação para iniciantes. Um deles diz respeito ao 

anonimato: no penC a identidade dos autores e revisores de códigos não é revelada perante os 

estudantes. Contudo, o professor pode identificar os educandos, podendo assisti-lo nos 

processos de resolução e avaliação de problemas. Sitthiworachart et al. (2004) também 

apontam para a importância da discussão em grupo no processo de avaliação por pares. Neste 

aspecto, a discussão proposta no penC dá-se a partir dos problemas que tiveram sua solução e 

avaliações compartilhadas pelo estudante-autor, abrindo espaço para discussão sobre os erros 

cometidos, acertos e aspectos que requerem melhorias. 

Os autores supracitados alertam ainda sobre a clareza dos critérios de análise e escala 

de pontuação utilizada pelos estudantes-revisores. Nesse sentido, no modelo proposto o 

docente define os critérios que deverão ser utilizados pelos revisores na avaliação das 

soluções, podendo ajudá-los na compreensão do que se espera de uma boa solução. Ainda, 

antes de iniciar a análise dos problemas cada revisor autoavalia sua compreensão sobre esses 
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critérios. Tal autoavaliação pode servir como parâmetro para o professor verificar a validade e 

o entendimento de seus estudantes frente aos critérios por ele definidos. 

Na atividade de avaliação de código propriamente dita, esta pesquisa também busca 

dar suporte aos revisores. Enquanto que no mecanismo de avaliação por pares que apoia a 

autoavaliação proposto por Sirotheau et al. (2011) a ficha de análise não possui suporte 

metacognitivo à elaboração de comentários que apoiarão a reflexão dos autores dos códigos, 

neste trabalho buscou-se, por meio de scaffolds, ajudar os avaliadores nessa tarefa de modo 

que elaborem comentários sugestivos, corretivos e que evidenciem os pontos fortes das 

soluções ajudando, assim, os programadores iniciantes a refletirem sobre os artefatos criados. 

Ainda, julga-se importante envolver no processo de reflexão não apenas o estudante na 

função de autor, mas também desempenhando o papel de revisor. Desse modo, no penC há 

suporte à realização dessa tarefa, aspecto não observado em outros estudos da área. Isso 

ocorre por meio da comparação da avaliação realizada com a dos demais revisores, como 

também pelo feedback provido pelo autor da solução analisada e pela indicação de 

concordância do professor à avaliação realizada pelo revisor. 

Além dos aspectos ora elencados, neste capítulo foram apresentados também os 

resultados da  avaliação do modelo penC. Participaram do estudo professores com uma 

diversidade de perfis de formação e atuação com o objetivo de ter-se uma avaliação sob a 

ótica de especialistas nas áreas contempladas no modelo. Ao analisar os resultados, observa-

se a concordância dos participantes em relação à contribuição do penC à autorregulação e à 

aprendizagem pensamento computacional no ensino médio, com média final equivalente a 

4,27, numa escala que vai até 5.  

Do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem do pensamento computacional, 

categoria Educação em Computação, o estudo revelou a necessidade de adoção de diversas 

estratégias para formação de grupos de revisores de soluções de problemas da área. A 

estratégia de agrupamento a partir do conhecimento dos estudantes em habilidades de 

programação e a modificação da formação dos grupos durante o curso podem trazer 

benefícios para a aprendizagem. Por outro lado, é necessário levar em consideração a 

capacidade dos revisores em avaliar problemas associados a habilidades que eles ainda não 

desenvolveram. Tal fato traz implicações para o design de interface do sistema de resolução 

de problemas que implementa o penC que deverá considerar outras estratégias de 

agrupamento. Estas poderão ser definidas pelo professor, considerando o contexto da turma.  
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Ainda nessa categoria, a possibilidade de acompanhamento da resolução e avaliação 

de problemas foi satisfatoriamente avaliada. E, para que o professor seja mais assertivo em 

seus feedbacks, sugeriu-se que os estudantes justifiquem as causas de suas dificuldades na 

execução dessas atividades. Complementarmente, a tela que dá suporte à visualização e 

avaliação dos resultados, pelo estudante-autor, pode conter algum indicativo quanto à 

concordância do educador às avaliações providas pelos estudantes-revisores. O mesmo se 

aplica ao design da tela de apoio à discussão da turma sobre os problemas compartilhados. 

Também, durante a reflexão do estudante-revisor sobre a avaliação que ele realizou, sugeriu-

se incluir a avaliação correta do problema por ele analisado, a qual poderá ser desenvolvida 

pelo professor. No contexto das atividades descritas, fica evidente o papel do docente na 

promoção do pensamento computacional, o que trará implicações para o design da ferramenta 

que integrará o penC. 

Os resultados encontrados ainda trazem implicações para atividades metacognitivas 

durante a resolução e avaliação de problemas de Lógica de Programação por estudantes do 

ensino médio. Foram satisfatoriamente avaliadas as questões para autoavaliação antes da 

resolução do problema, assim como a inclusão da habilidade de programação junto ao 

enunciado como forma de ajudar o aprendiz a compreender a tarefa proposta. Ainda, os 

scaffolds reflexivos apresentados nas telas de resolução e avaliação de problemas podem guiar 

o estudante na realização de tais atividades. Também, as questões para autoavaliação exibidas 

na tela de visualização e avaliação dos resultados podem envolver o estudante-autor a refletir 

sobre seus erros e acertos. Sugestões foram dadas para tais atividades, no entanto, destacam-

se as recomendações à atividade de monitoramento do conhecimento. Nesse sentido, as dicas 

oferecidas aos estudantes que avaliam com imprecisão o próprio conhecimento podem ser 

aperfeiçoadas. Ainda, a reflexão sobre a experiência de resolução de problemas pode ser 

realizada com mais clareza, algo que repercutiu na sequência de atividades da fase de pós-

reflexão do penC, exibida na Figura 4.8. Aos estudantes, na função de revisor, ao comparar 

suas avaliações com a dos pares, sugeriu-se que eles informem sobre a concordância dos 

resultados. 

Ademais, outros aspectos inerentes ao design de interface foram identificados. 

Beneficamente, destaca-se a clareza das escalas das questões para autoavaliação, a 

apresentação de elementos relevantes para o contexto de avaliação e discussão de resultados e 

a possibilidade de interação com estudantes, de forma intuitiva, pelo professor. Por outro lado, 

a escala de pontuação que deve ser utilizada na avaliação da solução pode ser melhorada. 
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Ainda, os gráficos que dão suporte à atividade de monitoramento do conhecimento podem ser 

redefinidos para cumprir o seu papel. Destaca-se também a necessidade de alertar o educador 

sobre o anonimato, na visão da turma, durante a discussão sobre as soluções e avaliações 

compartilhadas. Isto poderá possibilitar que ele não revele os nomes dos participantes da 

discussão e, assim, não quebre o anonimato perante a turma, como definido no penC. 

 

4.5. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou o penC, um modelo que visa promover o pensamento 

computacional no ensino médio pela prática de autorregulação durante a aprendizagem dessa 

habilidade. Ele foi concebido a partir do estudo exploratório apresentado no capítulo 3 e 

preenche lacunas de pesquisa identificadas no mapeamento. O nível de escolaridade para o 

qual ele se destina e a integração da autoavaliação e avaliação por pares no contexto do 

ensino-aprendizagem de programação para iniciantes são as principais delas. Adicionalmente, 

o modelo traz contribuições a um dos desafios científicos da SBC e ao PNE 2014-2024 no 

que se refere ao acesso do cidadão brasileiro ao conhecimento e desenvolvimento de 

tecnologias educacionais, respectivamente. Ainda, contribui para o desenvolvimento de 

habilidades necessárias aos estudantes no século XXI, dentre as quais se podem destacar o 

pensamento computacional, a autorregulação da aprendizagem e o trabalho colaborativo. 

Como forma de validar o modelo conceitual proposto, um estudo foi realizado com 

professores de diferentes áreas. Os resultados obtidos trazem contribuições para o penC, 

possibilitando identificar aspectos positivos e aqueles que requerem melhorias. A partir de tais 

resultados, o modelo foi refinado e sua implementação e experimentação com estudantes no 

ensino médio são descritas no próximo capítulo. 
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Capítulo 5  

Implementação e Estudo Experimental do 

penC8 
 

Este capítulo apresenta um ambiente de aprendizagem que integra as atividades definidas no 

penC juntamente com o planejamento e resultados obtidos com um estudo experimental para 

validação do modelo proposto.  

 

5.1. Integrando o penC a um Ambiente de Resolução de 

Problemas 

Como mencionado no capítulo anterior, o penC pode ser integrado a algum ambiente 

computacional, atuando como um assistente nos processos de resolução e avaliação de 

problemas durante a aprendizagem do pensamento computacional. Desse modo, para avaliar o 

modelo proposto e validar seus conceitos associados, o modelo foi implementado e tal 

protótipo foi nomeado como penC+
9
.  

O penC+ é um ambiente de resolução de problemas com duas visões distintas para 

professor e estudante. O professor pode criar uma turma, cadastrar estudantes, definir 

problemas de lógica de programação, acessar relatórios de desempenho de sua turma, dentre 

outro. Por outro lado, a resolução dos problemas propostos pelo professor e a verificação da 

correção de suas respostas são algumas das funcionalidades para o perfil de estudante.   

O sistema mencionado foi desenvolvido para que o modelo penC pudesse ser avaliado 

em um ambiente de resolução de problemas de lógica de programação.  Ressalta-se, contudo, 

que isso não limita o uso o modelo proposto. Ele poderá ser integrado a outros ambientes, 

                                                   
8 Os resultados apresentados neste capítulo são baseados nas seguintes publicações: 

FRANÇA, R. S.; TEDESCO, P. C. A. R. Collaborative learning model to support the self-regulated 

learning of computational thinking. No prelo. 

FRANÇA, R. S.; TEDESCO, P. C. A. R. Explorando o pensamento computacional no ensino médio: do 

design à avaliação de jogos digitais. In: Anais do XXIII Workshop sobre Educação em Computação. 

2015. 
9
 Pronuncia-se ‘pense mais’. 
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desde que estes deem suporte aos requisitos mínimos tidos pelo penC+ e citados 

anteriormente. A decisão pela implementação de um novo ambiente se deu pelo desejo que os 

usuários focassem nas atividades propostas no penC no momento de sua validação 

minimizando, assim, intervenções externas que poderiam impactar nos resultados, tais como 

funcionalidades chat, fóruns e outras, comuns em ambientes virtuais de aprendizagem. 

O penC+ é uma aplicação Java Web que usa um banco de dados MySQL. A escolha de 

Java no desenvolvimento do protótipo se deu pela familiaridade da pesquisadora com essa 

linguagem de programação. Adicionalmente, utilizou-se  MySQL por ele ser comumente 

utilizado em aplicações web e devido à sua velocidade, flexibilidade e confiabilidade. 

A Figura 5.1 apresenta a arquitetura do modelo integrado ao ambiente de resolução de 

problemas. Como pode ser observado, o penC é dividido em quatro módulos principais, além 

do módulo comunicação, e os estudantes devem interagir com as atividades indicadas nesses 

módulos para resolver e avaliar os problemas de acordo com a abordagem definida nesta 

pesquisa.  

Figura 5.1: Arquitetura do sistema 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O módulo Pré-Reflexão fornece suporte à atividade de reflexão sobre o estado atual do 

conhecimento do estudante. Para tanto, inicialmente a base com informações sobre o 

desempenho do estudante em problemas anteriormente resolvidos é acessada, possibilitando 

ao aprendiz identificar o seu desempenho médio, quais problemas resolveu com êxito, 

parcialmente corretos ou com erros. Após, o estudante lê o novo problema a ser resolvido e 

autoavalia seu conhecimento sobre a atividade proposta. As respostas à autoavaliação 

alimentarão duas bases de dados. A resposta à pergunta sobre a capacidade do aprendiz para 

resolver o problema corrente é utilizada juntamente com o desempenho obtido para o cálculo 

do KMA e do KMB. Também, ela com as respostas às questões sobre a compreensão e 

dificuldade do problema serão armazenadas no histórico de autoavaliações do estudante, na 

função de autor, e poderão ser consultadas pelo professor, possibilitando que ele forneça um 

feedback mais assertivo ao estudante, de acordo com a autoavaliação realizada, subsidiando a 

fase de resolução.  

O módulo Resolução dá suporte à resolução do problema apresentado e autoavaliado 

pelo educando. Como saída, têm-se a solução proposta pelo estudante, a qual deve ser 

fornecida antes do término do prazo definido pelo professor. Já o módulo Avaliação por 

Pares fornece as funcionalidades que permitem a autoavaliação dos critérios de análise, pelo 

estudante-revisor, bem como à avaliação do problema respondido na fase anterior. Os dados 

dessa autoavaliação são armazenados no histórico de autoavaliações do estudante, na função 

de revisor,  podendo ser utilizados pelo professor para identificar se os revisores entenderam 

os critérios de análise do problema e, se isso não ocorreu, guiá-los nessa tarefa. Ainda, este 

módulo fornece subsídio ao fornecimento de feedback, pelo professor, sobre sua  

concordância às avaliações realizadas pelos revisores. 

O módulo Pós-Reflexão provê funcionalidades para que o autor da solução, os 

revisores e a turma reflitam sobre os problemas resolvidos e avaliados, podendo esse processo 

ser mediado pelo professor. Inicialmente, o estudante-autor reflete sobre o seu conhecimento 

a partir da solução proposta e dos comentários providos pelos revisores. Estes deverão ser 

avaliados pelo autor, enquanto ele avalia o próprio conhecimento. Tal atividade proverá dados 

que possibilitarão a atualização da base de autoavaliações do autor referente ao último 

problema resolvido.  

Outra funcionalidade provida é a reflexão sobre o histórico de problemas solucionados 

a qual será realizada a partir de dados armazenados na base desempenho. O módulo pós-

reflexão também fornece suporte ao monitoramento do conhecimento o qual é realizado a 
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partir do modelo KMA/KMB do estudante e do desempenho obtido nos problemas 

solucionados. De modo a favorecer a precisão no julgamento da própria aprendizagem, 

feedbacks metacognitivos são fornecidos ao aprendiz considerando-se os resultados por ele 

obtidos na precisão e viés no monitoramento do conhecimento. 

O módulo em questão ainda fornece subsídio para a reflexão das avaliações realizadas 

pelos estudantes. Esta atividade é realizada comparando-se os comentários do revisor com os 

dos demais que analisaram o mesmo problema, juntamente com o feedback fornecido pelo 

autor da solução analisada e o resultado da concordância do professor à avaliação realizada. A 

autoavaliação do revisor frente aos dados apresentados é então utilizada para atualizar seu 

histórico de autoavaliações. 

Ainda, as informações já armazenadas sobre os problemas resolvidos e avaliados são 

utilizadas para prover discussões com a turma sobre os artefatos produzidos. Os dados dessa 

interação são armazenados e poderão ser utilizados pelo educador na mediação da discussão 

dos processos de resolução e avaliação de problemas de lógica de programação. 

 

5.2. Um Cenário de Aprendizagem com o penC+ 

Para facilitar a compreensão do leitor sobre a maneira como as atividades são 

realizadas com o penC+, um cenário com o uso do sistema será descrito instanciando algumas 

funcionalidades do sistema.  

Inicialmente, deve ser considerado que o professor e uma turma de lógica de 

programação já estão cadastrados no sistema. Suponha-se, ainda, que Anna, Lucas, Marta e 

Ricardo são estudantes dessa turma; que o educador já lecionou Estruturas de Repetição e 

deseja propor exercícios práticos sobre o conteúdo. Assim, ele acessa o penC+ e define um 

exercício a ser resolvido por seus estudantes. Durante essa tarefa, o professor informa o 

enunciado do problema, como também o conteúdo e habilidade de programação associados. O 

prazo limite para resolução do problema também é informado. Atrelado a isso, o educador 

define os critérios que deverão ser utilizados pelos estudantes para avaliação do problema, 

designa os revisores, informa o que espera que contenha a solução e avaliação do problema e 

estabelece um prazo para análise da solução. 

 Os estudantes acessam suas respectivas contas no penC+ e entram na área de 

resolução de problemas. Nesta área, eles realizam a atividade de reflexão sobre o estado atual 
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do conhecimento, verificando seu desempenho nas habilidades de programação, quais 

problemas resolvidos estão associados a cada uma das habilidades, bem como a quantidade de 

acertos totais e parciais e erros na resolução de problemas associados às diferentes 

habilidades. Adicionalmente, eles consultam os problemas anteriormente resolvidos, como 

demonstrado na Figura 5.2. 

Figura 5.2: Tela de reflexão sobre o estado atual do conhecimento (pré-reflexão) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Após tal atividade, cada um dos estudantes inicia a resolução do novo problema. Para 

tanto, informam primeiramente se entenderam o que deve ser feito no problema, o quão difícil 

acreditam que é resolver a atividade e se acham que conseguem resolver o problema proposto. 

Para a primeira questão, caso a resposta tenha sido “parcialmente” ou “não” os aprendizes 

deverão informar o que não entenderam no problema. Estas informações serão úteis para 

calcular o KMA e KMB, bem como para auxiliar o professor no acompanhamento da 

resolução do exercício. Em seguida, o enunciado do problema com seu conteúdo e habilidade 

de programação são reapresentados juntamente com o scaffold “Você lembra se já resolveu 

um problema semelhante a este e os passos que seguiu para solucioná-lo? Se sim, os mesmos 

passos podem ser aplicados aqui? Pense sobre isto e tente resolver o problema atual.”. 
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Atrelado a isto, os problemas anteriormente solucionados pelos aprendizes estão disponíveis 

para serem consultados. Os estudantes então resolvem o problema e enviam suas respectivas 

soluções. 

As soluções criadas em seguida são distribuídas entre os estudantes-revisores, 

conforme designação do professor. Para este cenário, considere que Lucas, Marta e Ricardo 

foram designados a avaliar a solução de Anna. Antes de avaliar a solução, contudo, os três 

revisores informam se entenderam os critérios para análise da solução, definidos pelo 

educador. Caso a resposta tenha sido “parcialmente” ou “não”, eles dão informações 

adicionais sobre o que não foi entendido, de modo a facilitar o fornecimento do feedback pelo 

professor. Em seguida, os revisores avaliam a solução considerando os critérios previamente 

definidos. Nesta fase, eles atribuem uma pontuação de 0 a 10 ao código analisado e fornecem 

informações que permitam à Anna identificar o que está correto em sua solução, como 

também o que está errado e o que pode ser melhorado, como demonstrado na Figura 5.3. 

Figura 5.3: Recorte da ficha de avaliação de soluções de problemas 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Finalizada a etapa anteriormente descrita, o professor acessa as avaliações geradas 

pelos revisores e indica seu grau de concordância às análises realizadas. Depois, Anna 

visualiza os comentários providos por seus colegas e informa se concorda com as avaliações e 

se elas a ajudaram a identificar os erros e acertos na solução proposta. Ainda, informa se 

deseja compartilhar a sua solução e avaliações recebidas com os demais estudantes da turma. 

Em caso afirmativo, os artefatos são utilizados como fonte de discussão sobre os erros e 
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acertos nos processos de resolução e avaliação do problema. Adicionalmente, Anna também 

vê o resultado gerado pelo professor, quanto à concordância das avaliações feitas por Lucas, 

Marta e Ricardo. 

Em seguida, Anna visualiza uma barra de habilidade, como as exibidas na Figura 5.2, 

relacionada ao último problema resolvido e à habilidade de programação contemplada na 

tarefa. A partir dela, ela vê graficamente se avançou ou retrocedeu naquela habilidade. Para 

complementar a informação quantitativa apresentada em formato percentual, a estudante pode 

ver os problemas resolvidos e conteúdos envolvidos nesse resultado. 

Na tela seguinte, o desempenho esperado com o obtido na resolução dos últimos 

problemas que tratam de Estruturas de Repetição é exibido graficamente à Anna, como 

demonstrado na Figura 5.4.  

Figura 5.4: Comparação do desempenho esperado com o obtido 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A aprendiz então interage com os combo box disponíveis abaixo do gráfico 

interpretando os resultados exibidos, como no exemplo a seguir: 

No problema 3 associado à habilidade ‘Escolher estruturas condicionais e de iteração 

apropriadas para uma tarefa de programação’ eu disse que [não conseguiria / 

conseguiria parcialmente / conseguiria] resolvê-lo e após a avaliação da minha 

solução foi demonstrado que eu [não consegui / consegui parcialmente / consegui]. 

Então, a minha previsão da minha compreensão sobre essa habilidade é [imprecisa / 

precisa]. 
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Olhando para todos os problemas que eu já resolvi associados à habilidade ‘Escolher 

estruturas condicionais e de iteração apropriadas para uma tarefa de programação’ 

eu acredito que a minha avaliação da minha compreensão dessa habilidade está 

[diminuindo / aumentando]. 

 

Na tela seguinte os resultados do KMA e KMB inferidos pelo sistema são 

apresentados. Dado que Anna tenha demonstrado baixa precisão na avaliação do próprio 

conhecimento, uma mensagem é exibida informando tal resultado, seguida de dicas que 

poderão ajudá-la a melhorar a autoavaliação da aprendizagem. 

Para complementar as atividades, na função de revisor, Lucas, Marta e Ricardo 

acessam os resultados das avaliações realizadas e compara-as umas com as outras, uma vez 

que eles analisaram o mesmo problema, do mesmo autor. Em seguida, informam se 

concordam com as análises de seus pares e têm acesso aos resultados gerados pelo professor 

os quais explicitam o que era esperado ter nas avaliações, bem como a concordância do 

educador às avaliações por eles realizadas.  

 

5.3. Experimento com Estudantes 

A hipótese que conduz esta pesquisa trata da promoção da autorregulação e da 

aprendizagem do pensamento computacional no ensino médio por meio da prática da 

autoavaliação e da avaliação por pares, definida no penC. Para validar esta hipótese, um 

quasi-experimento foi realizado com estudantes da educação básica participantes de um curso 

de jogos digitais que objetivou introduzir conceitos de programação em iniciantes na área. 

A abordagem Goal/Question/Metric (GQM) (VAN SOLINGEN; BERGHOUT, 1999) 

foi utilizada como apoio à organização e à elaboração do estudo e suas fases são apresentadas 

a seguir por meio da instanciação dos dados desta pesquisa. 

 

5.3.1. Definição 

A definição é a primeira fase onde o experimento é expresso em termos dos problemas 

e objetivos. Neste trabalho, a definição da experimentação foi organizada da seguinte forma: 

 

 



95 
 

 
 

Objetivo Global 

Definir se o modelo penC contribui com a autorregulação e a aprendizagem do 

pensamento computacional sob o ponto de vista de iniciantes em programação. 

 

Objetivo da Medição 

Pretende-se caracterizar: 

1. As estratégias de autorregulação da aprendizagem mobilizadas pelos estudantes em 

atividades didáticas de construção de jogos digitais; 

2. O impacto da abordagem proposta na aprendizagem do pensamento computacional. 

 

Objetivo do Estudo 

Analisar o modelo penC, 

Com o propósito de caracterizá-lo 

Com respeito à contribuição na autorregulação e na aprendizagem do pensamento 

computacional 

Do ponto de vista de estudantes 

No contexto de um curso de desenvolvimento de jogos digitais que introduz conceitos 

de lógica de programação em iniciantes na área. 

 

Questões e Métricas 

Em se tratando de questões e métricas, elas foram definidas da seguinte maneira: 

 

Q1: Houve melhoria na autorregulação da aprendizagem dos estudantes? 

Métrica: As médias obtidas pelos estudantes no questionário de motivação e 

estratégias de aprendizagem, o MSLQ proposto por PINTRICH et al. (1991) e 

disponível no Anexo A. Adicionalmente, os resultados da precisão e viés no 

monitoramento do conhecimento, o KMA (TOBIAS; EVERSON, 2002) e o KMB 

(GAMA, 2004), respectivamente, serão considerados. 

 

Q2: Houve melhoria na aprendizagem do pensamento computacional? 

Métrica: Desempenho obtido pelos estudantes no conteúdo “Estruturas 

Condicionais”. 
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5.3.2. Planejamento 

Na fase de planejamento, o projeto do experimento é determinado. Assim, as hipóteses 

são formuladas, o contexto é selecionado, bem como os participantes e variáveis do estudo. 

 

Definição das hipóteses 

Duas hipóteses nulas e alternativas foram definidas para as duas questões de pesquisa 

norteadoras deste experimento. 

Para a Q1: 

 Hipótese Nula (H01): O resultado médio das estratégias de autorregulação 

adotadas pelos estudantes que utilizaram o penC é igual  ao obtido pelos 

estudantes que estudaram com a abordagem tradicional. 

 Hipótese Alternativa (H11): O resultado médio das estratégias de autorregulação 

adotadas pelos estudantes que utilizaram o penC é melhor  se comparado ao 

verificado nos estudantes que estudaram com a abordagem tradicional. 

 

Para a Q2: 

 Hipótese Nula (H02): O desempenho médio dos estudantes que utilizaram o penC 

é igual  ao obtido pelos estudantes que estudaram com a abordagem tradicional. 

 Hipótese Alternativa (H12): O desempenho médio dos estudantes que utilizaram o 

penC é melhor do que aquele obtido pelos estudantes que estudaram com a 

abordagem tradicional. 

 

Contexto e Participantes 

O estudo foi realizado no curso de desenvolvimento de jogos digitais, um curso de 

férias, oferecido pelo Espaço Ciência de Pernambuco no período de 05 a 30 de janeiro de 

2015. A carta de apresentação ao local de realização do estudo pode ser consultada no 

Apêndice C. 

O curso possuía duas turmas, cada uma com 6h de aula por semana; era direcionado a 

adolescentes, com conhecimentos em informática básica; e objetivava introduzir conceitos 

básicos de programação para o público em questão. O referido curso foi escolhido por ser 
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constituído de conteúdos definidos em currículos para o ensino do pensamento computacional 

na escola e ser formado por estudantes da educação básica. 

A população do estudo foi composta pelos vinte e dois estudantes do curso de game. 

Não foi possível a atribuição aleatória dos participantes aos grupos controle e experimental. 

Desse modo, um quasi-experimento foi realizado, ao invés de um experimento, caso frequente 

de ocorrer no contexto educacional devido a questões éticas e operacionais envolvidas na 

intervenção didática (SHADISH et al., 2002). 

As duas turmas que formavam os grupos controle e experimental possuíam 

professores distintos. No entanto, de acordo com o levantamento de dados com os educadores, 

o planejamento pedagógico era definido conjuntamente. As aulas ministradas eram 

expositivas com a realização de exercícios práticos. Em tais exercícios, havia o 

desenvolvimento de jogos digitais com o uso do Stencyl
10

, um software que possibilita a 

criação de jogos para dispositivos móveis, Web e desktop através do encaixe de blocos de 

comando, tendo o usuário que preocupar-se apenas com a lógica de funcionamento do projeto. 

Antes da realização do quasi-experimento, componentes do Stencyl como atores, 

cenários, fontes e outros haviam sido apresentados às turmas. Além disso, conceitos 

fundamentais da programação haviam sido ensinados como operadores lógicos, eventos e 

variáveis. Os estudantes eram avaliados ao fim dos exercícios propostos e realizados no curso, 

sendo cada professor responsável por corrigir as atividades de sua turma durante o 

desenvolvimento da aula. 

 

Variáveis 

Variável independente (1): resultado médio do questionário de estratégias de 

aprendizagem (Anexo A). Adicionalmente, serão considerados a autoavaliação do 

conhecimento dos estudantes, da fase de pré-reflexão, e o desempenho obtido na resolução 

dos problemas de lógica de programação autoavaliados. 

Variável dependente (1): autorregulação da aprendizagem. 

 

Variável independente (2): desempenho dos estudantes no conteúdo Estruturas 

Condicionais obtido no pré e pós-teste. 

Variável dependente (2): aprendizagem do pensamento computacional. 

 

                                                   
10

 http://www.stencyl.com/ 
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5.3.3. Execução 

Nesta fase, os dados experimentais são coletados para serem analisados e avaliados na 

fase de análise e interpretação. Neste trabalho, o estudo experimental ocorreu no período de 

21 a 26 de janeiro de 2015. Inicialmente, aos estudantes, de ambas as turmas, foi apresentado 

o objetivo da pesquisa, como também os riscos e benefícios de sua participação no estudo, 

seguida da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por aqueles que 

demonstraram interesse em participar do experimento (Apêndice D). Depois, os estudantes 

preencheram um questionário de perfil e outro para identificação de suas estratégias de 

aprendizagem. Ambos os questionários podem ser consultados no Apêndice E e no Anexo A, 

respectivamente.  

O questionário de estratégias de aprendizagem é baseado no Motivated Strategies for 

Learning Questionnaire (MSLQ) proposto por Pintrich et al. (1991), um instrumento 

calibrado em que os estudantes autoavaliam suas motivações e estratégias de aprendizagem. 

Ele é constituído por quinze escalas modulares que podem ser utilizadas conjuntamente ou 

separadamente, de acordo com as necessidades do pesquisador ou do educador. Para este 

estudo, foram consideradas as escalas Pensamento Crítico, Autorregulação Metacognitiva e 

Aprendizagem por Pares, por apresentarem itens que podem ser beneficiados com a adoção 

do penC. 

Após o preenchimento dos questionários, foi realizado o pré-teste que visou identificar 

o nível de conhecimento dos participantes sobre o conteúdo Estruturas Condicionais. Tal teste 

foi constituído de três questões as quais exploravam as habilidades de depuração e criação de 

código por meio dos blocos de comando do Stencyl. A primeira questão explorava a 

capacidade dos estudantes de detectar e corrigir erros no Jogo dos Balões (Figura 5.5). Neste 

jogo, o usuário posiciona o cursor do mouse em uma área da tela e ao clicar uma bala é 

lançada atingindo os balões localizados na área próxima à determinada.  

Figura 5.5: Jogo dos Balões: a) Tela Inicial; b) Fim do nível. 

                    

Fonte: Dados da pesquisa. 

a b 
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O código do jogo estava com erros e era esperado que os estudantes analisassem os 

blocos de comandos visando identificar e corrigir os erros para que a mensagem “Parabéns! 

Você completou este nível” fosse exibida quando o usuário finalizasse o nível do jogo. Para 

tanto, era necessário mobilizar conhecimentos sobre estruturas condicionais para substituir o 

bloco de comando “otherwise if” por “if” e atribuir o valor 40 e não 30 à variável Pop Count, 

já que haviam 40 balões e a mensagem de felicitações deveria ser exibida apenas quando 

todos eles fossem atingidos, conforme Figura  5.6. 

Figura 5.6: Questão 1 do Pré-Teste 

Código  
apresentado 

   

Possível  
solução 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A segunda questão do pré-teste requeria analisar o jogo Pedra, Papel e Tesoura e 

implementar as funcionalidades que estavam faltando. No jogo, o jogador compete com o 

computador. O jogador escolhe uma opção entre pedra, papel e tesoura e randomicamente o 

computador também faz a sua escolha. No exemplo apresentado na Figura 5.7a, o jogador 

escolheu pedra e a opção do computador também foi essa. Neste caso, houve empate. No 

exemplo da Figura 5.7b, o jogador escolheu papel e o computador escolheu tesoura. Neste 

caso, o computador foi o ganhador. 

Figura 5.7: Jogo Pedra, Papel e Tesoura: a) empate; b) vitória do computador. 

                          

Fonte: Dados da pesquisa. 

a b 
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Todas as funcionalidades descritas anteriormente estavam implementadas. No entanto, 

como pode observar nas figuras, o resultado de cada partida não é exibido na tela. Assim, era 

necessário que os estudantes novamente mobilizassem seus conhecimentos sobre estruturas 

condicionais e utilizassem os blocos de comandos do Stencyl para implementar as 

funcionalidades faltantes: 

 Se a escolha do jogador fosse igual à escolha do computador a mensagem “Resultado: 

Empate!” deveria ser exibida na tela; 

 Se a escolha do jogador fosse pedra, tesoura ou papel e a do computador fosse tesoura, 

papel ou pedra, respectivamente, a mensagem “Resultado: O jogador ganhou!” deveria 

ser apresentada; 

 Se a escolha do jogador fosse papel, pedra ou tesoura e a do computador fosse tesoura, 

papel ou pedra, respectivamente, a mensagem “Resultado: O jogador perdeu!” deveria 

ser apresentada ao fim da jogada. 

Há diversas maneiras de implementar as funcionalidades requeridas utilizando 

estruturas condicionais e uma das alternativas é apresentada na Figura 5.8. 

Figura 5.8: Questão 2 do Pré-Teste 

Código  
apresentado 

 

Possível  
solução 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na terceira questão do pré-teste era solicitada a criação de um jogo, nos moldes de um 

labirinto, o qual deveria ter três personagens, sendo um principal e dois secundários. O 

personagem principal deveria interagir com os demais personagens e quando isso ocorresse 

uma ação deveria ser realizada. Tal ação poderia ser a exibição de uma mensagem, a emissão 

de um alerta sonoro ou outra, a critério dos estudantes. Os participantes do estudo deveriam 

usar a criatividade e construir o jogo atendendo aos requisitos mínimos estabelecidos. 
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Funcionalidades adicionais também poderiam ser implementadas. Na atividade, era esperado 

o uso de estruturas condicionais para execução das ações dos personagens.  

Ao final da terceira questão, os estudantes deveriam informar, utilizando a linguagem 

escrita, quais estratégias utilizaram para desenvolver o jogo. Para ajudá-los na elaboração da 

resposta, essa questão solicitava que eles tentassem lembrar sobre o que fizeram e pensaram 

desde quando leram a descrição do problema pela primeira vez. Adicionalmente, atrelado a 

cada uma das três questões, os participantes eram indagados sobre a sua capacidade para 

resolver as atividades propostas. As respostas a esta última requisição foram utilizadas para 

verificar a precisão e o viés no monitoramento do conhecimento, o KMA e o KMB. 

Na etapa de intervenção, ocorrida no encontro seguinte ao preenchimento dos 

questionários e à realização do pré-teste, os professores de ambas as turmas apresentaram 

Estruturas Condicionais aos estudantes seguido da proposição de exercícios, em formato de 

jogos, que exploravam o conteúdo abordado. Ao grupo controle, cabia responder os exercícios 

propostos no Stencyl e apresentar a solução para avaliação pelo professor. Ao grupo 

experimental, as atividades também foram realizadas em formato de jogos, no Stencyl, 

contudo a resolução e avaliação dos problemas seguiu as atividades do modelo penC, havendo 

momentos de reflexão antes e após o desenvolvimento dos jogos. Além disso, a avaliação da 

produção foi realizada pelos estudantes de acordo com critérios definidos previamente. 

Considerando-se o formato dos problemas propostos aos estudantes, jogos, e a 

necessidade da qualidade desses artefatos, uma vez que repercutirá na interação entre os 

usuários e os jogos produzidos, as heurísticas de jogabilidade propostas por Barcelos et al. 

(2011) foram apresentadas para ambos os grupos. Para o grupo controle, as heurísticas foram 

explanadas oralmente e entregues em formato impresso a cada um dos participantes. Para o 

grupo experimental, as heurísticas além de discutidas e entregues à turma, foram também 

utilizadas para avaliação de jogos produzidos pelos estudantes. Desse modo, a avaliação por 

pares, fase 3 do modelo penC, contemplou critérios para análise de aspectos de programação, 

especificamente Estruturas Condicionais, bem como àqueles relacionados à jogabilidade. No 

Quadro 5.1 são apresentadas as heurísticas citadas. Ressalte-se, contudo, que para sua 

utilização como critério de avaliação dos jogos pelos estudantes, as heurísticas foram 

reescritas, com verbos no presente e não no futuro. Além disso, elas foram apresentadas em 

uma linguagem simplificada, de modo a favorecer a compreensão dos participantes. 
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Quadro 5.1: Heurísticas de jogabilidade 

IDENTIFICADOR HEURÍSTICA 

H1 
Os controles devem ser claros, customizáveis e fisicamente confortáveis; suas respectivas 
ações de resposta devem ser imediatas. 

H2 
O jogador deve poder customizar o áudio e o vídeo do jogo de acordo com suas 
necessidades. 

H3 O jogador deve conseguir obter com facilidade informações sobre seu status e pontuação. 

H4 
O jogo deve possibilitar que o jogador desenvolva habilidades que serão necessárias 
futuramente. 

H5 O jogador deve encontrar um tutorial claro de treinamento e familiarização com o jogo. 

H6 Todas as representações visuais devem ser de fácil compreensão pelo jogador. 

H7 O jogador deve ser capaz de salvar o estado atual para retomar o jogo posteriormente. 

H8 
O layout e os menus devem ser intuitivos e organizados de forma que o jogador possa 
manter o seu foco na partida. 

H9 A história deve ser rica e envolvente criando um laço com o jogador e seu universo. 

H10 Os gráficos e a trilha sonora devem despertar o interesse do jogador. 

H11 Os atores digitais e o mundo do jogo devem parecer realistas e consistentes. 

H12 O objetivo principal do jogo deve ser apresentado ao jogador desde o início. 

H13 O jogo deve propor objetivos secundários e menores, paralelos ao objetivo principal. 

H14 O jogo deve possuir vários desafios e permitir diferentes estratégias. 

H15 
O ritmo do jogo deve levar em consideração a fadiga e a manutenção dos níveis de 
atenção. 

H16 O desafio do jogo pode ser ajustado de acordo com a habilidade do jogador. 

H17 O jogador deve ser recompensado pelas suas conquistas de forma clara e imediata. 

H18 A inteligência artificial deve representar desafios e surpresas inesperadas para o jogador. 

H19 O jogo deve fornecer dicas, mas não muitas. 

Fonte: Barcelos et al. (2011) 

No encontro seguinte, os estudantes de ambos os grupos responderam novamente ao 

questionário de estratégias de aprendizagem e a um pós-teste que foi estruturado nos moldes 

do pré-teste, visando identificar o desempenho dos participantes no conteúdo Estruturas 

Condicionais e sua precisão na avaliação do próprio conhecimento.   
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Na primeira questão do pós-teste era requisitado aos estudantes detectar e corrigir 

erros no jogo Brick Block (Figura 5.9). Neste jogo, o usuário deve remover todos os blocos da 

tela movendo uma plataforma horizontalmente para não deixar a bola cair.  

Figura 5.9: Jogo Brick Block 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os participantes deveriam analisar os blocos de comandos, identificar e corrigir os 

erros para que quando a tecla seta para cima fosse pressionada, o volume do som ficasse no 

máximo (100%). Também, quando a tecla seta para baixo fosse pressionada, o volume do som 

ficasse no mínimo (0%) e o ícone do som alterasse sua cor indicando que a ação foi realizada 

com sucesso. O erro foi propositalmente inserido numa estrutura condicional para que os 

estudantes utilizassem seu conhecimento sobre tal conteúdo para solucionar o problema, 

conforme Figura 5.10. 

Figura 5.10: Questão 1 do Pós-Teste 

Código  
apresentado 
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Possível  
solução 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na segunda questão do pós-teste era necessário analisar o jogo Mestre da Divisão 

(Figura 5.11) e implementar as funcionalidades que estavam faltando. No jogo, são realizadas 

operações de divisão entre dois números inteiros. O primeiro número é sorteado pelo 

computador e está no intervalo de 0 a 100. O segundo número também é sorteado pelo 

computador e está no intervalo de 0 a 10. Os estudantes precisavam implementar as seguintes 

funcionalidades: 

 Se o segundo número fosse igual a 0, a mensagem “Não existe!” deveria ser exibida 

na tela, já que não é possível dividir um número inteiro por 0 (divisão indefinida).  

 Senão, o primeiro número deveria ser dividido pelo segundo e o resultado deveria ser 

apresentado. 

Figura 5.11: Jogo Mestre da Divisão 

                 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Para solucionar o problema proposto os estudantes deveriam mobilizar seus 

conhecimentos sobre Estruturas Condicionais e codificar as condições apresentadas por meio 

de blocos de comandos do Stencyl, como ilustrado na Figura 5.12. 
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Figura 5.12: Questão 2 do Pós-Teste 

Código  
Apresentado 

 

Possível  
Solução 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A terceira questão do pós-teste, assim como no pré-teste, requeria que os estudantes 

usassem a criatividade para implementar um jogo. Desta vez, não foi estabelecido o gênero do 

jogo. Os participantes poderiam escolher o gênero de sua produção devendo, no entanto, criar 

personagens e ações nas quais estruturas condicionais deveriam ser exploradas. 

Adicionalmente eles precisariam informar quais estratégias utilizaram para desenvolver o 

jogo e sobre a sua capacidade de resolver às três questões antes de tentar solucioná-las. 

Para complementar a coleta de dados, ao final do quasi-experimento, o professor do 

grupo experimental foi entrevistado. Esta atividade visou caracterizar a experiência do 

docente na execução de atividades definidas no penC, suas dificuldades e percepção sobre a 

aprendizagem dos estudantes com a adoção do modelo. O roteiro de tal entrevista pode ser 

consultado no Apêndice F. 

  

5.3.4. Análise e síntese dos resultados 

Nesta etapa os resultados são analisados e interpretados oferecendo as conclusões 

sobre a possibilidade de rejeição das hipóteses nulas. Nesta seção, inicialmente o perfil dos 

participantes será apresentado seguido dos resultados obtidos com as intervenções didáticas. 
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Perfil dos Participantes 

A identificação do perfil dos participantes foi realizada por meio de um questionário, 

respondido pelos vinte e dois estudantes do curso de games. O grupo experimental era 

formado pela turma da manhã, composta por nove educandos dos quais apenas um era do 

sexo feminino. Eles tinham idade variando entre 14 e 17 anos e seis deles estavam cursando o 

ensino médio. Os outros três já haviam concluído esse nível de ensino. Quando questionados 

se já haviam cursado alguma disciplina de programação antes de ingressar no curso de games, 

cinco deles informaram que sim.  

A turma da tarde constituiu o grupo controle e possuía trezes estudantes, sendo três 

deles do sexo feminino. Eles tinham idade variando entre 11 e 32 anos, porém a maioria 

estava da faixa de 15 a 18 anos. Em relação à escolaridade, seis estavam cursando as séries 

finais do ensino fundamental; três cursavam o ensino médio e quatro possuíam esse nível 

completo de ensino. No que se refere a conhecimentos em programação, cinco deles 

afirmaram ter cursado anteriormente alguma disciplina da área. 

Sobre a experiência com jogos digitais, 11,11% dos estudantes do grupo experimental 

declararam não jogar. 22,22% deles afirmaram jogar entre 1h e 3h por semana e o mesmo 

percentual de estudantes disse jogar jogos digitais entre 3h e 6h semanais. 11,11% declararam 

passar de 6h a 9h por semana jogando e outros 33,33% informaram ocupar mais de 12h por 

semana com essa atividade. Dos estudantes do grupo controle, 15,38% disseram não jogar e o 

mesmo percentual informou jogar menos de 1h por semana. 23,98% desses estudantes jogam 

de 1h a 3h por semana; 7,69% passam de 3h a 6h ou de 6h a 9h semanais jogando. Outros 

30,77% dedicam mais de 12h por semana com a atividade em questão. Esses dados são 

apresentados graficamente na Figura 5.13. 

Figura 5.13: Frequência de uso de jogos digitais pelos participantes do estudo 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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No que diz respeito ao gênero dos jogos preferido dos participantes, identificou-se que 

no grupo experimental os três gêneros preferidos são: estratégia, ação/aventura e RPG.  No 

grupo controle, os gêneros de jogos preferidos são: ação/aventura, RPG e simulação, nessa 

ordem. 

 

Frequência dos Participantes no Estudo 

 O quasi-experimento ocorreu no período regular das aulas do curso de games. Assim, 

caso um estudante faltasse à aula, sua ausência também era registrada nesta pesquisa. Todos 

os educandos de ambas as turmas participaram do experimento em algum momento de sua 

execução. Todavia, nem todos fizeram o pré e o pós-teste como pode ser observado das 

Tabelas 5.1 e 5.2. 

 Tendo em vista que os testes foram utilizados como instrumentos de coleta para 

identificação de possíveis variações na autorregulação e na aprendizagem do pensamento 

computacional, esta análise levará em consideração apenas os dados dos estudantes que 

fizeram o pré e o pós-teste. No grupo experimental, isto corresponde a uma amostra de seis 

participantes. Esta amostra é representativa ao se considerar a frequência dos estudantes neste 

estudo: 7,67 participantes por encontro (mín: 6; max: 9)
11

. 

Tabela 5.1: Frequência dos participantes do grupo experimental 

PARTICIPANTES 
FASES DO EXPERIMENTO 

Pré-Teste Intervenção Pós-Teste 

PGE_01       
PGE_02       
PGE_03       
PGE_04       
PGE_05       
PGE_06       
PGE_07       
PGE_08       
PGE_09       

Fonte: Dados da pesquisa 

                                                   
11

 Considerando-se o tamanho da população igual a 9, com média de 7,67, desvio médio igual a 1,53 e adotando-

se o nível de confiança de 95% e erro máximo da estimativa equivale a 2, a amostra corrigida pela população é 

igual a 3. Na pesquisa, os dados de 6 participantes serão analisados, número acima da amostra mínima calculada, 

mesmo considerando-se o erro máximo. 
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No grupo controle, a amostra de participantes do pré e pós-teste é igual a sete e 

também é considerada representativa tendo em vista a frequência dos estudantes nas 

atividades: média de 9 por encontro (mín: 7, max: 13)
12

. 

Tabela 5.2: Frequência dos participantes do grupo controle 

PARTICIPANTES 
FASES DO EXPERIMENTO 

Pré-Teste Intervenção Pós-Teste 

PGC_01       
PGC_02       
PGC_03       
PGC_04       
PGC_05       
PGC_06       
PGC_07       
PGC_08       
PGC_09       
PGC_10       
PGC_11       
PGC_12       
PGC_13       

Fonte: Dados da pesquisa 

Autorregulação da Aprendizagem 

A autorregulação da aprendizagem dos estudantes foi mensurada por meio do 

questionário de estratégias de aprendizagem, o MSLQ (Anexo A). Adicionalmente, o KMA e 

o KMB obtidos na resolução do pré e do pós-teste foram considerados para complementar a 

análise dos resultados. Como mencionado anteriormente, três escalas do MSLQ foram 

utilizadas no questionário respondido pelos estudantes antes e após a intervenção didática e 

seus resultados podem ser consultados nas Tabelas 5.3 e 5.4. 

 Uma das escalas avaliada foi o pensamento crítico que, segundo Pintrich et al. (1991), 

refere-se ao grau com que os estudantes relatam aplicar o conhecimento prévio a novas 

situações a fim de resolver problemas, tomar decisões ou ainda fazer avaliações críticas em 

relação a padrões de excelência. Neste estudo, o grupo experimental obteve média 5,73 no 

pré-teste, havendo um aumento desse valor após a intervenção com o penC o que sugere que o 

modelo contribui com o pensamento crítico dos estudantes. O grupo controle, contudo, teve 

                                                   
12

 A determinação do tamanho mínimo da amostra para o cálculo da média dessa população seguiu os 

procedimentos adotados no grupo experimental. Desse modo, considerando-se média igual a 9, desvio padrão de 

2,65, adotando-se um nível de confiança de 95% com erro máximo igual a 2, a amostra corrigida pela população 

é igual a 5. Para este caso também se considerou que o tamanho da população é finito e conhecido. 
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médias 4,46 e 4,14 no pré e pós-teste, respectivamente, havendo, assim, uma redução na 

escala avaliada após o estudo do conteúdo Estruturas Condicionais com a abordagem 

tradicional. 

Tabela 5.3: Resultado das estratégias de aprendizagem do grupo experimental 

ESCALA 
PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Pensamento Crítico 5,73 0,59 6,20 0,36 

Autorregulação Metacognitiva 4,42 1,19 5,27 0,78 

Aprendizagem por Pares 3,89 1,09 4,17 1,59 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A metacognição foi outro aspecto avaliado com o MSLQ, contemplando o 

planejamento, monitoramento e regulação. Atividades de planejamento, tais como definição 

de metas, ajudam a ativar, ou aprimorar, aspectos relevantes do conhecimento prévio que 

tornam mais fácil a organização e compreensão do material de estudo. Complementarmente, 

as atividades de monitoramento auxiliam os estudantes na compreensão do material e sua 

integração com o conhecimento prévio. Já a regulação, refere-se ao aperfeiçoamento e o 

ajuste contínuo de atividades cognitivas. Tais atividades são necessárias para melhorar o 

desempenho, auxiliando os estudantes na verificação e correção de seu comportamento à 

medida que avançam em uma tarefa de aprendizagem. No estudo realizado, a escala 

autorregulação metacognitiva obteve média 4,42 no pré-teste e 5,27 no pós-teste, para o grupo 

experimental. No grupo controle a média foi de 4,57 e 4,62 no pré e pós-teste, 

respectivamente. Como pode ser observado, ambos os grupos tiveram aumento em suas 

médias após as intervenções didáticas, porém o grupo que utilizou o penC teve um aumento 

mais expressivo desse valor, sugerindo, desse modo, que o modelo proposto traz 

contribuições para a autorregulação metacognitiva dos estudantes. 

Tabela 5.4: Resultado das estratégias de aprendizagem do grupo controle 

ESCALA 
PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Pensamento Crítico 4,46 1,82 4,14 1,50 

Autorregulação Metacognitiva 4,57 1,04 4,62 0,90 

Aprendizagem por Pares 3,48 1,69 3,52 1,57 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A escala aprendizagem por pares leva em consideração que ao colaborar com seus 

pares, por meio de diálogos, por exemplo, os estudantes podem entender o material do curso e 
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ter percepções que não teriam se estivessem estudando sozinhos (PINTRICH et al., 1991). No 

experimento realizado, apesar de ter sido a escala com menos ganho, se comparada com as 

outras duas avaliadas, a aprendizagem por pares foi beneficiada com o uso do penC, como 

pode ser observado nas médias obtidas. Ambos os grupos tiveram aumento de seus resultados 

nessa escala após as intervenções didáticas, contudo, o grupo experimental teve um aumento 

mais expressivo. 

Visando-se verificar se a diferença observada nos resultados é estatisticamente 

significativa, o teste t de Student foi utilizado para as hipóteses H01 e H11. A hipótese nula 

afirma que os resultados obtidos no grupo experimental são iguais aos do grupo controle no 

que se refere à autorregulação da aprendizagem. Por outro lado, a hipótese alternativa afirma 

que tais resultados são diferentes. Desse modo, levando-se em consideração as médias de cada 

estudante obtidas no MSLQ após as intervenções, aplicou-se o teste t sobre as duas amostras 

presumindo variâncias diferentes e nível de significância de 5%. Os resultados apontam que o 

valor-P é igual a 0,0428. Como este valor é menor que 5%, a hipótese nula é rejeitada e a 

hipótese alternativa é aceita. Ou seja, há relação entre a abordagem de ensino com o uso do 

penC e as estratégias de aprendizagem utilizadas pelos estudantes durante sua formação em 

conceitos norteadores do pensamento computacional. 

Para complementar a análise da autorregulação da aprendizagem dos estudantes, 

verificou-se se houve mudança, também, na precisão no monitoramento do conhecimento 

pelas médias obtidas no KMA. Para tanto, adotou-se a estratégia definida por Gama (2004) 

para o cálculo dessa medida. Assim, como existem três valores possíveis para autoavaliação 

dos estudantes e três para o desempenho, o KMA pode ser definido para um total de nove 

casos, conforme Tabela 5.5. 

Tabela 5.5: Matriz de valores do KMA 

                          PREVISÃO 

DESEMPENHO 

Estimou  

não resolver 

Estimou resolver  

parcialmente 

Estimou  

resolver 

Incorreto 1 -0,5 -1 

Parcialmente correto -0,5 1 -0,5 

Correto -1 -0,5 1 

Fonte: Gama (2004) 

O KMA pode ser classificado em três categorias: baixo, médio e alto. A Tabela 5.6 

mostra os intervalos do mapeamento da pontuação. 
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Tabela 5.6: Classificação do KMA 

Fonte: Gama (2004) 

No estudo experimental realizado, os escores do KMA sobre os problemas resolvidos 

no pré e pós-teste produziram os resultados apresentados na Tabela 5.7. Analisando tais 

resultados, percebe-se que no pré-teste o grupo experimental apresentava uma pontuação 

média inferior ao grupo controle. Observando os valores do pós-teste, constata-se que o grupo 

experimental teve um aumento de seu KMA, enquanto que o grupo controle reduziu seu 

escore. 

Tabela 5.7: Resultado da precisão no monitoramento do conhecimento (KMA) 

GRUPOS 
PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Grupo Experimental -0,083 0,503 0,417 0,585 

Grupo Controle 0,071 0,607 -0,024 0,634 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Analisando a distribuição do KMA organizado por categoria (baixo, médio, alto) 

constata-se que os grupos apresentaram a distribuição exibida na Figura 5.14. No início do 

experimento, três estudantes do grupo experimental apresentavam KMA baixo, enquanto que 

um e dois tinham KMA médio e alto, respectivamente. Após a intervenção com o penC é 

possível observar uma redistribuição desses resultados. Um dos participantes passou de KMA 

médio para alto, outro tinha KMA baixo e  após a intervenção apresentou KMA médio, 

enquanto que outro mudou de KMA baixo para alto. Os outros três permaneceram com seus 

resultados iniciais, sendo um com KMA baixo e dois com KMA alto.  

No grupo controle, inicialmente três estudantes apresentavam KMA baixo, enquanto 

que um e três tinham KMA médio e alto, respectivamente. Após a intervenção com a 

abordagem tradicional, dois estudantes que apresentavam KMA alto permaneceram com esses 

resultados, assim como um que apresentou KMA baixo. No entanto, a distribuição também 

sofreu alterações, passando dois participantes de KMA baixo para médio, um de KMA médio 

para baixo e outro de KMA alto para médio.  

 

VALOR DO KMA CLASSIFICAÇÃO INTERPRETAÇÃO 

[-1, -0.25) KMA Baixo 
O estudante não estima corretamente seu conhecimento na 
maioria das situações. 

[-0.25, 0.5) KMA Médio 
O estudante às vezes estima seu conhecimento corretamente, 
mas com frequência faz estimativas erradas. 

[0.5, 1] KMA Alto 
Na maioria das vezes o estudante faz estimativas corretas de 
seu conhecimento. 
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Figura 5.14: Resultado do KMA por categoria 

       

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para verificar se há viés da autoavaliação do conhecimento dos estudantes, o KMB foi 

considerado nesta análise. Assim como o KMA, o KMB possui um valor no intervalo de -1 a 

1, como demonstrada na Tabela 5.8. 

Tabela 5.8: Matriz de valores do KMB 

                          PREVISÃO 

DESEMPENHO 

Estimou  

não resolver 

Estimou resolver  

parcialmente 

Estimou  

resolver 

Incorreto 0 0,5 1 

Parcialmente correto -0,5 0 0,5 

Correto -1 -0,5 0 

Fonte: Gama (2004) 

 

A classificação do KMB é mapeada em quatro categorias, conforme Tabela 5.9. A 

partir de sua interpretação, um estudante é classificado como realista se apresentar um KMA 

alto, o que sugere que não há viés em seu julgamento do próprio conhecimento. Contudo, se 

ele obtiver um KMA médio ou baixo implica dizer que tal estudante possui algum tipo de viés 

na autoavaliação e o valor do KMB deve ser calculado e comparado com o intervalo de 

valores correspondente. 
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Tabela 5.9: Classificação do KMB 

Fonte: Gama (2004) 

 

No estudo realizado, o grupo experimental era composto inicialmente por dois 

estudantes realistas, três otimistas e um variável. Após a intervenção didática com o penC, 

dois deles permaneceram otimistas e um variável. Por outro lado, dois otimistas se tornaram 

realistas e outro otimista passou a ser variável. Tais resultados são exibidos graficamente na 

Figura 5.15. 

Figura 5.15: Resultado do KMB por categoria 

       

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na análise do KMB do grupo controle é possível observar que no início do 

experimento três estudantes eram realistas em sua avaliação do conhecimento e quatro deles 

eram otimistas. Após a intervenção com a abordagem tradicional, constata-se que o número 

de realistas reduziu para dois. Ainda, três estudantes permaneceram otimistas, enquanto que 

um otimista se tornou variável e um realista entrou na categoria de otimista. 

                                                   
13

 Na proposta original, a quarta categoria é denominada ‘Aleatório’. Para esta pesquisa optou-se pela palavra 

‘Variável’ por acreditar que ela melhor represente tal categoria. Ainda, esta foi uma sugestão de um dos 

professores participantes do estudo piloto descrito no capítulo 4 deste trabalho. 
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VALOR DO KMB CLASSIFICAÇÃO INTERPRETAÇÃO 

KMA Alto Realista 
O estudante faz uma estimativa precisa de seu conhecimento, 
tendo um KMA alto. 

[0.25, 1] Otimista 
O estudante tende a estimar que pode resolver os problemas, 
mas não consegue na maioria das vezes. 

[-1, -0.25] Pessimista 
O estudante tende a estimar que não consegue resolver os 
problemas, mas consegue. 

(-0.25, 0.25) Variável
13

 
As estimativas do conhecimento do estudante ora são otimistas, 
ora pessimistas. 
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Pensamento Computacional 

As questões sobre estruturas condicionais que compuseram o pré e pós-teste foram 

analisadas como forma de avaliar a aprendizagem dos estudantes no experimento. Para as 

questões que requeriam a identificação e correção de erros foi verificado se os códigos criados 

pelos estudantes atendiam às condições exigidas, bem como se eles utilizavam apenas os 

comandos necessários. Os exercícios que solicitavam que fossem implementadas 

funcionalidades faltantes também foram avaliados sob o ponto de vista do atendimento às 

condições exigidas e à qualidade dos códigos produzidos. Já as questões que demandavam a 

criação de jogos foram avaliadas do ponto de vista da aprendizagem e da jogabilidade dos 

games produzidos. Em relação à aprendizagem do pensamento computacional, verificou-se se 

os jogos atendiam aos requisitos mínimos solicitados, como também se os códigos produzidos 

apresentavam boa qualidade. Os aspectos inerentes à jogabilidade serão apresentados em 

outra seção, adiante. 

Três questões integraram cada teste e a pontuação máxima considerada para cada uma 

delas foi dez. Desse modo, a nota máxima que os estudantes poderiam obter em cada teste era 

trinta. A Tabela 5.10 apresenta as médias obtidas pelos participantes deste estudo em sua 

avaliação da aprendizagem. Como pode ser observado, o grupo experimental apresentava 

inicialmente uma média superior ao grupo controle. Após as intervenções didáticas em que o 

conteúdo Estruturas Condicionais foi apresentado, ambos os grupos demonstraram acréscimo 

de seu conhecimento sobre o assunto. Contudo, o grupo experimental demonstrou um ganho 

mais expressivo, se comparado ao controle. 

Tabela 5.10: Resultado da aprendizagem do pensamento computacional 

GRUPOS 
PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Grupo Experimental 13,75 7,71 24,17 3,42 

Grupo Controle 3,93 6,43 7,86 10,04 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Objetivando-se averiguar a significância estatística dos resultados apresentados, 

recorreu-se novamente ao teste t de Student para as hipóteses H02 e H12. A hipótese nula 

afirma que os resultados obtidos pelo grupo experimental são iguais aos do grupo controle no 

que diz respeito à aprendizagem do pensamento computacional. Todavia, a hipótese 

alternativa declara que tais resultados são diferentes.  



115 
 

 
 

Tendo em vista as médias obtidas pelos estudantes no pós-teste, com o auxílio do MS 

Excel utilizou-se o teste t sobre as duas amostras presumindo variâncias diferentes e nível de 

significância de 5%. O valor-P resultante é igual 0,0038. Desse modo, considerando que ele é 

inferior a 5%, a hipótese nula é rejeitada e há aceitação da hipótese alternativa. Isto implica 

dizer que existe relação entre a abordagem com o uso do penC e a aprendizagem do 

pensamento computacional. 

É importante ressaltar que estudantes dos grupos controle e experimental declararam 

ter cursado alguma disciplina introdutória de programação antes de ingressar no curso de 

games e isto pode ter impactado nos resultados obtidos. Este fato é discutido na seção 5.4 

deste trabalho. 

 

Jogabilidade dos games produzidos 

Apesar não haver uma hipótese, nesta pesquisa, que analise a jogabilidade dos games 

criados pelos estudantes, considera-se importante comentar sobre alguns aspectos observados 

a esse respeito. Para apoiar esta análise, os jogos produzidos pelos estudantes na questão 3 do 

pré e do pós-teste foram avaliados a partir das heurísticas de jogabilidade de Barcelos et al. 

(2011). Cada heurística foi pontuada por meio da escala Likert (LIKERT, 1932), sendo: 1) 

Discordo Totalmente, 2) Discordo, 3) Neutro, 4) Concordo e 5) Concordo Totalmente. A 

partir disso, o índice de jogabilidade foi calculado por meio do somatório dos pontos 

atribuídos a cada heurística. Tendo em vista que há dezenove heurísticas e a pontuação 

máxima que cada uma pode obter é cinco, o escore máximo que cada jogo pode ter é noventa 

e cinco. A Tabela 5.11 apresenta o resultado médio do índice de jogabilidade dos games 

produzidos no pré e no pós-teste pelos grupos controle e experimental. 

Tabela 5.11: Resultado da jogabilidade dos games produzidos 

GRUPOS 
PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Grupo Experimental 48 2,65 58,60 16,83 

Grupo Controle 34 6 42,17 9,45 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Como pode ser observado, o grupo experimental apresentou no pré-teste um resultado 

médio superior ao grupo controle. Após serem apresentados às heurísticas de jogabilidade, na 

etapa de intervenção, ambos os grupos tiveram seus escores ampliados havendo, contudo, um 
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maior ganho no grupo experimental, apesar de ter a maior dispersão dos valores apontada pelo 

desvio padrão. 

No que se refere à apresentação das heurísticas, na etapa de intervenção, esta 

distinguiu em um aspecto entre os grupos: a avaliação. Enquanto que o grupo controle 

conheceu as heurísticas de jogabilidade por meio de uma apresentação oral e material 

impresso, o grupo experimental, além de ter essas atividades, utilizou as heurísticas para 

avaliar jogos criados por seus colegas. Esta atividade pode ter oportunizado aos estudantes 

refletir sobre os jogos produzidos, aumentando a consciência da qualidade do próprio trabalho 

a partir da avaliação dos jogos de seus pares. Como consequência, o grupo experimental pôde 

incorporar em seus jogos, com mais frequência e qualidade, as heurísticas ora apresentadas e 

utilizadas como critério de avaliação. Assim, tal resultado sugere que a avaliação por pares 

contribui com a qualidade dos jogos produzidos por estudantes durante a aprendizagem do 

pensamento computacional. Contudo, esta hipótese merece uma investigação mais 

aprofundada. 

 

Estratégias para a construção de jogos digitais 

Aos estudantes, de ambos os grupos, foi solicitado que informassem quais estratégias 

utilizaram para desenvolver seus jogos, questão 3 do pré e pós-teste. Nem todos responderam 

a este questionamento. Contudo, aspectos relevantes foram identificados nas falas dos 

respondentes. Para guiar essa atividade, a análise de conteúdo foi utilizada. As categorias 

remanescentes dos dados foram denominadas de “Programação” e “Jogabilidade”, conforme 

Tabela 5.12, e sua interpretação é apresentada adiante. 

Ambos os grupos relataram utilizar estratégias relacionadas à programação e à 

jogabilidade. Do ponto de vista da programação, conceitos como estruturas de repetição, 

operadores de igualdade, atributos e eventos foram citados no pré-teste pelo grupo 

experimental. Tais resultados apontam para a consciência dos estudantes no uso desses 

elementos no desenvolvimento de seus jogos. Após as intervenções sobre o conteúdo 

Estruturas Condicionais, tal conceito surgiu no relato desses estudantes como estratégia para 

construção de seus jogos digitais, no entanto, não mais foi relatado o uso de estruturas de 

repetição. O grupo controle demonstrou ter consciência apenas do uso de eventos no 

desenvolvimento dos jogos do pré-teste, não relatando uso de conceitos de programação no 
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pós-teste. Ressalta-se, contudo, que em termos de relatos dados, o grupo experimental foi 

mais participativo que o grupo controle. 

Tabela 5.12: Categorias de análise das estratégias de construção de jogos digitais 

CATEGORIA  

DE ANÁLISE 

 

GRUPOS 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Programação Jogabilidade Programação Jogabilidade 

Grupo Experimental 

Estruturas de repetição 

Operador de igualdade 

Atributos 

Eventos 

H6 

H8 

H10 

H13 

 

Estruturas condicionais 

Operador de igualdade 

Atributos 

Variáveis 

H1 

H3 

H6 

H8 

H9 

H13 

H14 

Grupo Controle Eventos - - 
H6 

H9 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 No que se refere a estratégias de jogabilidade, as falas dos estudantes de ambos os 

grupos foram classificadas de acordo com as heurísticas de Barcelos et al. (2011). Assim, se 

um estudante citasse que em seu jogo projetou um sistema de pontuação, tal relato era 

enquadrado na heurística 3 (H3), a qual declara que “O jogador deve conseguir obter com 

facilidade informações sobre seu status e pontuação” (vide Quadro 5.1). 

Nessa categoria de análise, novamente percebe-se nos autorrelatos dos estudantes um 

ganho maior para o grupo experimental. No pré-teste tal grupo cita o uso de estratégias de 

jogabilidade no desenvolvimento de seus jogos como às relacionadas ao layout, à trilha 

sonora e aos objetivos do game. No grupo controle, contudo, não foram identificadas nos 

autorrelatos as estratégias de jogabilidade utilizadas no pré-teste.  

Após a intervenção didática sobre as heurísticas de jogabilidade a ambos os grupos, 

tais resultados foram modificados. No grupo experimental, além da consciência do uso dos 

aspectos utilizados no pré-teste, outras estratégias foram pensadas pelos estudantes 

relacionadas à história, à pontuação e aos níveis (fases) dos jogos produzidos. Contudo, a 

H10, relacionada à qualidade dos gráficos e trilha sonora não mais foi relatada no pós-teste. O 

grupo controle também teve ganhos. Inicialmente nenhum aspecto de jogabilidade foi citado 

na produção dos games, no entanto, após a exploração das heurísticas em sala de aula, os 
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estudantes de tal grupo relataram utilizar aspectos relacionados ao visual e à história dos jogos 

desenvolvidos no pós-teste. Diante disso, tais resultados sugerem novamente que a atividade 

de avaliação por pares utilizando as heurísticas de jogabilidade como critérios para análise de 

jogos produzidos pelos colegas pode ter contribuído para a formação dos estudantes do grupo 

experimental. 

 

Experiência com o penC 

Visando-se caracterizar a experiência do professor do grupo experimental na execução 

de atividades definidas no penC, uma entrevista foi realizada com ele após o término do 

estudo. 

O docente classificou a experiência como muita boa, pois acredita ter influenciado 

positivamente no desempenho dos estudantes. Sobre as dificuldades, tendo em vista que o 

estudo experimental iniciou quando o curso de games já estava em andamento, informou que 

no início do estudo acredita que alguns educandos tenham ficado confusos quanto à execução, 

pois precisariam assumir uma postura diferente da tida até então como, por exemplo, o 

envolvimento explícito na avaliação da própria aprendizagem e dos pares. Porém, isto, 

segundo o professor, foi resolvido à medida que as atividades eram realizadas. 

Sobre a percepção da variação na aprendizagem dos estudantes após a utilização do 

penC, o educador informou que isto foi identificado por ele. Percebeu-se que os estudantes 

ficaram mais atentos a aspectos de programação, como estruturas condicionais, e de 

jogabilidade no desenvolvimento de seus projetos. Como consequência, jogos com melhores 

características sobre esses dois aspectos puderam ser desenvolvidos no projeto final do curso. 

 

5.4. Discussão 

Neste capítulo foi apresentado o penC+, um sistema que implementa o penC e um 

cenário de aprendizagem com o seu uso. Além disso, foram apresentados os resultados 

obtidos com o estudo experimental que avaliou os preceitos definidos no modelo em um curso 

de desenvolvimento de jogos digitais. 

O estudo experimental realizado foi norteado por duas questões de pesquisa. Uma 

delas visou identificar o impacto do penC sobre a autorregulação da aprendizagem dos 
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estudantes e a outra buscou identificar os efeitos do modelo na aprendizagem do pensamento 

computacional. Em ambos os casos, foram identificados resultados significativos. 

Em relação à autorregulação, três escalas foram avaliadas: autorregulação 

metacognitiva, pensamento crítico e aprendizagem por pares. Todas elas foram beneficiadas 

após a intervenção didática com o modelo. Tal resultado pode estar atrelado às atividades de 

reflexão e avaliação do penC. Nas fases de pré e pós-reflexão objetivou-se envolver os 

estudantes em atividades metacognitivas, incentivando que eles pensassem sobre o próprio 

conhecimento. Ainda, scaffolds foram projetados para dar suporte à resolução dos problemas 

propostos. Isto pode ter contribuído para a melhoria dos educandos na escala autorregulação 

metacognitiva. 

Na fase de avaliação por pares houve também suporte à reflexão e era esperado que os 

estudantes, na função de revisor, avaliassem crítica e construtivamente a solução dos pares, 

evidenciando os pontos fortes, diagnosticando equívocos e sugerindo melhorias ao 

solucionador do problema. Com essa atividade, a reflexão sobre o próprio conhecimento a 

partir da revisão das soluções dos pares poderia aumentar a consciência da qualidade do 

próprio trabalho. Desse modo, a execução dessas tarefas pode ter contribuído para a melhoria 

dos estudantes nas escalas autorregulação metacognitiva e pensamento crítico. 

Ao solucionador do problema havia a possibilidade refletir sobre os próprios erros e 

acertos, além de avaliar a qualidade dos comentários providos pelos pares. Esperava-se, com 

isso, colaborar com a capacidade de aceitar críticas à solução proposta e corrigir erros 

identificados. O estudante ainda poderia compartilhar com a turma a solução proposta a um 

determinado problema e as avaliações recebidas, abrindo espaço para discussão. Tais 

atividades podem ter contribuído com as escalas autorregulação metacognitiva e 

aprendizagem por pares. 

 Para complementar a análise da autorregulação da aprendizagem foram analisados o 

KMA e o KMB dos participantes do estudo. Notou-se no grupo experimental um ganho na 

precisão e no viés no monitoramento do conhecimento. Em suma, dois estudantes que eram 

otimistas passaram a ser realistas após a intervenção com o penC. Por outro lado, após a 

intervenção com a abordagem tradicional, o grupo controle teve o  número de realistas 

reduzido. Este resultado pode ser atribuído às constantes atividades de reflexão definidas no 

penC que podem ter aumentado a consciência sobre o próprio conhecimento, possibilitando 

ao grupo experimental julgar com maior precisão a sua aprendizagem. 
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 Em relação à aprendizagem ela foi verificada por meio de pré e pós-teste contendo 

questões que abordavam as habilidades de depuração e criação de códigos, consideradas 

importantes para os programadores. Os resultados encontrados apontam para um ganho 

significativo no grupo experimental. Neste contexto, é importante discutir o conhecimento 

prévio de estudantes em programação. A pesquisa de Byrne e Lyons (2001) sugere que 

experiência anterior em programação pode favorecer o aprendizado na disciplina. Nesta 

pesquisa,  a partir do questionário de perfil foi identificado que estudantes já haviam cursado 

alguma disciplina na área. Contudo, cinco de cada grupo afirmaram isto e, mesmo, assim o 

grupo experimental apresentou melhor desempenho o que sugere que o penC tem relação com 

esse resultado e não apenas o conhecimento prévio em programação. 

 Ao analisar-se o KMA e o KMB dos estudantes que não tinham experiência prévia em 

programação é possível constatar melhorias no grupo que estudou com o penC. Um dos 

estudantes, por exemplo, era otimista e passou a ser variável após a intervenção com o modelo 

proposto. No que se refere ao grupo controle, é interessante notar que somente um variou o 

seu KMB de realista para otimista, havendo, assim, uma influência negativa após a 

intervenção com a abordagem tradicional. 

 Não era objeto desta pesquisa abordar conceitos associados ao design de artefatos 

digitais construídos pelos estudantes. Contudo, tendo em vista o contexto em que o estudo 

experimental foi realizado, foi verificada a necessidade de contribuir com a formação dos 

participantes nesse aspecto. Desse modo, heurísticas de jogabilidade foram utilizadas para 

avaliar os jogos produzidos pelos estudantes no pré e pós-teste. Tais heurísticas foram 

também utilizadas na análise, pelos estudantes, dos games produzidos pelos pares. Os 

resultados obtidos apontam para uma melhoria da qualidade dos jogos construídos pelo grupo 

experimental, algo que pode ser atribuído à estratégia de avaliação por pares utilizada durante 

a intervenção.  

 Como forma de identificar as estratégias que os participantes têm consciência utilizar 

no desenvolvimento de jogos digitais, foram coletados seus autorrelatos, tanto no pré, como 

no pós-teste. Antes da execução do experimento pretendia-se realizar entrevistas com os 

estudantes com perguntas associadas aos projetos desenvolvidos e, a partir da análise de suas 

falas, identificar tais estratégias. Contudo, considerando-se que o experimento foi realizado 

durante as aulas regulares do curso, havendo um período para sua realização, sem prejudicar o 

andamento das atividades já planejadas na disciplina, optou-se por outro instrumento para 

coleta desses dados: narrativas reflexivas. Esperava-se, com isso, que os participantes 
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pudessem paralelamente escrever sobre como planejaram e desenvolveram seus jogos, uma 

estratégia que pode ser executada mais rapidamente, se comparada a entrevistas individuais. 

Na pesquisa de Vivian et al. (2013), essa estratégia foi adotada e os resultados demonstraram 

que as narrativas, integradas a tarefas de aprendizagem, podem ser uma forma eficaz e 

eficiente para coletar informações como as pretendidas. Nesta pesquisa, os autorrelatos 

coletados foram analisados e  pôde-se identificar dois tipos de estratégias: programação e 

jogabilidade. O grupo experimental demonstrou ser mais consciente no uso de suas 

estratégias, se comparado ao grupo controle. Contudo, considera-se importante informar que 

nem todos responderam ao questionamento. Assim, apesar do uso de narrativas reflexivas 

poder capturar informações relevantes quanto às estratégias de aprendizagem utilizadas pelos 

estudantes, sugere-se que elas sejam complementadas com outro instrumento de coleta de 

modo a conseguir  captar as percepções de todos os envolvidos no estudo. 

Para ter-se um quadro ainda mais completo sobre os resultados alcançados com o 

quasi-experimento, foi apresentada anteriormente a entrevista realizada com o professor do 

grupo experimental. Em suma, pôde-se identificar que penC foi satisfatoriamente avaliado 

pelo docente, aspecto considerado positivo neste estudo, uma vez que sugere que o modelo 

proposto tem aplicação prática na sala de aula, bem como potencial de promover a 

aprendizagem na visão do educador. 

 

5.5. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou a integração do penC a um ambiente de resolução de 

problemas de lógica de programação e um cenário de sua utilização. Adicionalmente, os 

resultados obtidos com o quasi-experimento foram apresentados. Neste estudo, buscou-se 

identificar o impacto do penC sobre a autorregulação e a aprendizagem do pensamento 

computacional no ensino médio e os resultados sugerem efeito positivo sobre as duas 

variáveis investigadas. 

Complementarmente foram observados efeitos positivos sobre a jogabilidade dos 

games produzidos pelos estudantes, sugerindo que as estratégias adotadas, em especial a  

avaliação por pares, podem ter contribuído com este aspecto. Ainda, o modelo proposto foi 

avaliado sob a ótica do professor o qual percebeu ganhos na aprendizagem de seus estudantes 

com o uso do penC. 
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Capítulo 6  

Conclusão 
 

A lista de habilidades e conhecimentos necessários para o pleno exercício da cidadania 

no século XXI é extensa, incluindo o pensamento computacional. Ele é necessário por 

permitir que os estudantes melhor conceituem, analisem e resolvam problemas complexos e 

pode ser aplicado às diversas áreas do saber. Por outro lado,  a educação em Computação é 

considerada um desafio, especialmente o ensino introdutório de programação. Atrelado a isso, 

há a necessidade de formar os educandos para que adquiram conhecimento sobre a própria 

aprendizagem, bem como desenvolvam habilidades para gerenciá-la e regulá-la.  

 No Brasil, destaca-se ainda a necessidade de prover o acesso participativo e universal 

do cidadão brasileiro ao conhecimento, apontado como um dos grandes desafios científicos da 

Sociedade Brasileira de Computação. Ressaltam-se também as metas do Plano Nacional de 

Educação 2014-2024, especialmente aquelas que incentivam a construção de tecnologias 

educacionais. 

 Considerando o contexto descrito, esta pesquisa investigou como o ensino do 

pensamento computacional, em especial a programação, pode ser promovido no ensino médio 

pela prática de autorregulação apoiada por tecnologia. Para atingir o objetivo delineado, a 

pesquisa contou com diversas fases, incluindo realização de mapeamento sistemático de 

literatura; definição, refinamento, implementação e avaliação de um modelo para promoção 

da autorregulação e da aprendizagem do pensamento computacional.  

 No que refere aos mapeamentos sistemáticos, pôde-se identificar estratégias que 

apóiam a autorregulação no ensino de Computação. Tais estratégias são denominadas de 

autoavaliação e avaliação por pares. Ao analisá-las no contexto do processo de ensino-

aprendizagem de introdução à programação,  diversas lacunas de pesquisas foram 

identificadas. Constatou-se, por exemplo, a necessidade de pesquisas que  tratem da 

autoavaliação e avaliação por pares na aprendizagem de programação para estudantes da 

educação básica, uma vez que todos os estudos mapeados tiveram como público-alvo o ensino 

superior, exceto o proveniente desta dissertação.  
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Diante do panorama traçado, acredita-se ser relevante também investigar como 

abordar a autoavaliação e avaliação por pares conjuntamente na aprendizagem do pensamento 

computacional, tendo em vista o potencial impacto dessas estratégias na formação dos 

estudantes. Desse modo, a partir do estudo exploratório realizado, um modelo conceitual para 

a promoção da aprendizagem do pensamento computacional aliado à autorregulação foi 

definido. 

 O modelo proposto foi nomeado como penC e validado com professores formados e 

atuantes em áreas como Pensamento Computacional, Educação em Computação, Informática 

na Educação, Interação Humano-Computador e Psicologia Cognitiva. Tal estudo tinha como 

objetivo identificar os pontos fortes do penC, como também identificar aspectos que 

requeriam melhorias. A partir dos resultados dessa validação inicial, o modelo foi refinado e 

um protótipo que incorpora as fases e atividades definidas foi implementado. 

Ainda, o modelo proposto foi validado com estudantes de um curso de 

desenvolvimento de games, que objetivava introduzir conceitos de programação em iniciantes 

na área. Nesse estudo, os participantes tiveram seu perfil traçado, a população foi dividida em 

grupos controle e experimental, e pré e pós-testes foram administrados. Também, o professor 

do grupo experimental foi entrevistado objetivando-se identificar sua percepção sobre o penC. 

Adicionalmente, os jogos criados pelos estudantes foram analisados, identificando-se o 

impacto da proposta sobre a aprendizagem do pensamento computacional, bem como sobre a 

qualidade, em termos de jogabilidade, dos games desenvolvidos. O impacto da proposta sobre 

a autorregulação da aprendizagem também foi verificado. 

Os resultados obtidos com o estudo experimental evidenciam a contribuição do penC 

na formação dos estudantes, sendo identificado impacto positivo sobre a autorregulação e a 

aprendizagem do  pensamento computacional. Também, houve repercussão na jogabilidade 

de games criados durante a formação dos participantes em conceitos introdutórios de 

programação. Adicionalmente, a experiência com o uso do penC foi avaliada como positiva 

pelo professor do grupo experimental. 

 

6.1. Contribuições da Pesquisa 

Do ponto de vista da Computação, este trabalho contribui para um dos desafios 

científicos apontados pela SBC para o decênio 2006-2016, pela concepção de um modelo para 
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aprendizagem do pensamento computacional. Com a proposta apresentada neste trabalho, 

espera-se criar condições adequadas para promover a aprendizagem do pensamento 

computacional na educação básica brasileira, uma realidade em países desenvolvidos. Sob a 

ótica da Educação, espera-se ter corroborado com o alcance de metas traçadas no PNE para o 

decênio 2014-2024 no que se refere, especialmente, ao desenvolvimento de tecnologias que 

favoreçam a aprendizagem de estudantes da educação básica.  

Em suma, podem ser listadas as seguintes contribuições: 

 Mapeamento sistemático da literatura sobre autorregulação da aprendizagem em 

tecnologias educacionais a partir da análise da produção científica do SRL@ET. E, 

considerando os seus resultados, discussões de oportunidades de investigações futuras 

à luz dos resultados alcançados pelo Brasil em recentes avaliações sobre a qualidade 

da educação, tais como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). 

Tal discussão leva em consideração o potencial impacto da promoção da 

autorregulação da aprendizagem apoiada por tecnologias no sucesso acadêmico dos 

estudantes; 

 Mapeamento sistemático sobre autoavaliação e avaliação por pares na aprendizagem 

de programação para iniciantes. A partir de seus resultados pôde-se identificar o 

estado da arte da pesquisa na área e lacunas de investigações foram evidenciadas 

possibilitando a realização de futuros trabalhos; 

 Definição e avaliação de um modelo conceitual para a promoção da autorregulação e 

da aprendizagem do pensamento computacional no ensino médio. Nesse percurso, foi 

evidenciado como uma validação envolvendo professores de perfis diferentes e 

complementares pode ser realizada na avaliação de uma tecnologia educacional. Neste 

trabalho, tal estratégia possibilitou identificar observações categorizadas em Educação 

em Computação, Design de Interfaces e Metacognição, as quais são áreas 

contempladas no penC. Ainda, com o estudo experimental realizado com estudantes 

de um curso de desenvolvimento de games pôde-se verificar o impacto do modelo 

proposto sobre a autorregulação e a aprendizagem do pensamento computacional. 

Ainda, outros aspectos foram beneficiados, como é o caso da jogabilidade dos games 

criados pelos programadores iniciantes. 
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6.2. Limitações 

Em relação às limitações deste trabalho, podem-se citar os possíveis vieses 

introduzidos no processo de seleção e imprecisões da extração e classificação de dados dos 

mapeamentos sistemáticos. Além disso, a quantidade limitada de bases de dados consultada 

para realização desses mapeamentos e a extração dos dados a partir dos estudos retornados 

podem fornecer apenas uma visão parcial da pesquisa sobre autorregulação da aprendizagem 

em tecnologias educacionais  e autoavaliação e avaliação por pares na aprendizagem de 

programação para iniciantes. Assim, os resultados podem não refletir o estado da pesquisa em 

um contexto mais abrangente. Contudo, em ambos os casos, optou-se pela análise das 

principais revistas e conferências da área no intuito de fornecer uma visão mais próxima da 

realidade. 

Em relação ao quasi-experimento, o pequeno número de interações e participantes são 

as principais limitações. Podem-se citar também as avaliações dos resultados de 

aprendizagem e da jogabilidade dos games produzidos pelos estudantes as quais foram 

realizadas por apenas uma pesquisadora. 

 

6.3. Trabalhos Futuros 

As limitações deste trabalho combinadas aos resultados obtidos com o experimento 

realizado apontam para várias direções futuras, dentre elas: 

 Mapear evidências sobre autoavaliação e avaliação por pares com iniciantes em 

programação em um contexto mais abrangente daquele coberto pelos estudos 

realizados nesta pesquisa; 

 Replicar o experimento realizado em outras turmas de lógica de programação, com um 

número maior de iterações e participantes e envolvendo vários conteúdos da 

disciplina; 

 Avaliar a usabilidade do penC+ e corrigir possíveis erros identificados; 

 Analisar longitudinalmente logs de interação de estudantes com o penC+ visando-se 

ter uma melhor compreensão do desenvolvimento do pensamento computacional e da 

autorregulação da aprendizagem pelo envolvimento desses educandos nas atividades 

de autoavaliação e avaliação por pares. 
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Apêndice A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Computação 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário da pesquisa de mestrado de Rozelma 
Soares de França, da Universidade Federal de Pernambuco, intitulada penC: um modelo para a 
autorregulação da aprendizagem do pensamento computacional no ensino médio, que está 
sendo realizada sob a orientação da professora Patrícia Tedesco. 

No contexto da aprendizagem do pensamento computacional, o modelo proposto foca nos conceitos 
fundamentais da programação, preconizados por currículos de Ciência da Computação para a 
educação básica. Como forma de mitigar problemas na aprendizagem desses conceitos, estratégias 
autorregulatórias, como a autoavaliação, e uma visão de avaliação da aprendizagem centrada no 
aprendiz foram incorporadas ao penC. Objetiva-se, com isso, contribuir com a formação dos 
estudantes do ensino médio em habilidades requeridas no século XXI. Em especial, à formação para 
a aprendizagem ao longo da vida, ao trabalho colaborativo e a capacidade de resolução de 
problemas com a aplicação do pensamento computacional. 

Neste estudo, os participantes serão submetidos a uma entrevista visando validar o modelo penC, 
obtendo-se feedback sobre as etapas que o compõem. A entrevista durará, em média, 45 minutos e 
será gravada para posterior documentação. Os dados coletados nesta pesquisa ficarão armazenados 
em um CD, na sala B110 do Centro de Informática, sob a responsabilidade da pesquisadora e 
orientadora, pelo período de 5 anos. 

Quanto aos riscos, você poderá se sentir constrangido durante a entrevista ao se deparar com termos 
utilizados nas atividades do modelo que você tem pouca ou nenhuma familiaridade. No entanto, se 
isto ocorrer, você poderá solicitar que a pesquisadora esclareça o significado do termo que você 
desconhece. Também, o uso de equipamento para gravação da entrevista poderá causar algum 
desconforto, porém ele é importante para a coleta de dados da pesquisa e o sigilo das informações 
prestadas é assegurado a você. 

Os benefícios esperados como resultado deste estudo constituem o aperfeiçoamento do modelo 
penC e consequente melhoria da aprendizagem de estudantes do ensino médio em conceitos 
fundamentais da programação. Além disso, um benefício direto a você é o aprendizado do material 
apresentado. 

Sua participação é de extrema importância e você tem a liberdade de retirar sua anuência a qualquer 
momento da pesquisa sem penalização alguma. Não há valor econômico ou material a receber ou a 
pagar com sua participação. As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas 
apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser 
entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. 

 
Declaro estar ciente sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 
riscos e benefícios decorrentes de minha participação e manifesto meu livre consentimento em 
participar do estudo. 
 
                                                                ______________, ____ de ______________ de 2014. 

 
______________________________________________________________ 

Assinatura do participante 
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Apêndice B. Roteiro da Entrevista com Professores 

Objetivos, procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa 

 

Este estudo visa validar o penC, um modelo para a autorregulação da aprendizagem do pensamento 

computacional no ensino médio. Para tanto, esta entrevista será realizada com você e outros 

professores voluntários. Ela durará, em média, 45 minutos e as informações prestadas serão 

gravadas para posterior documentação. Caso tenha alguma dúvida em relação às atividades do 

modelo, não hesite em me questionar. O sigilo de sua participação será mantido e espera-se como 

principal resultado aperfeiçoar o modelo proposto, contribuindo com a aprendizagem de estudantes 

do ensino médio em conceitos fundamentais da programação.  

 

Dados Gerais 

 

Nome do entrevistado: ________________________________________________________ 

Data da entrevista: _____/_____/_____ 

 

Questões 

 

1. Qual é a área de conhecimento da sua graduação?  

 

2. Em que universidade você fez [está fazendo] a sua graduação? 

 

3. Você tem [está fazendo] mestrado?  

3.1. Se sim: Em que área e onde ele foi [está sendo] realizado? 

3.2. Se não: Ir para a questão 4. 

 

4. Você tem [está fazendo] doutorado?  

4.1. Se sim: Em que área e onde ele foi [está sendo] realizado? 

4.2. Se não: Ir para a questão 5. 

 

5. Em qual área de conhecimento você está pesquisando atualmente?  

 

6. Há quanto tempo você pesquisa nessa área? 

 

7. Você já lecionou alguma disciplina de introdução à programação? 

 

8. Atualmente é necessário desenvolver diversas habilidades nos estudantes, dentre elas, o 

pensamento computacional. Por outro lado, a formação em Computação apresenta diversos 

desafios que podem ser agravados pela inabilidade dos estudantes de estabelecer metas de 

estudo, em monitorar e refletir sobre sua própria aprendizagem, processos estes, associados 

à autorregulação da aprendizagem. Desse modo, um modelo de apoio à autorregulação no 

contexto da aprendizagem do pensamento computacional foi construído como forma de 

auxiliar os estudantes na construção do conhecimento de  conceitos norteadores dessa 

habilidade. Ele é constituído de quatro fases, conforme a figura abaixo <explicar ao 
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entrevistado as atividades e interação entre os participantes nos processos de resolução e 

avaliação de problemas de programação no modelo penC>: 

 

 
 

Nas questões seguintes você deverá avaliar o modelo penC, projetado por meio de protótipos 

de tela, para um ambiente de resolução de problemas de programação para iniciantes. A 

apresentação das telas seguirá a sequência de atividades contemplada nas quatro fases do modelo: 

Pré-Reflexão, Resolução, Avaliação por Pares e Pós-Reflexão. Para cada tela, será apresentado o 

seu objetivo e uma ou mais assertivas que você deverá julgar numa escala de valores que varia de 

discordo totalmente a concordo totalmente. Uma justificativa para a sua avaliação também é 

requerida. 
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Pré-Reflexão 

 

8.1. Tela 01: objetiva apresentar ao estudante o estado atual de seu conhecimento em habilidades de 

programação. 

 

 

 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

A representação gráfica disponível possibilita ao 

estudante perceber com clareza o estado atual de 

seu conhecimento em habilidades de programação 

     

Comentário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 
 

8.2. TELA 02: objetiva apresentar o novo problema ao estudante e sua habilidade de programação 

associada, de modo a facilitar a abstração de informações relacionadas ao que deve ser feito. Esta 

tela também traz questões para que o estudante autoavalie a compreensão do problema, grau 

dificuldade e confiança em resolvê-lo corretamente. 

 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

A apresentação do enunciado do problema junto com 

a habilidade de programação associada ajuda o 

estudante a situar-se na tarefa atual e abstrair 

informações corretas sobre o que deve ser feito na 

resolução do problema. 

     

Comentário 

 

 

 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

As questões para autoavaliação, com suas escalas 

de respostas, são claras e possibilitam que o 

estudante avalie o seu próprio conhecimento e julgue 

sobre a dificuldade em resolver o novo problema. 

     

Comentário 
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Resolução 

 

8.3. TELA 03: objetiva auxiliar o professor no acompanhamento das dificuldades dos estudantes na 

resolução de problemas de programação. 

 

 
 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

A mensagem expressa claramente a condição do 

estudante, a partir de suas respostas, antes de 

resolver o problema e o campo Mensagem possibilita 

ao professor interagir intuitivamente com o estudante, 

fornecendo-lhe feedback para resolução do problema. 

     

Comentário 
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8.4. TELA 04: objetiva dar suporte ao estudante à resolução de problemas de programação e à 

submissão da solução. 

 

 
 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

O texto de ajuda fornecido no campo Solução é 

claro e auxilia o estudante a refletir sobre o 

problema atual a partir da experiência de resolução 

de problemas já vivenciada. 

     

Comentário 
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Avaliação por Pares 

 

8.5. TELA 05: objetiva designar revisores às soluções desenvolvidas por uma turma, informando ao 

professor a estratégia de agrupamento utilizada nesse processo, bem como a quantidade de 

revisores por solução. É nesta tela também que o professor deverá definir os prazos de início e 

término da avaliação das soluções dos problemas. 
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Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

A formação de grupos de revisores a partir do 

conhecimento dos estudantes em habilidades de 

programação e a modificação da formação dos grupos 

durante o curso podem trazer benefícios para a 

aprendizagem. 

     

Comentário 
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8.6. TELA 06: objetiva apresentar o problema a ser avaliado e dar suporte à autoavaliação, pelos 

estudantes-revisores, dos critérios para análise da solução do problema em questão. 

 

 
 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

A questão para autoavaliação, com sua escala de 

resposta, é clara e possibilita que o estudante avalie 

a sua compreensão dos critérios para avaliação da 

solução do problema. 

     

Comentário 
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8.7. TELA 07: objetiva auxiliar o professor no acompanhamento das dificuldades dos estudantes na 

avaliação de problemas de programação. 

 
 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

A mensagem expressa claramente a compreensão do 

estudante, a partir de sua resposta, sobre os critérios 

para avaliação do problema e o campo Mensagem 

possibilita ao professor interagir intuitivamente com o 

estudante, fornecendo-lhe feedback para avaliar a 

solução. 

     

Comentário 
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8.8. TELA 08: objetiva dar suporte ao estudante-revisor à avaliação da solução do problema e à 

submissão dos comentários (feedback). 

 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

A escala de valores é clara e possibilita ao 

estudante atribuir intuitivamente uma pontuação à 

solução a ser avaliada. 

     

Comentário 

 

 

 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

O texto de ajuda e exemplo apresentados no campo 

Comentário são claros e consistentes e guiam o 

estudante na elaboração do feedback para o autor 

da solução. 

     

Comentário 
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Pós-Reflexão 

8.9. TELA 09: objetiva apresentar ao estudante os resultados da avaliação da sua solução para que 

ele identifique o que errou e informe o porquê. É nesta tela também que ele deverá avaliar a 

qualidade da avaliação de seus pares e informar se deseja compartilhar com a turma a solução criada 

e os comentários recebidos para que todos discutam sobre tais artefatos. 

 
 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

Os elementos Enunciado do problema, Habilidade 

de programação, Minha solução e Avaliações são 

relevantes ao contexto e foram apresentados 

adequadamente. 

     

Comentário 
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Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

As questões “O que você errou? Por quê?” e “A 

avaliação feita pelos seus colegas ajudou você a 

identificar os erros e acertos na sua solução? Por 

quê?” são claras e possibilitam ao estudante refletir 

sobre seus erros e acertos e a avaliar a qualidade dos 

comentários criados por seus pares. 

     

Comentário 

 

 

 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

Possibilitar que o estudante opte se deseja 

compartilhar com a turma a sua produção, se 

comparada ao compartilhamento sem permissão, é 

uma boa estratégia para que ele não se sinta 

constrangido perante os pares quando obtiver um 

baixo desempenho. 

     

Comentário 
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8.10. TELA 10: objetiva dar suporte ao estudante para que ele realize a autoavaliação da experiência 

de resolução de problemas de programação. 

 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

O gráfico com os resultados do desempenho 

esperado e obtido pelo estudante em cada problema 

ajuda-o a perceber se há melhorias no 

monitoramento do próprio conhecimento. 

     

Comentário 

 
 

 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

Os elementos textuais apresentados ajudam o 

estudante a interpretar os resultados do gráfico 

num processo de autoavaliação do conhecimento. 

     

Comentário 
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8.11. TELA 11: objetiva dar suporte à reflexão do monitoramento do conhecimento do estudante. É 

nesta tela também que feedbacks são fornecidos visando motivar o estudante no processo de 

aprendizagem, em especial, quando ele avaliar imprecisamente o próprio conhecimento. 

 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

Os gráficos com seus elementos textuais ajudam o 

estudante a refletir sobre a sua precisão na 

estimativa do conhecimento e a identificar se há 

algum tipo de viés na autoavaliação da 

aprendizagem. 

     

Comentário 

 

 

 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

As dicas fornecidas são claras e podem motivar o 

estudante em seu processo de desenvolvimento do 

pensamento computacional, principalmente quando 

ele avaliar imprecisamente a própria aprendizagem. 

     

Comentário 
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8.12. TELA 12: objetiva dar suporte ao estudante à reflexão do estado atual do conhecimento na 

habilidade de programação contemplada no último problema resolvido. 

 

 
 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

A representação gráfica disponível ajuda o 

estudante a perceber com clareza o seu nível de 

conhecimento, numa habilidade de programação, 

antes e depois de resolver um problema. 

     

Comentário 
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8.13. TELA 13: objetiva dar suporte à turma à discussão, de modo anônimo, sobre os problemas que 

tiveram sua solução e avaliação compartilhadas, resgatando o erro e a avaliação por pares como 

formas de aprender. 

 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

Os elementos Enunciado do problema, Habilidade de 

programação, Solução proposta, Avaliações e os 

resultados da autoavaliação realizada pelo autor da 

solução são relevantes ao contexto e foram 

apresentados adequadamente e, quando utilizados 

como base para elaboração das mensagens, podem 

contribuir com a discussão sobre os erros e acertos 

da solução, bem como com a percepção da turma da 

importância da avaliação por pares. 

     

 

Comentário 

 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

O anonimato, na visão dos estudantes, pode 

motivar a turma a se engajar na discussão sobre a 

solução e as avaliações dos problemas 

compartilhados. 

     

Comentário 
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8.14. TELA 14: objetiva dar suporte ao professor à mediação da discussão sobre os erros, os acertos 

e as avaliações das soluções dos problemas compartilhados. 

 
 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

Os elementos Enunciado do problema, Habilidade de 

programação, Solução proposta, Avaliações e os 

resultados da autoavaliação realizada pelo autor da 

solução são relevantes ao contexto e foram 

apresentados adequadamente e, quando associados 

às mensagens da turma, podem auxiliar o professor na 

mediação da discussão sobre os erros e acertos da 

solução, bem como sobre a importância da avaliação 

por pares. 

     

Comentário 

 

 

 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

O não anonimato, na visão do professor, contribui no 

acompanhamento da aprendizagem possibilitando o 

fornecimento de feedbacks personalizados, de 

acordo com as necessidades de cada estudante. 

     

Comentário 
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8.15. TELA 15: objetiva dar suporte ao estudante-revisor à reflexão sobre a avaliação realizada. 
 

 
 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

A comparação da avaliação da solução de um 

estudante com a dos demais revisores somado à 

análise do feedback recebido pelo autor da solução 

pode contribuir com melhoria da qualidade das 

avaliações das soluções dos problemas de 

programação. 

     

Comentário 
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Apêndice C. Carta de Apresentação ao Espaço Ciência 

 

Ao Espaço Ciência - Pernambuco 

Att: Karina Maia Batista de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

Prezada, 

 

Cumprimentando V. Sª., venho pelo presente documento encaminhar Rozelma Soares de 

França, aluna regular de Mestrado do Centro de Informática da UFPE, trabalhando sob minha 

orientação desde o início do seu mestrado. 

Neste momento, Rozelma gostaria de executar um estudo experimental em sua instituição, 

com o objetivo de estudar o impacto da autorregulação no aprendizagem de programação. Maiores 

detalhes sobre o estudo descrito no projeto em anexo. 

 

Se necessitar de maiores informações, por favor, não hesite em me contatar. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Profa. Patrícia Cabral de Azevedo Restelli Tedesco 

Prof. Adjunto IV – Centro de Informática - UFPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Jornalista Anibal Fernandes, s/n 

Cidade Universitária 

50.740-560 – Recife/PE 

Fone: + 55 81 2126-8430 

Fax: + 55 81 2126-8438 

Contato: contato@cin.ufpe.br 
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Apêndice D. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Computação 

 

 

  

Você está sendo convidado a participar como voluntário da pesquisa de mestrado de Rozelma 
Soares de França, da Universidade Federal de Pernambuco, intitulada penC: um modelo para a 
autorregulação da aprendizagem do pensamento computacional no ensino médio, que está 
sendo realizada sob a orientação da professora Patrícia Tedesco. 

O objetivo deste estudo é avaliar o modelo penC por meio de sua utilização, em sala de aula, 
verificando seu impacto na autorregulação e aprendizagem dos estudantes de um curso introdutório 
de programação. Para tanto, serão coletados dados por meio de questionários, entrevistas e 
desenvolvimento de jogos digitais. 

As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou 
publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis 
pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. 

Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer pagamento para participar. Sua participação é 
de extrema importância e você tem a liberdade de retirar sua anuência a qualquer momento da 
pesquisa sem penalização alguma. 

 

 
Declaro estar ciente sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos e manifesto meu livre 
consentimento em participar do estudo. 
 
                                                                ______________, ____ de ______________ de 2015. 
 

 
______________________________________________________________ 

Assinatura do participante 
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Apêndice E. Questionário de Levantamento de Perfil 

1. Escolha uma opção correspondente ao seu gênero: 

[  ] Feminino     

[  ] Masculino  

2. Qual é a sua idade? 
 

3. Qual é seu nível de escolaridade? 

[  ] Ensino fundamental incompleto 

[  ] Ensino fundamental completo 

[  ] Ensino médio incompleto 

[  ] Ensino médio completo 

[  ] Ensino superior incompleto 

[  ] Ensino superior completo 

4. Você já cursou alguma disciplina de Programação antes de participar do curso de 
games?           

[  ] Não 

[  ] Sim 

5. Você joga jogos digitais? 

 [  ] Não 

 [  ] Sim 

6. Com que frequência você utilizada jogos digitais?  

[  ] Menos de 1h por semana 

[  ] De 1h até 3h por semana 

[  ] Acima de 3h até 6h por semana 

[  ] Acima de 6h até 9h por semana 

[  ] Acima de 9h até 12h por semana 

[  ] Mais de 12h por semana 

7. Qual gênero de jogo você prefere? Marque uma ou mais opções. 

[  ] Ação e Aventura 

[  ] Casual 

[  ] Corrida 

[  ] Esportes 

[  ] Estratégia 

[  ] RPG 

[  ] Simulação 

[  ] Tabuleiro 

[  ] Luta  

[  ] Musical/Rítmico 

[  ] Puzzle (quebra-cabeça) 

[  ] Tiro 

[  ] Outro: ______________________ 
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Apêndice F. Roteiro da Entrevista com Instrutores do Curso de 

Games 

Antes do experimento (Instrutores dos grupos controle e experimental) 

 

1. Após o teste de aptidão em informática básica, a sua turma ficou constituída por quantos 

estudantes? 

 

2. Quais conteúdos já foram ministrados? 

 

3. Como esses conteúdos foram ministrados? 

 

4. Como os estudantes resolveram os problemas propostos? 

 

5. Como os problemas resolvidos foram avaliados? 

 

6. Quais conteúdos ainda serão ministrados? 

 

7. Você acha que o trabalho com atividades reflexivas e colaborativas durante um curso de 

programação pode contribuir com a aprendizagem dos estudantes? Por quê? 

 

 

Após o experimento (Instrutor do grupo experimental) 

 

1. Como foi a sua experiência com o uso do sistema penC+? 

 

2. Quais as principais dificuldades encontradas na utilização do penC+? 

 

3. Foi possível identificar alguma variação na aprendizagem dos estudantes após a utilização do 

penC+?  
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Anexo A. Questionário de Estratégias de Aprendizagem (MSQL) 

Este questionário objetiva identificar as estratégias de aprendizagem que você utiliza no curso de games. Não há 

respostas certas ou erradas. Responda às perguntas sobre como você estuda com a maior precisão possível.  

Use a escala de 1 a 7 para responder às perguntas.  

Se você acha que a afirmação é muito verdadeira para você, circule 7. Se você entender que a afirmação não é 
de todo verdadeira para você, circule 1. Se a declaração é mais ou menos verdade para você, circule um número 
de 2 a 6 que melhor lhe descreva. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Nada 
verdadeiro 
para mim 

     
Totalmente 
verdadeiro 
para mim 

 

1. 
Frequentemente me pego questionando as coisas que ouço ou leio no curso de 
games tentando achá-las convincentes. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. 
Quando uma teoria, uma interpretação ou uma conclusão é apresentada no curso 
de games eu tento descobrir se existem boas evidências que lhes deem suporte. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. 
Eu vejo o material do curso de games como um ponto de partida e tento 
desenvolver as minhas próprias ideias sobre o assunto. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. 
Eu tento brincar com as minhas ideias e relacioná-las com o que estou 
aprendendo no curso de games. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. 
Sempre que eu leio ou ouço uma afirmação ou conclusão neste curso, eu penso 
em possíveis alternativas. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. 
Durante as aulas frequentemente eu esqueço pontos importantes porque fico 
pensando em outras coisas. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. 
Quando estou estudando para o curso de games, eu elaboro perguntas para 
ajudar a focar o meu estudo. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. 
Quando eu fico confuso sobre as coisas que estou lendo para o curso de games, 
leio novamente e tento entender. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. 
Se os materiais do curso de games são difíceis de entender, eu altero o jeito de 
ler tais materiais. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. 
Antes de estudar um novo material do curso de games, geralmente eu dou uma 
olhada nele para ver como está organizado. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. 
Eu faço perguntas para mim mesmo para ter certeza de que entendi o que foi 
apresentado em sala. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. 
Eu tento mudar o jeito de estudar para me adaptar aos requisitos do curso e ao 
estilo de ensino do professor. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. 
Eu tento escolher um assunto do curso e decido o que devo fazer para aprendê-
lo, ao invés de apenas ler sobre ele quando estou estudando. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. 
Quando estou estudando para o curso de games eu tento determinar quais 
conteúdos não entendo muito bem. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. 
Quando estudo para este curso, defino metas para mim mesmo para direcionar 
minhas atividades em cada período de estudo. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. 
Se eu me confundir fazendo anotações na sala, ficarei seguro se revê-las mais 
tarde. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. 
Quando estudo para o curso de games, frequentemente eu tento explicar o 

material para um colega ou amigo. 
1 2 3 4 5 6 7 

18. 
Eu tento trabalhar com outros alunos do curso de games a fim de fazer as 
atividades designadas. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. 
Quando estou estudando para o curso de games, frequentemente eu reservo um 

tempo para discutir o material com um grupo de alunos do curso. 
1 2 3 4 5 6 7 

 


