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Resumo    

Neste trabalho tratamos de forma sucinta o referencial teórico da presente pesquisa sobre 
mediação e a troca de experiências dos professores e os estudantes, e também entre os próprios 
estudantes no enfoque histórico social de Vygotsky. Em seguida, apresentamos a metodologia da 
pesquisa, assim como, o Sistema Tutorial Inteligente construído para avaliar como são tratados 
esses níveis de ajuda, para o estudo de lógica de programação nos cursos superiores em 
Tecnologia de Informação - TI. Posteriormente, coloca-se esse sistema em funcionamento e, 
finalmente, consideram-se as soluções adequadas propostas pelos estudantes aos algoritmos 
definidos como parâmetros no ensino de lógica de programação e alguns resultados e conclusões 
que se obtém através dessa análise. 
 
Palavras-chave: mediação, níveis de ajuda, software educativo, sistema tutorial inteligente, 
enfoque histórico cultural. 
  

Abstract  

In this paper, we treat briefly the theoretical framework of this research on mediation and 
exchange of experiences between teachers and students and among students themselves in the 
social historical approach of Vygotsky. Next, we present the research methodology, and the 
Intelligent Tutorial System built to assess how they are treated these levels of aid to the study of 
logic programming in the undergraduate courses in Information Technology - IT. Subsequently, 
there is this system in operation and, finally, to consider the remedies proposed by the students to 
algorithms and parameters defined in the teaching of programming logic and some results and 
conclusions obtained with this analysis. 
 
 
Keywords: mediation, aid levels, educational software, tutorial system intelligent approach 
cultural historian. 
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1-INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho é uma parte da pesquisa desenvolvida por um grupo multidisciplinar 
(psicologia e informática), preocupado com as dificuldades encontradas no processo de ensino na 
aprendizagem de lógica de programação e na troca de experiências entre os estudantes. 

Sabe-se que a deficiência do ensino em todos os níveis escolares apresenta várias causas, 
mas pretende-se analisar aqui, apenas aquelas relativas ao ensino de lógica de programação, 
enfatizando a construção de algoritmos, ressaltando a mediação do professor e do computador, 
como também a troca de experiências entre os estudantes do grupo pesquisado.  

Com esta análise, pretende-se encontrar novos meios de reflexão que possibilitem uma 
melhora na qualidade do ensino na aprendizagem de lógica de programação. Para isso, uma 
primeira reflexão é compreender quais competências, habilidades e atitudes, espera-se 
desenvolver nos estudantes do ensino de lógica de programação, em particular, a construção de 
algoritmos. 

Pode-se considerar as competências abaixo relacionadas, como de caráter geral para os 
estudantes dos cursos de lógica de programação do ensino superior e médio: 

 
- Capacitar o estudante para aplicar os processos da lógica de programação às situações 

cotidianas em especial no ambiente profissional; 
- Capacitar o estudante, através da aprendizagem da lógica de programação, para tratar 

através da aplicação dos seus conhecimentos os problemas do mundo que o cerca; 
-  Fazer com que o estudante articule seus conhecimentos científicos com a tecnologia. 
 
Entre as competências específicas para a disciplina de lógica de programação aquelas que 

permitem avançar em termos de conhecimentos mobilizáveis e disponíveis, são as seguintes:  
 
- Conhecer os diferentes conectores; 
- Interpretar conceitos sobre algoritmos; 
- Compreender e aplicar a abstração para elaborar algoritmos; 
- Desenvolver a aplicação dos conceitos de Álgebra Booleana na construção de 

algoritmos. 
 
A disciplina de lógica de programação deve permitir ainda que o estudante desenvolva as 

seguintes habilidades: 
 
- Organizar e sistematizar os algoritmos propostos; 
- Acompanhar a evolução do desenvolvimento tecnológico, em especial a Internet; 
- Ler e interpretar corretamente um algoritmo relativo a um determinado domínio da 

lógica de programação; 
- Reconhecer as hipóteses de um problema teórico ou prático, identificando 

corretamente o que se está procurando. Saber aplicar estratégias de construção de 
algoritmos propostos na disciplina e ser capaz de fazer uma avaliação sobre o 
resultado obtido; 

- Redigir uma solução de um algoritmo ou de uma prática, segundo um 
desenvolvimento lógico claro e completo, em um português estruturado, empregando 
corretamente os comandos e as anotações utilizadas para o domínio que está sendo 
estudado; 
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- Estabelecer as relações entre os conhecimentos de lógica de programação 
desenvolvidos no curso e as outras disciplinas que dependam dessa, por exemplo, a 
disciplina de banco de dados; 

- Estabelecer relações entre tecnologia e sociedade e a troca de experiências. 
 
Essas habilidades permitirão aos estudantes um trabalho autônomo, em torno dos níveis 

de ajuda e disponibilidade. Além disso, espera-se que o curso conduza o estudante às seguintes 
atitudes: 

- Desenvolvimento de sua criatividade e curiosidade intelectual; 
- Responsabilidade em relação ao seu próprio processo de aprendizagem; 
- Desenvolvimento de sua capacidade de colaborar com o outro e de trabalhar em 

equipe; 
- Desenvolvimento de um rigor intelectual e sua preocupação em ser claro, preciso, 

ordenado e sistemático. 
- Aceitamento em ser confrontado com problemas, onde o estudo das soluções exija 

pesquisa e troca de experiências com os pares. 
 
Essas atitudes ultrapassam o aspecto da simples aplicação dos conhecimentos, exigindo 

uma responsabilidade de organização do trabalho pessoal, considerando seu próprio 
desenvolvimento e de seus pares. 
 
2-OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

O foco principal não está no mercado de trabalho, mas na correta consideração da 
qualidade do processo de ensino e na formação profissional que vai buscar sua inserção nesse 
mercado. Não defendemos a ideia de que o ensino deva estar organizado apenas para atender a 
lógica do mercado. Entretanto, temos que considerar, dadas as mudanças apontadas no cenário 
das profissões relacionadas com a informática, a necessidade de pensar as condições de ensino e 
de formação do futuro profissional nessa área. 

Outra dimensão constituinte do objetivo de investigação é do Sistema Tutorial Inteligente 
– STI, com a possibilidade de interação do sujeito com sua produção. Assim como, com a 
produção dos demais estudantes, configurando um contexto complexo de mediação. Assim foi 
estabelecido o referencial teórico da presente pesquisa sobre mediação e a troca de experiências 
dos professores e os estudantes e também entre os próprios estudantes, no enfoque histórico 
social de Vygotsky.  

Em seguida, apresentamos a metodologia da pesquisa, assim como, o Sistema Tutorial 
Inteligente construído para avaliar como são tratados esses níveis de ajuda, para o estudo de 
lógica de programação nos cursos superiores em Tecnologia de Informação - TI. Posteriormente, 
coloca-se esse sistema em funcionamento e, finalmente, consideram-se as soluções adequadas, 
propostas pelos estudantes aos algoritmos definidos como parâmetros no ensino de lógica de 
programação e alguns resultados e conclusões que se obtém através dessa análise. 

Após compreender o perfil do estudante que se deseja formar, escolheu-se trabalhar 
inicialmente com conteúdos específicos e no caso particular deste trabalho, com a lógica de 
programação. 

Pretende-se fazer um estudo mais detalhado do ensino e da aprendizagem de lógica de 
programação, para compreender melhor como construir algoritmos nos diferentes níveis de 
conhecimento do grupo, de forma a desenvolver no estudante uma flexibilidade que permita que 
o mesmo seja capaz de resolver problemas, tanto em nível individual como também em equipe. 
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Certamente, ao elaborar-se um planejamento, devem-se ter claras as questões acima 
levantadas para que se possa fazer uma boa seleção das noções associadas a um determinado 
conteúdo, selecionando entre elas quais devem ser aprofundadas e/ou direcionadas para as 
necessidades de interesse da escola, da comunidade ou de um determinado curso. Não se pode 
trabalhar uma determinada noção da mesma forma, não importando qual o contexto em que se 
encontra.   

Verifica-se que existem poucos trabalhos nesse sentido e que, tanto no ensino médio 
quanto no ensino superior, os estudantes têm grandes dificuldades, pois muitas vezes não 
dispõem das competências e habilidades necessárias para o seu desenvolvimento escolar e 
profissional. Muitas dessas dificuldades estão associadas a não mobilização dos conhecimentos 
de tecnologia e matemática adquiridos no ensino fundamental. Isso conduz o estudante a uma 
situação de desinteresse difícil de ser ultrapassada, uma vez que, a falta de conhecimentos 
mobilizáveis tende a aumentar no decorrer das diferentes etapas da escolaridade.  

Observa-se também que os professores, em geral, possuem poucas alternativas de 
trabalho e poucos recursos tecnológicos disponíveis, pois não refletiram sobre esse aspecto e não 
compreendem porque os estudantes não são capazes de resolver determinadas tarefas, se já estão 
em uma determinada etapa escolar e, portanto, já deveriam dominar determinadas noções, não 
apresentando dificuldades em mobilizá-las quando necessário. 

Essa situação se reflete na qualidade de ensino de lógica de programação no ensino 
médio e superior. Sendo assim, se escolhe trabalhar a questão da mediação e a troca de 
experiência no grupo, analisando quais as condições necessárias para que o estudante possa 
articular de forma autônoma e/ou em grupo, sendo capaz de resolver os problemas que se 
colocam em sua vida escolar e profissional relacionados à noção de lógica de programação, a 
qual é fundamental para compreensão de vários processos da tecnologia da informação, devendo 
ser facilmente mobilizada nos diferentes temas relacionados ao ensino aprendizagem de lógica 
de programação das diversas áreas do conhecimento que a ela estão relacionadas.  

Sendo um dos princípios básicos da teoria de Vygotsky (1988) é o conceito de Zona de 
Desenvolvimento Proximal - ZDP, que representa a diferença entre a capacidade do estudante de 
resolver problemas por si mesmo e a capacidade de resolvê-los com ajuda de alguém, ou seja, ela 
abrange todas as funções e atividades que o estudante consegue desempenhar por seus próprios 
meios, sem ajuda externa.  

A Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP, abrange todas as funções e atividades que 
o estudante consegue desempenhar apenas se houver ajuda de alguém, sendo essa pessoa que 
intervém para orientar o estudante podendo ser tanto um professor, pais, até mesmo amigo que já 
tenha desenvolvido a habilidade requerida.  

De acordo com Vygotsky (1988), uma característica essencial do aprendizado é que ele 
desperta vários processos de desenvolvimento internamente, os quais funcionam apenas quando 
o estudante interage em seu ambiente de convívio. 

Considerando as abordagens mencionadas e a importância da troca de conhecimento para 
o desenvolvimento dos estudantes, inicia-se este trabalho com o seguinte questionamento: 

 
1) Quais os conhecimentos de lógica de programação são necessários para compreender e 

desenvolver algoritmos adequados e eficientes?  
2) A proposta de Vygotsky (1988), aliada a um sistema tutorial inteligente, pode ser um 

recurso tecnológico adequado para o ensino de lógica de programação? 
3) A mediação e a troca de experiências entre o professor e os estudantes, pode ser um fator 

de desenvolvimento do conhecimento do grupo? 
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4) Todos esses recursos, utilizados de maneira adequada, podem auxiliar no nivelamento do 
conhecimento do grupo? 
Na tentativa de responder esse questionamento, foi construído e implementado um 

Sistema Tutorial Inteligente – STI, denominado Portal Lógica de Programação, aliado a proposta 
de Vygotsky. Desta forma, pretende-se neste trabalho, verificar se esse recurso tecnológico, 
criado para avaliar os diferentes níveis de conhecimento, esperados dos estudantes em lógica de 
programação. Essa análise foi feita através da pesquisa em grupos de estudantes dos cursos de 
Ciência da Computação e Tecnologia de Informação, usando o recurso tecnológico citado 
anteriormente. 

 
3-REFERENCIAL TEÓRICO DA PESQUISA  

 
Para tratar as questões levantadas acima, propõe-se trabalhar a questão da aprendizagem 

segundo a proposta de Vygotsky (1988), e abordar mais especificamente as questões associadas 
aos conteúdos de lógica de programação. 

Sendo assim, a presente pesquisa visa disponibilizar um recurso tecnológico num 
ambiente de aprendizagem com base na proposta de Vygotsky (1988), isto é, num ambiente que 
permita que o próprio estudante desenvolva seu conhecimento, uma vez que o ambiente permite 
tanto acesso ao seu conhecimento individual, como também o conhecimento do grupo, em um 
contexto de mediação que envolve a interação com o professor, como o Sistema Tutorial 
Inteligente – STI, com as respostas do próprio aluno e as respostas dadas pelos colegas.  

Como também a participação de “Outros” agentes que podem ser fonte de novos 
conhecimentos e trocas e experiências, tais como a Internet, os meios de comunicação, além do 
próprio estudante que passa ser um “novo ser” a partir dele mesmo, conforme pensamento de 
Beatón (2005). 

Propondo um ambiente de aprendizagem (interativo), utilizando recursos tecnológicos 
que podem permitir uma melhor adaptação ao nível de conhecimento inicial do estudante, isto é, 
que possa ser utilizado por diferentes estudantes de forma autônoma, pois esses poderão usar os 
conhecimentos mais próximos de sua Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP. Por meio de 
interações do estudante com sistema, que é constituído de atividades pré-definidas, com 
objetivos bem determinados, para que o saber em jogo na atividade possa se tornar um novo 
objeto do conhecimento dos estudantes e, conseqüentemente, um novo conceito agregado que 
permite um avanço como o apresentado graficamente por Vygotsky (1988), isto é, conforme a 
espiral crescente representada na figura abaixo:  

 

 
Figura 1 - Nova Zona de Desenvolvimento Real – NDR e Nível de Desenvolvimento 

Pessoal – NDP 
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Fonte: Vygotsky, A Formação Social da Mente, 1998 
 

Esta figura descreve os diferentes níveis da Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP 
dos estudantes que segundo Vygotsky (1988) se manifestam a partir de estímulos externos e da 
mediação, descreve como se opera a passagem de um nível para o outro, como é possível 
verificar no texto abaixo (Vygotsky,1988):  

 
• O traço contínuo representa aquilo que o estudante é capaz de fazer por si só; 
• O tracejado, por sua vez, representa uma determinada tarefa que o estudante é capaz 

de realizar, desde que mediada e estimulada adequadamente, Zona de Desenvolvimento 
Proximal - ZDP; 

• O zig-zag representa, nesse momento do desenvolvimento, algo que o estudante é 
incapaz de fazer, mesmo com auxílio de outrem.   

 
É por meio dessa leitura do desenvolvimento dos estudantes, dada por Vygotsky, que se 

verificará até onde os estudantes são capazes de realizar um trabalho autônomo, quais os 
estímulos e mediações necessários para ajudá-los a avançar e se o ambiente da forma que foi 
idealizado, permite realmente o desenvolvimento esperado dos estudantes.  

Tentar-se-á por meio do exemplo que mostra de forma contextualizada que só é possível 
construir a cobertura de um edifício residencial, se os andares que servem de apoio estejam 
completados, e para todos esses andarem em conjunto tem que estar bem estruturados e dispor de 
uma base e essa base deve estar muito bem estruturada para dar suporte aos demais andares. 
Assim, pensa-se aqui na teoria de Vygotsky (1988), que utiliza um conhecimento já adquirido 
para introduzir um novo conhecimento que certamente lhe é associado, isto é, o conhecimento 
antigo serve de base para compreender o novo conhecimento. 

Com o objetivo de abordar o pensamento de Vygotsky (1988), aliado com os recursos da 
tecnologia, propomos verificar se eles podem auxiliar o professor, em suas atividades didáticas. 
Assim, analisaremos a importância do trabalho cooperativo no processo de ensino e 
aprendizagem, utilizando ambientes com Sistemas Tutoriais Inteligentes – STI, onde a interação, 
a mediação e a ação são fundamentais para que se concretize, ou seja, transmitir o conhecimento. 
(Curilem e Azevedo, 2003). Foi escolhida a teoria de Vygostsky (1988), pois entre outros 
conceitos, aborda a mediação e a troca de experiências para promover a Nova Zona de 
Desenvolvimento Real – ZDR. 

Como o principal objetivo de um professor é o desenvolvimento da aprendizagem do 
estudante, e para atingir esse objetivo não basta somente dar uma boa aula e trabalhar bem os 
conteúdos, mas deve-se ter bem clara as concepções teóricas que fundamentam a sua prática. 
Entende-se que a participação do professor, enquanto mediador de conhecimento, sendo 
presencial e/ou virtual, é de muita importância para o cumprimento do objetivo de ensinar e se o 
professor tiver recursos que o auxiliem, mais proveitoso e eficiente será esse desenvolvimento de 
aprendizagem. 

Mediante o avanço tecnológico atual e podendo ser uma ferramenta importante para 
aperfeiçoar o conhecimento humano sensivelmente, espera-se por parte do professor, uma 
postura diferente da tradicional para que possa estimular o estudante a "aprender a aprender", e 
que tenha acesso ao maior número possível de informações disponíveis, que lhe interesse, isto é, 
em fontes de pesquisa das mais variadas possíveis, inclusive pela Internet. Com isso, é 
necessário que estudante e professor tenham acesso e conheçam os recursos existentes e saibam 
lidar com eles, de maneira que possam utilizar o que de melhor esses recursos podem oferecer, e 
assim, construir seu próprio conhecimento.  
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Observa-se que a aprendizagem é o processo pelo qual o ser humano se apropria do saber 
produzido pela sociedade. Em qualquer ambiente, a aprendizagem é um processo ativo que 
conduz a transformações no homem.  (Moura, Azevedo, Mehlecke, 2003) 

Além disso, são as transformações sociais, econômicas e tecnológicas que estabelecem 
novas formas de convívio, de ensinar e de aprender. Dessa forma, as tecnologias da informação 
estão crescendo em sua utilização no processo de ensino e aprendizagem, como recurso de 
mediação entre o indivíduo e o conhecimento. 

Vale lembrar ainda que a história e a evolução corrente do uso de computadores no 
ambiente educacional são discutidas em termos do desenvolvimento e teorias psicológicas. Essa 
história e evolução de ensino "artificial" podem ser vistas como uma integração entre a 
tecnologia disponível e a teoria de aprendizagem, interligadas pela aplicação didática dos 
programas computadorizados. (Lima, 2004) 

Com isso, a utilização do computador, tanto para uso particular como também em 
empresas, além de escolas, aumentou vertiginosamente. Há inúmeros sistemas focando o 
entretenimento e educação, que são utilizados como ferramentas didático-pedagógicas, com o 
intuito de desenvolver o processo de ensino e aprendizagem que possibilite várias formas de 
tratar o saber e criar ambientes mais dinâmicos de aprendizagem.  

Dos mais clássicos softwares educacionais, tutoriais, prática, simulação e jogos, aos tipos 
mais sofisticados, como realidade virtual, os projetos contêm, consciente ou inconscientemente, 
uma opção teórica de ensino e aprendizagem que é privilegiada no produto (Silva, 2006). 

Como identificado acima, se escolheu para a pesquisa o desenvolvimento de um ambiente 
para o ensino e aprendizagem de lógica de programação, com base na teoria de Vygotsky (1988), 
aliada aos recursos tecnológicos, atualmente disponíveis no mercado, busca-se ver como isso se 
constrói um STI, denominado Sistema Tutorial Inteligente Portal Lógica de Programação – 
STIPLP.  

As análises que serão efetuadas, durante a utilização desses instrumentos, devem servir 
para validar sua eficácia no processo de ensino e aprendizagem de ensino de lógica de 
programação, focado na construção de algoritmos, que é base de qualquer linguagem de 
programação (Moraes, 2001 e Summerville, 2003), onde as análises no primeiro momento 
verificarão se a interface, ou seja, se os acessos e a comunicação do sistema com os estudantes 
são apropriados, e após essa primeira análise, verificaremos se a interação entre o professor-
aluno e aluno-aluno foi aperfeiçoada. 

Com isso, espera-se que o estudante e o professor possam perceber mais rapidamente as 
dificuldades que aparecem durante o desenvolvimento das tarefas propostas e que a mediação do 
professor, ou de outros estudantes, possa servir para o desenvolvimento individual, e assim fazer 
cada um progredir de forma autônoma, encontrando respostas adequadas às diferenças 
individuais. Os estudantes estão em diferentes Zonas de Desenvolvimento Proximal – ZDP, para 
os novos conhecimentos que se deseja introduzir e, aqueles mais avançados, podem também 
servir de mediador. 

Ainda podemos acrescentar o pensamento de Baetón (2005), o Novo Desenvolvimento 
Real só existe quando a pessoa pode fazer sozinha, o que antes fazia com ajuda, pois é na Zona 
de Desenvolvimento Proximal – ZDP, onde se realiza a interface ou a participação do outro na 
ajuda, isso é uma fragmentação da Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP. Porque ela é 
tanto a ajuda como a participação independente, estabelecendo como uma nova etapa dentro da 
Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP, que o aproxima do Desenvolvimento Real e 
acontece definitivamente quando a pessoa realiza independentemente.  

Ainda, devido ao desenvolvimento de “Os Outros”, que houve e há na cultura, é 
necessário ampliar o número de “Outros”, e não somente é o professor, a mãe, o pai, pois o que 
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importa é o desenvolvimento humano. Assim, podemos incluir os meios de comunicação maciça, 
os meios interativos, a televisão, o personal computer e o vídeo, que funcionam como um 
“Outro” promotor de desenvolvimento, pois há por trás seres humanos promotores daquilo que 
se queria transmitir, e ainda é possível incluir o próprio ser humano, o próprio indivíduo, sujeito 
que se converte em seu próprio promotor de desenvolvimento. 

Assim, a Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP, é uma generalização da 
aprendizagem que será uma etapa posterior, onde o indivíduo aprende em um momento 
determinado e produz uma nova etapa, e é esse o desenvolvimento. Portanto, para ele a realidade 
produz o desenvolvimento. 

 
 
 
 
4-METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Neste item são descritos os procedimentos utilizados para o teste do ambiente de 
aprendizagem utilizando o STIPLP, aplicado aos estudantes dos cursos de TIN e CCO do centro 
universitário em São Paulo, visando verificar se o protótipo desenvolvido tem eficiência na 
comunicação e interface com os estudantes. E, em um segundo momento, se o ambiente de 
aprendizado proposto melhorou o desempenho os estudantes, no que se refere à mediação e a 
troca de informações entre o grupo. 

É necessário que o estudante desenvolva e aperfeiçoe seus conhecimentos de lógica de 
programação, assim como, de álgebra booleana, conectivos, proposições para, a partir deles, ter 
acesso a outros tópicos de maior complexidade, pois são eles que formam a base para esse 
desenvolvimento. Além disso, utiliza-se o professor, o STIPLP e o computador como 
mediadores do aprendizado (Vygostky, 1998). 

 
Aplicação do Sistema Tutorial Inteligente - STI 

 
Além das questões elaboradas no questionário para a verificação da utilização e ambiente 

de aprendizagem proposto pelo STIPLP, foi realizado outro tipo de coleta de dados, na mesma 
base de conhecimento, e com foco nas soluções propostas pelos estudantes. Esse tipo de coleta, 
como descrita na sequência do texto, permite acompanhar se a troca de conhecimento de cada 
estudante pode ser realizada utilizando a ferramenta proposta, o STIPLP, considerando a ênfase 
dada por Vygotsky (1988), e as interpretações de Beatón (2005). Para isso, selecionamos o 
tópico Laço de Repetição, que faz parte dos tópicos abordados na construção de algoritmos, e 
tendo os estudantes o conhecimento de Comandos de Decisão e Definição de Variáveis de 
Memória. 

Essa coleta foi dividida em quatro etapas, e as suas atividades estão descritas a seguir: 
 

Etapa 1 – Laço de Repetição - Contador 
Nessa primeira etapa foi solicitado a cada estudante que elaborasse um algoritmo para 

realizar a tarefa de contagem a partir de um valor inicial, escolhido pelo próprio estudante, até o 
valor final, sendo esses valores previamente informados, com incremento de um, e com a 
condição que o valor final não poderia ser menor que o valor inicial.  

As soluções adequadas dos estudantes foram armazenadas na base de conhecimento do 
STIPLP para posteriores acessos. Nessa etapa inicial, os estudantes não contam com a 
possibilidade de acesso à base de conhecimento do grupo, somente às suas próprias soluções, e 
também sem acesso ao Tutorial do STIPLP sobre Laço de Repetição. Isso originou a Coleta 1, 

8 
 

Conforme o art. 29, da Lei nº 9.610/98, depende de autorização prévia e expressa do autor a reprodução parcial ou 
integral da obra. Havendo interesse na reprodução, entre em contato diretamente com o autor ou com a Revista 

Prodam Tecnologia. 



REVISTA ELETRÔNICA “PRODAM Tecnologia” 
Edição 03 Ano 2 – Outubro/Novembro/Dezembro de 2009. 

que analisou as soluções adequadas desse algoritmo propostas pelos estudantes, que teve 
somente como ponto inicial o seu conhecimento individual atual.  
 
 
Etapa 2 – Laço de Repetição – Relógio 

Nessa etapa, usando o Tutorial do STIPLP, abordando Laço de Repetição, com a 
proposta da montagem de um algoritmo que conte as horas de um dia completo, e para isso foi 
proposto pelo Tutorial, o uso de Laços de Repetição que dependem de outros laços de repetição, 
ou seja, para cada minuto temos que contar 60 (sessenta) segundos, assim como, para cada hora é 
necessário contar 60 (sessenta) minutos, e por fim, para cada dia completo é necessário contar 24 
(vinte e quatro) horas. Nessa etapa, o estudante somente tem acesso ao Tutorial e ao seu 
conhecimento individual, com o intuito de verificar a montagem da estrutura de Laço de 
Repetição Encadeado, e a partir desse, a criação de soluções adequadas propostas pelos 
estudantes. Para a Coleta 2, foram analisadas as soluções adequadas propostas pelos estudantes, 
sendo a base de pesquisa o Tutorial do STIPLP e a sua base de conhecimento previamente 
armazenada na Etapa 1, para verificar se a ferramenta proposta pode auxiliar no processo de 
aprendizagem de acordo com o pensamento de Vygotsky (1988) e Beatón (2005). 

Assim, nessa etapa o aluno conta com o acesso à sua base individual de conhecimento 
inicial, iniciada na Etapa 1 e também com o Tutorial do STIPLP, e partir de suas novas soluções 
adequadas aumentará sua base de conhecimento individual, conforme Vygotsky (1998) e Beatón 
(2005), com isso atingindo a Nova Zona de Desenvolvimento Real – NDR. 
 
Etapa 3 – Laço de Repetição – Números Pares 

Como anteriormente os estudantes já haviam feito os algoritmos e também concluído o 
Tutorial, nessa etapa o STIPLP solicita a criação de outro algoritmo, e para isso os estudantes 
contam com a ajuda do Tutorial citado na Etapa 2, acesso à base de conhecimento individual, 
citado na Etapa 1, e agora com as sugestões do professor, participando nas orientações 
Matemáticas, de como identificar se um número é par ou ímpar. Pois, para esse algoritmo é 
solicitado à verificação dos números pares encontrados no intervalo previamente informado, 
seguindo as mesmas condições dos valores iniciais e finais da Etapa 1. 

 Assim, para a Coleta 3 teve a participação do Tutorial, acesso à base individual do 
estudante e as sugestões do professor, para a criação e armazenamento das soluções adequadas 
na base conhecimento individual do estudante, com o objetivo de verificar as trocas e 
possibilidades de ajuda existentes nas relações interpessoais, conforme o pensamento de 
Vygotsky (1988) e Beatón (2005), ou seja, o professor faz parte dos “Outros” que podem 
participar na construção do conhecimento. 
 
Etapa 4 – Laço de Repetição – Números Primos 

Para o desenvolvimento dessa etapa foi liberada, além dos acessos da Etapa 1 à base de 
conhecimento individual, vale a pena salientar que em cada etapa essa base está aumentando, 
agora os estudantes contam com os acessos às soluções adequadas de todo o grupo. Sendo o 
objeto desse algoritmo a verificação dos números primos encontrados no intervalo previamente 
informado, seguindo as mesmas condições das etapas anteriores. Com essa Coleta 4 podemos 
verificar se a troca de informações auxiliou no processo de aprendizagem, pois todos os recursos 
foram disponibilizados, ou seja, acesso à base individual do estudante, acesso ao Tutorial do 
STIPLP, as orientações do Professor, além do acesso à base de conhecimento do grupo.  
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5-RESULTADOS  

Desses dados coletados é possível verificar que a cada etapa a Zona de Desenvolvimento 
Proximal - ZDP do grupo foi ampliada, conforme gráfico 1. Se considerarmos apenas os 
estudantes que acrescentaram 1 (uma) solução adequada, temos os seguintes dados: 

Na Etapa 1 – 03 (três) estudantes (13%) e na Etapa 2 – 10 (dez) estudantes (43%). 
Encontramos um aumento de 30% nas soluções adequadas armazenadas na base de 
conhecimento do grupo. 

Fazendo a mesma análise para as Etapas 2 e 3, encontramos um aumento de 31%. E 
ainda, nas Etapas 3 e 4 o aumento chegou a 26%, e todos os 23 (vinte e três) estudantes (100%) 
acrescentaram soluções adequadas à base de conhecimento individual, como do grupo.  Esse 
aumento também aconteceu com 2 (duas) e 3 (três) soluções adequadas, armazenadas pelos 
estudantes, conforme o gráfico 10.  

Em outro dado analisado, foi o número de estudantes que na Etapa 2, que armazenou 2 
(duas) e 3 (três) soluções adequadas, assim temos 5 (cinco) estudantes e 1 (um) estudante, 
respectivamente, totalizando 6 (seis) estudantes. Mas, na verdade, são 5 (cinco), pois o estudante 
que armazenou 3 (três) soluções adequadas também armazenou 2 (duas), e verificando na base 
de conhecimento dos grupos desses 5 (cinco) alunos, 3 (três) foram os mesmos alunos que na 
Etapa 1 armazenaram 1 solução adequada. Com isso, percebemos que 2 (dois) outros estudantes 
aparecem na Etapa 2. Considerando que cada estudante corresponde a 4%, obtivemos uma 
expansão na Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP do grupo de 8% entre a Etapa 1 e 2. 

Fazendo a mesma análise entres as Etapas 3 e 2, encontramos 3 (três) estudantes. Assim 
temos 12% de expansão. E, por fim, nas Etapas 4 e 3 encontramos 7 (sete) estudantes e 
chegamos a 28% de expansão na Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP, desse grupo. 

 
Gráfico 1 – Pesquisa Sobre a Troca de Informações na Atividade de Laço de Repetição. 
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6-CONCLUSÃO 
 

Após esta análise, percebemos que os STIs são recursos tecnológicos bastante úteis no 
ambiente de aprendizagem. E, neste caso, em especial no ensino de lógica de programação, e 
ainda podendo ser utilizado para outras áreas afins, que possibilitem uma maior gama de opções 
tanto para os estudantes, como também para os professores no que se refere aos ambientes de 
aprendizado. 
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