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RESUMO

O objetivo deste é analisar a contribuição do uso de softwares para o ensino de lógica, adotando-se o Dojo como prática pedagógica. Como
investigação empírica, a pesquisa constitui um estudo de caso, na disciplina de Lógica de Programação do curso Técnico de Informática do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial do Estado de Sergipe. A partir da verificação sobre as dificuldades de aprendizagem dos estudantes,
desenvolveu-se à experimentação do uso do Dojo como metodologia para o ensino. As análises foram feitas sob abordagem qualitativa,
associando-se os dados obtidos na atividade pedagógica e os referenciais adotados no estudo. Os resultados apontaram a redução do número de
faltas, a satisfação do aluno e a elevação da média nas avaliações da disciplina, constando a viabilidade de adoção da prática experimentada para o
sucesso na aprendizagem.
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ABSTRACT

The objective of this article is to analyze the contribution of the use of software for the teaching of logic, using Dojo as a pedagogical practice. As an
empirical research, the research is a case study in the discipline of Programming Logic of the Computer Technician Course of the National Industrial
Training Service of the State of Sergipe. Based on the verification about the difficulties of students’ learning, a test using Dojo as a methodology for
teaching was developed. The analyzes were performed with a qualitative approach, using and associating the data obtained from the pedagogical
activity, framework and references adopted in the case study. The final results showed a reduction in the number of absences, higher rate students’
satisfaction, higher grades in the discipline, stating the possibility of adopting the experiment done to success in learning.
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Introdução

A evolução tecnológica surgida entre as décadas de 1980 e 1990, com o surgimento do micro computador e da Internet, deu origem a novas
ocupações, entre elas, a de programador de computador. A alta aplicabilidade dos softwares, desde a gestão de usinas nucleares à disponibilização
de jogos eletrônicos para celulares (SEBESTA, 2011), proporcionou a expansão da demanda de mão-de-obra qualificada para esse trabalho. A
formação desses trabalhadores, iniciada já em 1969, pelos cursos superiores e técnicos em computação (CABRAL, 2008), veio a receber diretrizes
específicas ao nível técnico com “princípios, critérios, definição de competências profissionais gerais” (BRASIL, 1999) a partir da Resolução no 4, de
08 de dezembro de 1999, do Conselho Nacional de Educação. Esse documento recebeu diversas atualizações nas legislações para a educação
profissional, culminando na publicação do primeiro Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, instituído e implantado pela Resolução no 3, de 9 de julho
de 2008 (BRASIL, 2008).
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Uma segunda versão daquele documento norteador ocorreu pela Resolução nº 4, de 6 de junho de 2012 (BRASIL,2012b) contemplando “220 cursos,
distribuídos em 13 eixos tecnológicos, e [constituindo]-se em referência e fonte de orientação para a oferta dos cursos técnicos no país” (BRASIL,
2012a). Alocado no primeiro catálogo na área profissional 11, o curso Técnico em Informática passou a constar no Eixo Tecnológico Informação e
Comunicação da última resolução, a qual é acompanhada da Tabela de Convergência sobre “as denominações a serem utilizadas nacionalmente para
os cursos técnicos brasileiros e as denominações anteriormente empregadas no país” (BRASIL, 2012c). De acordo com esses documentos, o objetivo
da formação técnica em informática é expresso na caracterização do profissional que

Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e das linguagens
de programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes
de programas de computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. Executa
manutenção de programas de computadores implantados. (BRASIL, 2012a).

Observa-se, portanto, que a expectativa sobre os conhecimentos a serem desenvolvidos para os técnicos em informática está envolta de questões
que se relacionam ao pensamento sistematizado, abstração de dados e foco na solução de problemas como um sistema. As “sugestões de temas a
serem abordados na formação” (BRASIL, 2012a) contemplam estudos sobre raciocínio lógico, o qual precede a habilidade sobre um pensamento
sistêmico para a compreensão da integração de partes que se organizarão em um todo (VASCONCELOS, 2013, p. 200). Evidencia-se, assim, a
relevância da disciplina de Lógica de Programação para a educação profissional em questão.

O foco dessa disciplina é estudar “as leis e os critérios de validade que regem o pensamento e a demonstração” (MANZANO, 2009, p. 3). Sendo uma
aprendizagem essencial para a programação de computadores e, portanto, para as carreiras relacionadas à Informática (PIMENTEL et al., 2003), a
disciplina de Lógica de Programação é ministrada na primeira fase do curso, onde os discentes devem aprender a desenvolver o raciocínio lógico para
a resolução de problemas.

Devido a sua natureza, relacionada a operações mentais que envolvem percepção e análises apuradas para a elaboração do conhecimento para
soluções, a disciplina é uma das principais razões para evasão e reprovação nas primeiras fases dos cursos de Técnico em Informática (SILVEIRA,
2007).

Tal contexto releva a importância do desenvolvimento de práticas pedagógicas que viabilizem melhores resultados na aprendizagem dessa disciplina.
Assim, o objetivo desta pesquisa foi analisar a contribuição do uso de softwares para o ensino de lógica, adotando-se o Dojo como prática
pedagógica. Trata-se de uma técnica de treinamento para programadores, baseada em testes, idealizada por David Thomas, que iniciou essa prática
em 2003, em Paris, chegando no Brasil em 2007, com Ivan Sanchez, a partir da criação do grupo Dojo Floripa. O Dojo constitui-se em “Um espaço
onde programadores se reúnem para treinar e aprender. As reuniões são periódicas e centradas num desafio de programação” (CODING DOJO,
2013). A hipótese a ser verificada na investigação foi de que a aplicação dessa prática poderia viabilizar melhor assimilação por parte dos alunos,
reduzir o índice de reprovação e de evasão, bem como ampliar a interação entre os alunos e professor, e a visão abstrata para solução de problemas.

2 Metodologia

Como investigação empírica, a pesquisa constitui um estudo de caso, uma vez que se voltou à observação de um grupo específico de alunos (YIN,
2005), tornando-se exploratória, sobre a verificação das dificuldades de aprendizagem dos estudantes, e descritiva, quanto à experimentação do uso
do Dojo como metodologia para o ensino. As análises sobre os resultados foram feitas sob abordagem qualitativa, associando-se os dados obtidos na
atividade pedagógica e os referenciais adotados no estudo. O público investigado constituiu-se de alunos da disciplina de Lógica de Programação do
curso Técnico de Informática do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Estado de Sergipe, no período de março a abril de 2014.

Esse curso, denominado Ensino Articulado, é desenvolvido pelo Serviço Social da Indústria (SESI) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), onde os alunos freqüentam o ensino médio no SESI concomitantemente ao ensino técnico na segunda instituição. As turmas tem ingresso
anual e o curso, no formato atual, está em seu segundo ano. As turmas investigadas, com idade média dos alunos entre 14 e 16 anos, estão
distribuídas entre os turnos da manhã e tarde, com estudantes de ambos os sexos, conforme exposto na Tabela 1, a seguir:

Tabela 1 – Distribuição das turmas e sexo dos alunos

Turno Homens Mulheres Total
Manhã 20 05 25
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Tarde 19 10 29
Total 39 15 54

Fonte: Elaborado pelos autores.

Iniciou-se o ensino da disciplina pela abordagem teórica sobre Lógica Aplicada à Programação, contextualizando-a diante da formação do Técnico em
Informática e identificando a relevância para o desenvolvimento das atividades pertinentes a esse profissional. Em prosseguimento ao plano de
ensino, explorou-se a relação da lógica com situações vivenciadas no cotidiano dos estudantes, buscando-se os conhecimentos implícitos através de
exemplos como o simples fato da tomada de decisão no momento em que um indivíduo atravessa uma rua. Essa ação demanda a avaliação sobre um
semáforo estar sinalizando o impedimento ou liberação para o pedestre.

A partir dessas aulas introdutórias, passou-se a adotar a ferramenta Scratch como incentivo à atuação das turmas em grupos de quatro estudantes
para a solução de problemas. O Scratch é um software, criado pelo Massachusettes Institute of Technology (MIT) para o ensino de lógica. Ele permite
que o aluno interaja de forma simples, e crie animações virtuais com base na aplicação de lógica.

Após três aulas, prosseguiu-se com a apresentação do conceito, dos objetivos e das regras para o uso do Dojo na busca de soluções de problemas.
Todos os alunos foram envolvidos na solução de um único problema no software VisualG. Nessa dinâmica, foi proposto um desafio. O objetivo da
atividade não se relaciona à conclusão do desafio, mas ao aprender com as experiências vivenciadas pelo grupo. Após a definição de um problema,
uma dupla iniciou o trabalho de codificação de um computador, sendo a atividade exposta ao grande grupo para que todos pudessem acompanhar.
Um dos estudantes do grupo assumiu o papel de “piloto”, desenvolvendo a codificação, enquanto um segundo membro do grupo atuou como
“co-piloto”, observando e auxiliando o piloto.

Cada grupo recebeu o tempo de cinco a sete minutos para desenvolver a atividade. Na conclusão desse tempo, o piloto devia juntar-se ao grande
grupo, passando o co-piloto ao lugar do primeiro. Isso se estendeu a todos do grupo, até a solução do problema proposto. Ao finalizar, iniciou-se o
ciclo de prática de codificação, visando a melhoria do código desenvolvido inicialmente. A intenção pedagógica é despertar no estudante o
entendimento de que uma solução inicial pode ser otimizada por outras contribuições, não se tornando a única possível. As aulas seguintes foram
intercaladas com conteúdos teóricos, exercícios individuais e novas proposições de soluções com o uso do Dojo.

3 A abordagem conceitual sobre a prática pedagógica utilizada

A utilização do software a Scratch para a experiência pedagógica tomou como base a teoria construcionista, a qual “[...] atribui especial importância
ao papel das construções no mundo como apoio para o que ocorreu na cabeça, tornando-se, deste modo menos uma doutrina puramente mentalista”
(PAPERT, 1994, p 128). Essa ferramenta tecnológica tem uma interface simples, que permite ao aluno interagir com personagens virtuais,
possibilitando, ainda, a criação de estórias interativas, jogos e animações. O seu foco é auxiliar os jovens a pensar de forma criativa, sistemática e
colaborativa (SCRATCH, 2013). O público alvo do software são jovens entre 8 e 16 anos, estando, assim, a sua aplicação ao curso investigado esta
dentro do escopo de idade previsto.

As atividades pedagógicas propostas foram estabelecidas com base nos estágios de Piaget (2010), considerando o estágio operacional formal,
ocorrido a partir dos 11 ou 12 anos até a vida adulta do indivíduo. Aplicando-se os pressupostos desse estágio de desenvolvimento humano, na
medida em que o aluno decompõe o problema em etapas, partindo dos problemas gerais, em uma visão concreta, aos complexos, desenvolvendo
uma visão mais abstrata, se estabelece o pensamento dedutivo- indutivo necessário à lógica.

Constando os alunos como participantes ativos do processo de solução de problemas, também se posiciona ele diante do concreto, da sua experiência
mais próxima, em um processo de interação pessoa-meio conforme descrito por Bigge (1977, p. 75) sobre a realidade percebida. O professor e os
colegas ficam, na dinâmica proposta, também envolvidos nessa interação com vistas ao conhecimento, já que esse movimento “[...] implica uma
relação sujeito-sujeito-objeto” (GAMEZ, 2013, p. 83).

Sendo a sala de aula o local em que ocorreu a atividade, esse espaço “ [...] pode assumir para si a perspectiva de interação com o conhecimento e
com os atores do ato educativo, Assume também a função de ser o principal lugar em que se desenvolva a inteligência coletiva” (KENSKI, 2012, p.
47).

O ato de codificar um software resulta na criação de um objeto com significância ao aluno, já que vê a concretização da aplicação de seus
conhecimentos. Para tal criação o aluno é estimulado a perceber o problema de forma individual, mas sendo levado a considerar a participação
colaborativa dos demais na elaboração da solução lógica. Desta forma, os alunos passam a ter uma participação ativa e interativa, que “[...] tem
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muito mais vantagens que a recepção passiva. A participação ativa e efetiva é promovida através da observação de alguns princípios mais
específicos. Prontidão e aprendizagem” (BIGGE, 1977, p. 294)

Na prática investigada, a participação do professor é especialmente relevante nos momentos da passagem da abordagem teórica para a explicação
detalhada sobre a forma da busca de solução ao problema proposto. Além disso, é fundamental que o professor esclareça sobre a possibilidade da
solução proposta ser revista pelos alunos, constituindo um ciclo contínuo de melhoria da solução inicial. O processo de ensino e da aprendizagem
torna-se, assim, contínuo na própria reconstrução da experiência (DEWEY, 1958, p. 118).

No entanto, a distribuição desses momentos de prática ao longo da disciplina investigada não deve levar os alunos à exaustão, devendo ser evitada a
realização diária, pois “[...] todas as evidências de pesquisa mostram que a prática espaçada é mais eficiente que a prática compacta (BIGGE, 1977,
p. 296- 297).

Considerações finais

A lógica, por ser essencial ao ensino que envolva programação, exige do aluno a compreensão de conceitos e aplicações que perpassarão toda a sua
formação e o acompanharão em sua jornada profissional. Ao professor dessa disciplina compete criar um ambiente motivador e atraente,
desenvolvendo a cognição dos alunos. A experiência tratada nesta pesquisa, com a utilização do Dojo como instrumento pedagógico demonstrou-se
positiva, com resultados surpreendentes. Entre eles, consta o índice zero de evasão e 6% de faltas. Em turmas anteriores, as faltas às aulas
atingiram 23%. Ao final da dinâmica, os alunos alegaram estar motivados, e por isso, evitavam faltar às aulas. Embora a experiência tenha sido
realizada em apenas duas turmas, e os seus resultados ainda sejam iniciais, é possível observar que o conjunto interação e aplicação criativa viabiliza
uma melhor assimilação por parte dos alunos. Nas avaliações aplicadas em período anterior ao uso do Dojo constaram médias entre a nota seis e
sete, sendo seis a mínima para aprovação. Após a experiência, as notas elevaram-se para a média entre sete vírgula cinco e oito, ressaltando-se a
opinião dos alunos sobre a satisfação obtida na atividade proposta. Considerando que a disciplina subsequente é a de Programação Desktop, os
alunos se apresentam melhor preparados nos processos lógicos necessários também aos demais conhecimentos a serem trabalhados no curso.
Assim, mesmo considerando-se como primeiros resultados, demandando a experiência em maior período de observação, e em outras turmas,
constatou-se a viabilidade de adoção do Dojo como prática pedagógica para o desenvolvimento do pensamento lógico, abstrato e sistêmico.
Conclui-se, assim, que o papel das atividades e ferramentas utilizadas é o de auxiliar o professor no processo de ensino e da aprendizagem,
tornando-o mais interativo e colaborativo. Ponderando-se que a pesquisa não pretende esgotar as possibilidades de sucesso com outras práticas,
novos estudos podem ser desenvolvidos para a busca de variadas ferramentas a serem aplicadas ao ensino da lógica, como jogos e uso de robótica
lego.
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