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Abstract. In a previous work, a methodology of 
programming teaching/learning was elaborated based in a 
cognitive programming model and in the Pair Programming. 
That methodology developed and it was increased with the 
objective of helping the learners to reach education 
objectives and to acquire specific abilities. The description of 
the methodology and examples of her application can be 
found in this paper. 
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Resumo. Em um trabalho prévio, foi elaborada uma 
metodologia de ensino/aprendizado de programação (XLP) 
baseada em um modelo cognitivo de programação e na 
Programação em Duplas. Essa metodologia evoluiu e foi 
incrementada com o objetivo de ajudar os aprendizes a 
atingir objetivos educacionais e adquirir habilidades 
específicas. A descrição da metodologia e exemplos de sua 
aplicação podem ser encontrados neste artigo. 

Palavras-Chave. XLP, taxonomia de objetivos 
educacionais de Bloom, Programação em Duplas. 

I. INTRODUÇÃO 

Em um trabalho prévio, Faria, Yamanaka e Tavares 
(2010) produziram uma metodologia para ensino de 
programação (nomeada eXtreme Learning of 
Programming – XLP) baseada nos conceitos da 
programação extrema e no modelo cognitivo de 
programação (CPM) desenvolvido por Lui e Chan (2004). 

O modelo CPM foi escolhido por ser o único modelo 
cognitivo de programação encontrado na literatura 
especificamente desenvolvido para nortear a realização de 
tarefas durante a programação em duplas – embora o 
modelo possa ser também utilizado para promover 
programação solo (individual). 

Ao realizar experimentos com a XLP, em uma 
disciplina inicial de programação de computadores, 
percebeu-se a necessidade de estabelecer objetivos 
específicos em relação ao conteúdo da disciplina em 
questão. Esses objetivos são importantes para guiar o 
processo de ensino/aprendizado, principalmente porque 
programação envolve um conjunto de habilidades (além 
do simples conhecimento factual) que são difíceis de 
serem desenvolvidas quando não existe um 
direcionamento de objetivos neste sentido. 

Uma vez que tal necessidade se mostrou latente, 
procurou-se buscar fundamentação teórica no estudo de 
objetivos educacionais mais conceituado na literatura: “a 
taxonomia de objetivos educacionais de Bloom”. 

Foram criadas atividades no intuito de ajudar os 
alunos a atingirem objetivos educacionais no domínio 
cognitivo e afetivo na disciplina Algoritmos e Técnicas de 
Programação. Tais atividades foram classificadas de 
acordo com uma metodologia trifásica de aquisição de 
conhecimentos (descrita adiante) e devem ser aplicadas 
através da técnica de Programação em Duplas. As 
próximas seções estão organizadas como se segue: a seção 
2 descreve sucintamente a taxonomia dos objetivos 
educacionais de Bloom nos domínios cognitivo e afetivo; 
a seção 3 descreve a metodologia trifásica de aprendizado 
que suporta a XLP; a seção 4 demonstra a XLP – como 
uma aplicação da metodologia trifásica; e a seção 5 
descreve nossas conclusões e sugestões de trabalhos 
futuros. 

II. A TAXONOMIA DE OBJETIVOS 
EDUCACIONAIS DE BLOOM (DOMÍNIO 

COGNITIVO E AFETIVO) 

A taxonomia de objetivos educacionais de Bloom 
define um conjunto de objetivos a serem alcançados por 
aprendizes a fim de adquirir conhecimento útil sobre fatos 
e coisas.  

Segundo Bloom et al. (1956), a idéia de criação de 
uma taxonomia de objetivos educacionais nasceu em uma 
reunião informal de examinadores universitários, durante 
a "Convenção da Associação Americana de Psicologia", 
em Boston, no ano de 1948. Nesse encontro, se 
manifestou interesse por um quadro teórico de referência 
que facilitasse a comunicação entre examinadores. Depois 
de exaustiva discussão, o grupo concordou que a forma 
mais adequada para obter esse quadro de referência seria 
um sistema de classificação de objetivos, uma vez que 
estes constituem a base do planejamento do currículo e da 
avaliação e representam o ponto de partida de muitas 
pesquisas educacionais. 

Esta reunião informal tornou-se a primeira de uma 
série de reuniões anuais de examinadores universitários. 
Reunindo-se em universidades diferentes, cada ano, com 
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algumas modificações em número de seus membros, o 
grupo examinou problemas envolvidos na organização de 
um sistema de classificação de objetivos educacionais e 
também considerou muitos problemas de avaliação e de 
pesquisa educacional. 

Os planos originais da equipe de Bloom objetivavam 
o desenvolvimento de uma taxonomia completa, 
constituída de três domínios principais — os domínios 
cognitivo, afetivo e psicomotor. Sua equipe não chegou a 
desenvolver a taxonomia no domínio psicomotor, porém, 
outros especialistas o fizeram – é o caso de Simpson 
(1966) e Harrow (1972). 

A. A Taxonomia no Domínio Cognitivo 

O domínio cognitivo inclui aqueles objetivos 
vinculados à memória ou recognição e ao 
desenvolvimento de capacidades e habilidades 
intelectuais. Este domínio é fundamental para a 
implementação da avaliação no sistema educacional 
tradicional. Em 1956, Bloom publicou a primeira edição 
da taxonomia de objetivos educacionais para o domínio 
cognitivo. As categorias da taxonomia no domínio 
cognitivo são: 

• Conhecimento – Diz respeito à recuperação de 
conhecimento proveniente da memória de longo 
prazo. Inclui reconhecimento e recordação; 

• Compreensão – Construção de significado de 
mensagens instrutivas, inclusive mensagens orais, 
escritas e gráficas. Inclui Interpretação, 
Exemplificação, Classificação, Sumarização, 
Dedução, Comparação e Explicação; 

• Aplicação – Envolve o uso de um ou vários 
procedimentos em uma determinada situação 
prática. Inclui Execução e Implementação; 

• Análise – Separação de um objeto de estudo em 
suas partes constituintes e determinação de como 
estas partes se relacionam e qual o seu propósito na 
estrutura. Inclui Diferenciação, Organização e 
Atribuição; 

• Síntese – Junção de elementos para formar um todo 
coerente ou funcional; reorganização de elementos 
em um novo padrão ou nova estrutura. Inclui 
Geração, Planejamento, e Produção; 

• Avaliação – Elaboração de julgamentos baseados 
em critérios e padrões. Inclui Verificação e Critica. 

B. A Taxonomia no Domínio Afetivo 

O domínio afetivo inclui objetivos que descrevem 
mudanças de interesse, atitudes e valores e o 
desenvolvimento de apreciações e ajustamento adequado. 
Pode ser melhor explicado como “os objetivos que 
enfatizam uma tonalidade de sentimento, uma emoção ou 
um grau de aceitação ou rejeição”. Os objetivos afetivos 
variam desde a intenção simples até fenômenos 

selecionados, até qualidades de caráter e de consciência 
complexas, mais internamente consistentes (BLOOM et 
al., 1964). As categorias da taxonomia no domínio afetivo 
são: 

• Acolhimento (atenção) – Neste nível de objetivo é 
esperado que o aprendiz seja sensibilizado pela 
existência de certos fenômenos e estímulos, isto é, 
que esteja disposto a acolhê-los ou prestar atenção 
a eles; 

• Resposta - Neste nível, o que interessa são 
respostas que ultrapassam o mero atentar-se para o 
fenômeno. O estudante está suficientemente 
motivado e ativamente prestando atenção. Como 
uma primeira etapa, num processo de "aprender 
fazendo", o estudante se compromete em alguma 
medida com os fenômenos subentendidos; 

• Valorização- O comportamento categorizado neste 
nível é suficientemente consistente e estável para 
assumir as características de uma crença ou de uma 
atitude. O aprendiz manifesta este comportamento 
com bastante consistência, em situações 
apropriadas, que vem a ser percebido como 
adotando um valor. O comportamento 
caracterizado por valorização é motivado, não pelo 
desejo de se submeter ou obedecer, mas pelo 
cometimento do indivíduo com o valor subjacente, 
internalizado ou aceito pelo estudante, como seu 
próprio critério de valor; 

• Organização - À medida que o aprendiz internaliza 
sucessivamente valores, encontra situações, em 
relação às quais mais de um valor é pertinente. 
Desta maneira, surge a necessidade da organização 
de valores num sistema, da determinação das inter-
relações entre eles e do estabelecimento de valores 
dominantes e universais; 

• Caracterização por um Valor ou Complexo de 
Valores - Neste nível de internalização, os valores 
já têm um lugar na hierarquia de valores do 
indivíduo, são organizados em algum tipo de 
sistema internamente consistente, controlaram o 
comportamento do indivíduo por um tempo 
suficiente, que ele se ajustou a se comportar desta 
maneira, e uma evocação do comportamento não 
mais suscita emoção ou afeto, exceto quando o 
indivíduo é ameaçado ou desafiado. 

III.  METODOLOGIA TRIFÁSICA DE 
APRENDIZADO 

Foi desenvolvida uma metodologia pensando-se em 
um sistema trifásico de aquisição de conhecimento. 
Analisando o trabalho de Bloom sob o domínio cognitivo, 
distinguimos três fases que os aprendizes devem 
transpassar para adquirir conhecimento prático sobre um 
determinado assunto. 
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A fase inicial é identificada pela aquisição de 
conhecimento – quando o aluno se dá conta das 
informações que conceituam algo e compreende seu 
funcionamento. A fase intermediária identifica a etapa em 
que o aprendiz compreende os motivos que explicam o 
conhecimento e os motivos pelos quais é importante 
adquiri-lo – quando o aluno se torna capaz de fazer uma 
reflexão crítica sobre aquele conhecimento e aplicá-lo nas 
situações cabíveis. A fase final é identificada pela 
habilidade de usar aquele conhecimento para um objetivo 
maior, que pode culminar na criação de algo ou na 
geração de novos conhecimentos. Nesta fase, o aprendiz 
também é capaz de avaliar se o seu conhecimento ou sua 
criação é diferencial em algum aspecto se comparado aos 
conhecimentos ou criações similares. As fases que 
compõem esse sistema foram denominadas 
respectivamente como se segue: (1) Fase 1 – Vejo, Escuto 
e Compreendo; (2) Fase 2 – Discuto, Aplico e Reflito; e 
(3) Fase 3 – Pratico, Faço e Crio. 

Embora todos os objetivos afetivos possam ocorrer 
durante a realização de cada uma das fases descritas 
anteriormente, acreditamos que o Acolhimento ocorre 
predominantemente durante a fase 1, enquanto a Resposta 
e Valorização ocorrem predominantemente durante a fase 
2 e a Organização e Caracterização por um Valor ou 
Complexo de Valores ocorrem com maior freqüência na 
fase 3. 

A. Fase 1 – Vejo, Escuto e Compreendo 

Durante essa fase, devem ser elaboradas as atividades 
a fim de atingir os objetivos educacionais para as 
categorias Conhecimento e Compreensão do domínio 
cognitivo em conjunto com os objetivos educacionais para 
a categoria Acolhimento do domínio Afetivo de acordo 
com todo o conteúdo programático da disciplina. É 
importante destacar que as atividades descritas para os 
objetivos afetivos deverão estar voltadas para permitir ou 
privilegiar que sejam atingidos os objetivos cognitivos 
daquele conteúdo. 

B. Fase 2 – Discuto, Aplico e Reflito 

Durante essa fase, são elaboradas as atividades a fim 
de atingir os objetivos educacionais para as categorias 
Aplicação e Análise do domínio cognitivo em conjunto 
com os objetivos educacionais para as categorias Resposta 
e Valorização do domínio Afetivo de acordo com todo o 
conteúdo programático da disciplina. 

C. Fase 3 – Pratico, Faço e Crio 

Durante essa fase, são elaboradas as atividades a fim 
de atingir os objetivos educacionais para as categorias 
Síntese e Avaliação do domínio cognitivo em conjunto 
com os objetivos educacionais para as categorias 
Organização e Caracterização por um Valor ou Complexo 
de Valores do domínio Afetivo de acordo com todo o 
conteúdo programático da disciplina. 

IV.  A METODOLOGIA XLP 

A metodologia XLP pode ser definida como uma 
aplicação da metodologia trifásica de aprendizado para a 
disciplina “Programação de Computadores”. Optou-se 
pela produção e descrição de tal metodologia em 
concordância com Bower (2008), ao questionar o fato de 
que os educadores em informática têm investido muita 
energia definindo conteúdos programáticos, culminando 
em pouca ênfase no processo de ensino (o que explica a 
percebida carência de metodologias no ensino de 
programação), e ao defender a importância do processo de 
ensino/aprendizado no intuito de disseminar o 
conhecimento. 

O conteúdo programático da disciplina de 
Programação, base para aplicação da XLP, pode ser visto 
na Tabela 1. 
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 Tabela 1. Conteúdo Programático da Disciplina “Programação de Computadores” 

Objetivos Específicos Temas 

Desenvolvimento Sob a Técnica de 
Aprendizado Individual 

Compreender os sistemas de numeração e as 
transformações de base 

Introdução aos Sistemas de Numeração 
Transformação de Decimal para Binário 
Transformação de Decimal para Octal 
Transformação de Decimal para 
Hexadecimal 
Transformação de uma Base b qualquer para 
Decimal 

Introduzir Algoritmos 

Introdução aos Algoritmos 
Noções de Lógica 
Algoritmizando a Lógica 
Noções de Compiladores 
Elaboração de Comentários 

Construir expressões e entender a prioridade de 
operadores 

Expressões 
Prioridade de operadores 
Operadores aritméticos 
Operadores relacionais 
Operadores lógicos 

Definir dados 

Definição de dados 
Tipos primitivos 
Identificadores 
Palavras-chave 
Constantes 
Variáveis 
Comando de atribuição (transferência de 
valores) 
Comandos de entrada e saída 
Conversões entre tipos 

Construir tipos abstratos de dados 
Tipos homogêneos (vetores e matrizes) 
Tipos heterogêneos (vetores e matrizes) 

Desenvolvimento Sob a Técnica de 
Aprendizado em Duplas 

Conhecer os tipos de estruturas de controle e 
entender as estruturas de seqüência 

Tipos de estruturas de controle 
Estruturas de seqüência 
Blocos de instruções (escopo) 

Entender as estruturas de seleção (Alternativas) 

Seleção simples 
Seleção composta 
Seleção encadeada heterogênea 
Seleção encadeada homogênea 
Seleção de múltipla escolha 

Entender as estruturas de repetição (Laços) 

Repetição com teste no início 
(repetir enquanto) 
Repetição com teste no final 
(repetir até que) 
Repetição com variável de controle ou teste 
programado 
(repetir para) 

Entender modularização e construir software 
modular 

Função 
Procedimento 
Passagem de parâmetros 
Recursividade 

Exemplos de objetivos segundo as fases da 
metodologia trifásica de aprendizado para o 
conteúdo “Compreender os sistemas de 

numeração e as transformações de base” podem 
ser vistos nas Tabelas 2, 3 e 4. 
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Tabela 2. Objetivos e Habilidades da Fase “Vejo, Escuto e Compreendo” para o Objetivo Específico “Compreender os Sistemas de Numeração e as 

Transformações de Base”. 

Como Encaminhar o Aluno ao 
Conhecimento e Compreensão? 

Como Levar o Aluno ao Acolhimento? Habilidade(s) a Ser(em) 
Adquirida(s) 

- Descrever o significado e importância 
dos sistemas de numeração. 
- Apresentar um breve histórico sobre o 
sistema decimal de numeração. 
- Descrever como se transforma um 
número em decimal para uma base 
binária e vice-versa. 
- Descrever como se transforma um 
número em decimal para uma base octal 
e vice-versa. 
- Descrever como se transforma um 
número em decimal para uma base 
hexadecimal e vice-versa. 
- Descrever a importância de se usar 
bases divisíveis por 2 ao estudar sistemas 
computacionais. 

- Iniciar a aula a partir do 
questionamento: “O que é um sistema de 
numeração?”. 
- Levantar outros questionamentos 
como, por exemplo: (1) “Por que nosso 
sistema de numeração é decimal?”; (2) 
“Qual é o sistema de numeração dos 
computadores e por que não é decimal?”. 
- Solicitar que os alunos realizem uma 
busca na Internet por curiosidades sobre 
cada um dos sistemas de numeração 
abordados em sala de aula e apresentem 
(pelo menos uma curiosidade por aluno) 
no início da próxima aula. 

- Capacidade de descrever 
informações conceituais sobre os 
sistemas de numeração como, por 
exemplo: “Por que utilizar um 
sistema de numeração?”. 
- Capacidade de reconhecer em 
que sistema de numeração um 
número está representado. 
- Capacidade de reconhecer a 
importância de um sistema de 
numeração em domínios (ciência 
ou área) específicos. 

 

Tabela 3. Objetivos e Habilidades da Fase “Discuto, Aplico e Reflito” para o Objetivo Específico “Compreender os Sistemas de Numeração e as 

Transformações de Base”. 

Como Encaminhar o Aluno à 
Aplicação e Análise? 

Como Levar o Aluno à Resposta e 
Valorização? 

Habilidade(s) a Ser(em) 
Adquirida(s) 

- Demonstrar diversas transformações 
de base (Decimal � Binário / Octal / 
Hexadecimal � Decimal).  
- Descrever como se transforma um 
número decimal para uma base b 
qualquer. 
- Descrever como se transforma um 
número em uma base b qualquer para 
um número decimal. 
- Demonstrar o relacionamento de cada 
algarismo (por exemplo, o algarismo 6 
do número 625 na base hexadecimal 
corresponde a   6 * 162) com o seu 
valor na base decimal. 
- Comparar a quantidade de algarismos 
de um número qualquer na base 
decimal com o mesmo número nas 
demais bases. 
- Discutir o motivo pelo qual cada uma 
das bases abordadas em sala é 
importante no seu contexto. 

- Solicitar que os alunos façam uma 
análise do motivo pelo qual bases 
menores geram números com maior 
quantidade de algarismos. 
- Solicitar que os alunos discutam e 
descrevam o motivo pelo qual os 
números hexadecimais são acrescidos dos 
algarismos A, B, C, D, E e F. 
- Solicitar que os alunos discutam e 
expliquem questões como, por exemplo: 
“O motivo pelo qual 1 byte corresponde a 
8 bits ao invés de 10”; “O motivo pelo 
qual 1 Kbyte contém 1024 bytes ao invés 
de 1000”. 
- Solicitar que os alunos respondam a 
questões do tipo: “Quantos números 
podem ser representados por 1 byte? 
Justifique sua resposta.”; “Descreva os 16 
primeiros números (em base binária) que 
1 byte pode representar”. 

- Capacidade de transformar um 
número decimal em qualquer outra 
base não demonstrada em sala de 
aula (e vice-versa). 
- Capacidade de reconhecer e 
explicar as diferenças estruturais 
de um número representado em 
cada uma das bases abordadas em 
sala. 
- Capacidade de descrever quantos 
números podem ser representados 
por uma quantidade específica de 
algarismos (em qualquer sistema 
de numeração). 
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Tabela 4. Objetivos e Habilidades da Fase “Pratico, Faço e Crio” para o Objetivo Específico “Compreender os Sistemas de Numeração e as 

Transformações de Base”. 

Como Encaminhar o Aluno à Síntese e 
Avaliação? 

Como Levar o Aluno à Organização e 
Caracterização por um Valor ou 

Complexo de Valores? 

Habilidade(s) a Ser(em) 
Adquirida(s) 

- Demonstrar como seria um sistema de 
numeração que privilegiasse única e 
exclusivamente a contagem dos minutos 
e segundos (Sistema Sexagesimal). 
- Demonstrar as operações aritméticas 
(adição, subtração, multiplicação e 
divisão) nas diversas bases. 

- Elaborar situações adversas em que 
seja necessário um sistema de 
numeração específico e solicitar que os 
alunos descrevam a base deste sistema e 
justifiquem sua resposta (para cada 
situação elaborada). 
- Disponibilizar uma lista de exercícios 
que contenha valores representados em 
diversas bases e solicitar que os alunos 
descrevam o seu valor correspondente 
em outra base. 
- Solicitar que os alunos descrevam 
como resolver operações aritméticas 
entre números de bases diferentes. 

- Capacidade de reconhecer que 
sistema de numeração é mais 
indicado em uma situação 
específica. 
- Capacidade de realizar 
operações aritméticas nas diversas 
bases e entre valores 
representados em bases diferentes. 
- Capacidade de criar sistemas de 
numeração para situações 
específicas juntamente com suas 
regras de operações aritméticas. 

 
É importante destacar que os objetivos devem 

ser produzidos para cada conteúdo programático e 
devem ser atingidos pelos aprendizes durante o 
ensino da disciplina “Programação de 
Computadores”. 

Exemplos de exercícios no intuito de avaliar o 
aprendizado durante a primeira, segunda e terceira 
fase de aplicação da XLP, para o conteúdo 
“Compreender os sistemas de numeração e as 
transformações de base”, podem ser vistos 
respectivamente nas Figuras 1, 2 e 3. 
 

 
Figura 1. Exemplo de exercício avaliativo para a fase “Vejo, 

Escuto e Compreendo” para o Objetivo Específico 
“Compreender os Sistemas de Numeração e as Transformações 

de Base”. 
 

 
Figura 2. Exemplo de exercício avaliativo para a fase “Discuto, 
Aplico e Reflito” para o Objetivo Específico “Compreender os 

Sistemas de Numeração e as Transformações de Base”. 

 

Figura 3. Exemplo de exercício avaliativo para a fase “Pratico, 
Faço e Crio” para o Objetivo Específico “Compreender os 

Sistemas de Numeração e as Transformações de Base”. 

 
Por fim, definimos que os cinco primeiros 

conteúdos programáticos da disciplina 
“Programação de Computadores” devem ser 
ministrados sob a metodologia de trabalho 
individual, enquanto aconselhamos que os demais 
conteúdos sejam ministrados sob a metodologia 
de trabalho em dupla. 

V. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Consideramos importante que os alunos 
novatos iniciem sob a metodologia de trabalho 
individual no intuito de construir parâmetros de 
comparação quando forem apresentados ao 
paradigma colaborativo de Programação em 
Duplas. Como a disciplina é essencialmente 
considerada complexa e inovadora, é de se esperar 
que os aprendizes provarão da sensação de 
dificuldade em resolver os problemas durante o 
seu curso – principalmente nesse período inicial. 
Durante essa fase, é interessante que seja ventilada 
a idéia de que o trabalho colaborativo pode ajudá-
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los a construir conhecimento de maneira mais 
fácil e agradável.  

A partir do momento em que aos aprendizes é 
apresentada a técnica de programação em duplas, 
percebe-se uma mudança brusca de atitude em 
relação á sua motivação. Acreditamos que isso 
ocorre por vários motivos, dentre eles: (1) muitos 
alunos se sentem inibidos em levantar dúvidas aos 
professores (sentindo-se envergonhados) – essa 
inibição se reduz em quase 100% quando os 
alunos realizam atividades em dupla, pois, em 
geral, a maioria das dúvidas pode ser respondida 
pelo parceiro ou através do conflito sócio-
cognitivo gerado durante as discussões; (2) a 
compreensão dos passos lógicos (não a solução 
pronta) que o parceiro segue para resolver os 
problemas ajuda na construção do próprio estilo e 
lógica de programação, culminando no sentimento 
de estar (de fato) aprendendo; (3) cria-se uma 
sensação de que completar a tarefa de 
programação é mais fácil em dupla (e realmente o 
é). Isso culmina em um sentimento mais elevado 
de realização e satisfação; entre outros. 

É fundamentalmente importante, já nas 
primeiras atividades extraclasse, esclarecer aos 
aprendizes que a tarefa de programação exige 
habilidades diversas que só podem ser adquiridas 
através de muita prática. Por este motivo, os 
alunos devem estar conscientes que serão 
submetidos a uma bateria de exercícios práticos 
no curso da disciplina. Contudo, deve ser frisado 
que compreender a solução de outros colegas ou 
até mesmo a demonstração de exemplos (soluções 
do professor) no quadro branco não é suficiente 
para que o aluno adquira tais habilidades. É 
importante destacar também que, a simples 
exposição aos exercícios, já resolvidos, leva o 
aprendiz a uma falsa sensação de estar apto a 
resolver problemas semelhantes. 

Sugerimos a aplicação da XLP em todos os 
cursos em que a disciplina “Programação de 
Computadores” é ministrada. Informações sobre o 
comportamento dos aprendizes, em diversas 
situações em que a XLP for aplicada, podem 
esclarecer duvidas a respeito de sua efetividade 
como ferramenta pedagógica. 
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