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Resumo 
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  Em 2006, Jeannette Wing publicou um artigo descrevendo o 
Pensamento Computacional (PC) como um conjunto de 
habilidades necessárias ao século XXI. Desde então, muitas 
pesquisas na área da educação e computação relatam 
formas de introduzir o PC no ensino. Este artigo apresenta um 
mapeamento sistemático feito com o objetivo de identificar 
artigos que abordem o PC de maneira que este contribua 
para a aprendizagem de disciplinas da educação básica. 
Resultados apontam que há pouca pesquisa envolvendo PC 
de forma interdisciplinar. No entanto, estas poucas iniciativas 
apresentam indicadores de como ações como estas podem 
ser realizadas.  



Objetivos 
 Identificar artigos que abordem o Pensamento Computacional de maneira 

que este contribua para a aprendizagem de disciplinas da Educação básica. 

Questões de Pesquisa: 
 P1: Que disciplinas da Educação Básica1 são mais usadas em conjunto com 

a Ciência da Computação para promover o Pensamento Computacional?  

 P2: Quais técnicas são usadas para promover o Pensamento Computacional 
na Educação Básica?  

 P3: Quais os níveis de escolaridade, da Educação Básica, mais focalizados?  

Mapeamento Sistemático 

3 



 Bases de Dados: 

 ACM 

 IEEE 

 Springer 

 Science Direct 

 Congresso Brasileiro de Informática na Educação 

 Strings: 

 “Pensamento Computacional”  

 “Computational Thinking” AND interdisciplinary 

 “Computational Thinking” AND cross-disciplinary  
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 Critérios de Inclusão: 

 O artigo aborda o PC visando contribuição com 
alguma disciplina do ensino básico 

 O artigo descreve alguma atividade didática 
relacionando PC e outra disciplina do Ensino Básico 
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 Critérios de Exclusão: 

 Artigo não foi publicado entre 2008 e 2016 

 O artigo não aborda PC em conjunto com outra 
disciplina que não seja ligada a Ciência da 
Computação 

 Artigos Repetidos 

 O artigo não é focado na educação básica 

 Artigos incompletos 

 O artigo apenas descreve um tutorial, demonstração, 
proposta de painel ou entrevista; 

 O artigo é focado no professor, não nos alunos.  
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Seleção de artigos  
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Que disciplinas, da Educação Básica, são mais usadas em conjunto 

com a ciência da computação para promover o Pensamento 

Computacional? 
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Quais técnicas são usadas para promover o 

Pensamento Computacional? 
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Quais os níveis de escolaridade mais focados? 
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Crescimento significativo de publicações sobre o tema. 

Há trabalhos sendo desenvolvidos em diversas partes do 
mundo. 

Disciplinas da área de exatas não são as únicas sendo 
usadas nesse tipo de projeto. 

Há uma grande diversidade de métodos, técnicas e 
ferramentas sendo utilizadas, mesmo que o ensino de 
programação ainda se destaque.  

 Pesquisa em Língua Portuguesa – mestrado.  

Considerações 
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