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RESUMO 

  

O Ensino a Distância (EAD) tornou-se um meio importante para o aprendizado na 
educação moderna. Com ele, gerações de todas as idades aptas a cursarem uma 
universidade visualizaram a possibilidade de realizar seus sonhos diante das 
inúmeras dificuldades que o ensino presencial pode acarretar. Por outro lado, o 
ensino a distância pode apresentar algumas barreiras capazes de ser transpostas 
com o incentivo dos professores, proporcionando a motivação necessária e 
suficiente para os alunos romperem os desafios inerentes ao estilo de ensino. O 
presente trabalho procurou evidenciar as dificuldades do aprendizado 
especificamente quanto à disciplina de Algoritmo e Lógica de Programação no curso 
de informática no Ensino a Distância, cujas evasão e reprova têm sido significativas. 
Para tanto, desenvolveu-se a fundamentação teórica buscando um aprofundamento 
quanto às tecnologias de informação voltadas para o Ensino a Distância, utilizando-
se delas como apoio no curso de informática, por meio do estudo de caso realizado 
em uma instituição de ensino superior na cidade de Maringá/PR. As ferramentas em 
questão utilizadas no experimento foram a Ambap, Portugol Studio e Portugol IDE. 
Foram indicadas por vários motivos, principalmente por apresentarem a interface 
limpa e agradável, de fácil utilização e por serem disponibilizadas em português. O 
experimento em questão foi realizado entre os meses de abril e junho de 2016 e 
contou com a participação de coordenadores de cursos, professores mediadores, 
professores formadores e dos alunos dos cursos de Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas (ADS), Sistemas para Internet (SI) e Gestão em Tecnologia da Informação 
(GTI). O objetivo deste trabalho foi analisar a aplicabilidade de ferramentas de 
auxílio no sistema de Ensino a Distância, visando aprimorar os conhecimentos dos 
alunos mediante o uso de tais ferramentas. O resultado obtido foi surpreendente, 
demonstrando que a utilização das ferramentas no uso das disciplinas é 
imprescindível para a melhoria do aprendizado no Ensino a Distância e diminuindo 
consideravelmente o índice de reprovação e desistência no curso de informática na 
disciplina de Algoritmo e Lógica de Programação. 
 

Palavras-chave: EAD. Portugol IDE. Portugol Studio. Ambap. Ferramenta para o 
Ensino de Programação. 



 
 

ABSTRACT 

 

Distance learning has become an important means for learning in modern education. 
With him, generations of all ages to take a University, viewed the chance to realize 
their dreams on the numerous difficulties that face-to-face education can entail. On 
the other hand, distance learning can present some barriers that can be transposed 
with the encouragement of teachers providing the necessary motivation and enough 
that students can break the challenges inherent in teaching style. The present study 
sought to highlight the difficulties of learning specifically about the discipline of 
algorithm and programming logic in the course of information technology for EAD, 
which fails and has been significant. To this end, developed the theoretical basis for 
seeking further elaboration with regard to information technologies geared for 
distance learning, using them as support in the course of data processing, through 
the case study in an institution of higher education in the city of Maringá-PR. The 
tools in question used in the experiment were the Ambap, Portugol Studio and 
Portugol IDE. Were indicated for several reasons, primarily for presenting the nice 
clean interface, easy to use and by being available in Portuguese. The experiment in 
question, was conducted between the months of April to June 2016 and included the 
participation of coordinators of courses, teachers, teacher trainers and mediators of 
the students of the courses of analysis and development of systems (ADS), Internet 
systems (SI) and information technology Management (GTI). 
The objective of this work was to analyze the applicability of tools aid in the distance 
learning system, in order to enhance the knowledge of students through the use of 
such tools. The result was surprising, demonstrating that the use of the tools in use 
of disciplines is critical for improving learning in distance and learning considerably 
decreasing the rate of disapproval and giving up on the course in the discipline of 
algorithm and programming logic.  
 

Keywords: distance education. EAD. Portugol IDE. Portugol Studio. Ambap. 
Algorithm and programming logic. Tool for teaching programming. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“O principal objetivo da educação é criar pessoas 
capazes de fazer coisas novas e não 
simplesmente repetir o que as outras gerações 
fizeram.”  

Jean Piaget 

 

1.1 CONTEXTO 

 

O ensino de algoritmos e programação é essencial para as disciplinas iniciais 

nos cursos de graduação da área de informática, como primeiro passo do 

desenvolvimento do raciocínio lógico, e para a prática da programação (RAABE; DA 

SILVA, 2005). Algoritmos eficientes são essenciais para qualquer aplicativo 

computacional. Por essa razão, esses assuntos estão presentes no currículo dos 

cursos da área da computação (SCHEFFLER, 2008).  

A diversidade de ferramentas usadas como apoio ao ensino de lógica e 

programação comprova a necessidade de diminuir os problemas ocasionados na 

disciplina em questão. A comunidade científica de educação em computação tem 

despendido um grande tempo estudando características dos programadores 

iniciantes, visto que essa disciplina introdutória se utiliza da lógica de programação 

para a resolução dos problemas, já que é considerada a maior responsável pela 

evasão e pela reprova dos alunos nos cursos de graduação (PETERSEN; CRAIG; 

ZINGARO, 2011). 

Segundo Rocha (1994), “o número de evasão e reprova nestas disciplinas 

no ensino presencial corresponde a 60%, numa turma que se inicia com média de 

50 alunos”. Essa porcentagem não é tão diferente de alguns anos atrás. Atualmente, 

no EAD, as turmas iniciam com média de 200 alunos, e a porcentagem é a mesma. 

A dificuldade de compreensão em resolver os problemas passo a passo é a maior 

dificuldade encontrada pelos alunos. 

A seguir, algumas dificuldades apresentadas por Rodrigues Junior (2002): 

a) Dificuldade de adaptação dos alunos desenvolverem raciocínio lógico 

quando estão acostumados a decorar o conteúdo;  

b) Falta de motivação do aluno gerada pelo despreparo e o desânimo 

quando ele acredita que a disciplina constitui um obstáculo extremamente 

difícil de ser superado. 
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Entretanto, conforme Lahtinen, Ala-Mutka e Järvinen (2005), programar não é 

fácil de aprender, pois exige a compreensão de conceitos abstratos de programação 

para desenvolver algoritmos que solucionam problemas concretos. 

Mendes (2001) defende a obrigação da prática na resolução dos problemas. 

Porém, a repetição manual e exagerada na resolução dos problemas passados 

como atividades torna o processo de ensino e aprendizagem árduo e monótono. 

Raabe (2005) enfatiza que a abordagem mais empregada no ensino de 

algoritmo é a resolução de problemas realizados pelos alunos. Geralmente, o 

professor parte do enunciado das atividades para explicar o que é solicitado e 

instigar o aluno a descobrir como solucionar aquele problema, quais passos deverão 

ser realizados; e qual(is) estrutura(s), utilizada(s). As resoluções dos problemas são 

apresentadas, na maioria das vezes, por meio de pseudocódigo, mas também 

podem ser representadas por fluxogramas. Essa forma de resolução manual não 

motiva os alunos, além de não trazer nenhum estímulo visual, pois é uma atividade 

manual e repetitiva, em que o aluno copia a resolução várias vezes e retarda o 

contato com o computador, que é a principal razão para o desenvolvimento dos 

programas.      

Outro fator que afeta a motivação dos alunos, apontado por Borges (2000), é 

a falta de informação do quão importante é a disciplina para o futuro deles na 

profissão, visto que o algoritmo é a base da programação. Primeiramente, aprende-

se, para depois começar a programar em qualquer linguagem de programação. O 

raciocínio lógico também é muito importante para a construção do algoritmo, pois 

sem ele é difícil a construção de programas em qualquer linguagem. É natural que 

alguns jovens e adolescentes que entram numa universidade não apresentem 

nenhum interesse em resolver as atividades propostas de forma manual, usando o 

seu caderno para a resolução dos problemas e para a verificação do resultado por 

meio dos testes de mesa.  

Segundo Bergin et al. (2001, p. 11), o ensino é mais eficaz quando o aluno é 

interessado e isso flui quando há um assunto atrativo e professores com boa 

didática. Para tanto, é relevante utilizar uma abordagem mais atraente. Por isso, 

ferramentas computacionais e jogos estão sendo aplicados no ensino para despertar 

o interesse e facilitar o ensino de lógica de programação. Ferramentas como 

Portugol Studio, Portugol IDE e Ambap são exemplos de ferramentas utilizadas no 

ensino de algoritmos. Elas são consideradas similares, têm comandos e 
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configurações simples, o uso do idioma em português e são softwares livres. Valente 

(2003) afirma que, quando o aluno usa tecnologias digitais como ferramenta de 

apoio pedagógico, ele facilita a sua comunicação com o computador e permite que 

este exerça ciclos de ação, reflexão e depuração. 

Retomando o foco deste trabalho, procura-se fazer uma contribuição para o 

ensino da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação, nos cursos que 

dispõem dessa disciplina, ou semelhante, propondo o uso de aplicativos de 

algoritmos desde o início da disciplina como recurso pedagógico e motivador. Esses 

aplicativos têm o intuito de diminuir os problemas citados anteriormente e contribuir 

com o conhecimento do aluno nessa área tão importante para a profissão futura.   

   

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Por meio de pesquisas na literatura e da análise em bancos de dados em 

algumas das principais universidades brasileiras, constatou-se que há diversos 

trabalhos que versam sobre a problemática do ensino de algoritmos nos cursos da 

área de informática. Há trabalhos mais antigos, como: Stubbs e Webre (1989), 

Szwarcfiter e Markenson (1994), Amorim e Rezende (1993), Brown (1991), Stasko 

(1990); e outros mais recentes, a partir do ano 2000: Cares (2002), Medeiros (2001) 

e Mendes e Gomes (2000), os quais defendem o uso de ferramentas para o ensino 

de programação.  

Alguns autores creditam que o grande responsável pela falta de motivação 

dos alunos nos cursos de informática é o baixo fator motivacional. Por esse motivo, 

muitas vezes é apresentado como solução o uso de jogos eletrônicos no ensino.  

Acredita-se que esses recursos conseguem apresentar melhor os conceitos de 

programação e estimular o interesse para ingressar nos cursos da área de 

informática. Sabe-se que a motivação e o interesse em aprender é a melhor forma 

de assimilar o conteúdo. 

Conforme os autores Santos (2002), Rapkiewicz et al. (2006), Vahldick e 

Mattos (2009), o uso de jogos no ensino de programação é um atrativo para que os 

alunos ingressantes interessados nos cursos da área de informática sintam-se mais 

estimulados a aprender. Hu (2008) chama de “Geração Nintendo” os alunos que são 

fascinados por jogos eletrônicos. Essa geração ingressa nos cursos superiores da 

área de informática com o intuito de programar seus jogos logo no início do curso. 
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Porém, sentem-se desmotivados e até decepcionados, pois as disciplinas com esse 

privilégio somente são ministradas a partir da metade do curso.    

Uma das disciplinas ministradas no início do curso e que ocasiona o 

desinteresse por parte dos alunos é a disciplina de Algoritmos. Por não possuírem 

incentivo necessário e o interesse pela disciplina, os alunos reprovam ou desistem 

do curso, conforme Rodrigues (2004). 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é a análise da eficiência de ferramentas de 

auxílio no sistema de Ensino a Distância visando ao suporte ao ensino de algoritmos 

e lógica de programação. 

Para tanto, foi imprescindível realizar os seguintes objetivos específicos: 

 Estudo das ferramentas existentes no ensino de Algoritmos e Lógica de 

Programação, identificando as suas limitações;   

 Estudar os ambientes Portugol Studio, Ambap e Portugol IDE para 

melhorar o desempenho dos alunos no estudo da disciplina de 

Algoritmos e Lógica de Programação; 

 Apresentar a utilização das ferramentas computacionais nos momentos 

iniciais da disciplina para o aprendizado do aluno, com o intuito de 

despertar a motivação e o interesse pela programação;  

 Comparar se os alunos que utilizaram os ambientes compreenderam 

melhor a disciplina e qual dos três é o mais indicado para o 

aprendizado dos alunos;  

 Contribuir para que os alunos adquiram um bom aprendizado e, dessa 

forma, obtenham melhor rendimento nas disciplinas de algoritmos e 

lógica de programação; 

 Incentivar o uso das ferramentas em paralelo com a metodologia 

padrão adotada pelo professor formador. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. O primeiro apresenta a 

introdução ao tema do trabalho desenvolvido. No segundo, foi desenvolvida a 
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fundamentação teórica, em que se procurou um aprofundamento relativo às 

tecnologias de informação na questão do ensino superior a distância. O terceiro 

capítulo abordou os materiais e os métodos utilizados na pesquisa, com 

detalhamento da arquitetura dos aplicativos destinados ao experimento. Já no 

quarto, foi apresentado o estudo de caso aplicado na instituição de ensino superior, 

objeto desta pesquisa, bem como o resultado obtido no trabalho. No quinto, foram 

demonstrados a análise de resultados compreendendo os resultados obtidos, o perfil 

do ensino de linguagem de programação, o método empregado, a identificação do 

grupo de trabalho, a aplicação dos questionários, bem como a tabulação dos 

resultados, a análise das ferramentas, em que foram expressas as dificuldades 

encontradas, e, por fim, as contribuições do estudo. Finalizando o trabalho, foi 

apresentada, no sexto capítulo, a conclusão e algumas sugestões para trabalhos 

futuros. 

 

1.5 LIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa apresentou algumas limitações importantes de serem 

destacadas. A primeira envolve o fato das dificuldades inerentes à aplicação e ao 

desenvolvimento do estudo de caso, cuja construção se deu durante o período de 

ministração de aulas (da autora) na instituição de ensino superior, onde a 

concorrência de tarefas relacionadas tanto ao desenvolvimento do trabalho de 

pesquisa quanto aos diretamente exigidos pela instituição eram muitos. 

Nesse aspecto, há de se destacar ainda que houve uma rejeição 

considerável por parte dos alunos na participação efetiva no estudo de caso, o que 

demandou um enorme desperdício de tempo na tentativa de conduzi-los à 

participação do projeto. Esse fator prejudicou de certa maneira a quantidade de 

elementos que compuseram a amostra, visto que a participação reduzida do número 

de participantes pode elevar ou induzir a margem de erros em uma pesquisa. 

Outra limitação foi o aspecto demasiadamente burocrático e peculiar da 

instituição. Esse fator também prejudicou o andamento da pesquisa. Para cada 

autorização solicitada à coordenadoria do curso, necessitava-se do trâmite lento na 

hierarquia da instituição. Da coordenadoria para o Assistente do Diretor Pedagógico, 

depois para o Diretor Pedagógico, daí para a Diretora de Planejamento, passando 

pelo Vice-Reitor, até finalmente chegar ao Reitor.  
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Devido ao calendário acadêmico restrito, a aplicação dos softwares para os 

alunos também foi outra limitação. As disciplinas são modulares, isto é, o curso é 

realizado por módulos com duração de dois meses cada disciplina, totalizando assim 

quatro módulos por ano, com cada módulo sendo composto por duas disciplinas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

“Educação não transforma o mundo. Educação 
muda pessoas. Pessoas transformam o mundo”.  

Paulo freire 

 

2.1 ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Assim como no ensino fundamental, o ensino superior visa não só dotar o 

estudante de informações, mas sim propiciar-lhe uma formação integral, com a 

capacidade de fazê-lo desenvolver senso crítico e olhar arguto sobre todas as 

situações. Amem (2006) discorre que os estudantes precisam construir seus 

conhecimentos mediante a interação com a realidade que os envolve. 

A revolução no campo das tecnologias de informação possibilita a 

uniformização das fontes de informação fornecidas pela televisão e pela internet que 

extrapolam o âmbito da economia, provocando certa homogeneização cultural entre 

os países.  

Neste contexto, surgem possibilidades da utilização das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TICs) no ensino, já que elas potencializam o 

aprendizado (AMEM, 2006). Quanto a essas tecnologias, estudos têm apontado o 

(des)preparo dos professores das gerações mais antigas no que diz respeito à sua 

aceitação, já que elas chegam às escolas por imposição e desprovidas de 

treinamento de como utilizá-las na sala de aula ou sequer apresentam suas 

qualidades e utilização adequadas, além das dificuldades que os professores têm 

em dominá-las. 

Atualmente, a ciência e a técnica caminham em paralelo. O ensino superior 

anda de braços dados com as novas tecnologias no sentido de inseri-las na 

educação e de dominá-las cada vez mais, visando ao desenvolvimento da 

sociedade. 

Toda instituição social tem por objetivo gerar bem-estar para os indivíduos 

que a ela pertencem. Como instituição, é importante estar inserida em uma 

comunidade a qual precisa prestar serviços de qualidade embasados na ética e na 

qualificação profissional. 

Como visto, a educação superior é uma instituição social, cujo papel 

fundamental é formar cidadãos intelectuais e aptos para o mercado de trabalho. É 
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um sistema integrador de qualificação profissional e promoção do desenvolvimento 

político, econômico, social e cultural (COLOSSI; CONSENTINO; QUEIROZ, 2001, p. 

50). 

À medida que cresce a necessidade da sociedade em gerar mão de obra 

especializada, consequentemente, aumenta o interesse da população pelo ensino 

superior que já não se restringe a grupos privilegiados, sendo que o 

desenvolvimento humano se calça sobre a edificação de suas instituições. 

Conforme afirma Oliveira (2008, p. 8), no EAD, as ferramentas de 

comunicação são adotadas não apenas para facilitar o processo de ensino-

aprendizagem, mas para estimular a colaboração e a interação entre os 

participantes, sendo ainda necessárias para a busca de novos domínios e novos 

públicos em EAD.  

Assim, compreende-se que o Ensino a Distância pode incluir novos públicos 

para contribuir de maneira a popularizar o ensino. Monteiro (2009) apresenta o 

ambiente em que “Nativos Digitais” convivem com “Imigrantes Digitais”. O “sotaque” 

dos imigrantes digitais é percebido em todas as áreas do mercado de trabalho, mas 

na educação torna-se um conflito, pois os profissionais da educação não podem ser 

julgados exclusivamente por esse aspecto: muitos têm a contribuir com os nativos 

digitais, que possuem capacidades inatas de lidar com as novas tecnologias, mas 

não têm maturidade suficiente nem habilidades para caminharem rumo ao 

conhecimento e à formação educacional de forma autônoma. 

 Corrobora Monteiro (2009), afirmando que os nativos digitais assistem TV, 

ouvem música, usam o celular e o notebook ao mesmo tempo. Eles são multitarefas. 

Experimentam novos aplicativos, têm facilidade com blogs, de lidar com múltiplos 

links, pulando de site em site, sem se perder. Ao contrário deles, há os imigrantes 

digitais. Estes não nasceram na era digital. Uns estão aprendendo a lidar com a 

tecnologia, enquanto outros se recusam a aceitá-la. Segundo Monteiro (2009), o 

termo “Nativos Digitais” está sendo estudado como um fenômeno que pode causar 

impactos inclusive no mercado de trabalho. Atualmente, essa geração representa 

50% das pessoas com até 25 anos, mas em 2020 serão 80% da população.  

As TICs apresentam instrumentos que são capazes de suportar estratégias 

de formação, instrumentos que são construídos e contextualizados pelo sujeito, de 

forma colaborativa às aprendizagens (COSTA; PERALTA; VISEU, 2008).  
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Miranda (2007) reforça que a aprendizagem é um processo reconstrutivo, no 

qual os alunos adquirem novos conhecimentos com base nas estruturas e nas 

representações anteriormente adquiridas sobre as mudanças em estudo. A postura 

do autor afirma que uma aprendizagem efetiva exige esforço e alunos motivados 

para realizar tarefas. Parece que os nativos digitais encontram o ambiente propício 

para que isso aconteça nas tecnologias da informática e na internet.  

Casteleiro (2008) destaca três razões principais para o abandono escolar: 

Contexto Pessoa, Contexto Familiar e o Contexto Escolar.  O que se destaca é a 

razão no Contexto Escolar, isto é, a organização da sala de aula, a relação 

pedagógica entre alunos e professor e o clima escolar. Reforçando essa ideia, 

Casteleiro (2008) enfatiza que o ensino tenta orientar os alunos menos preparados 

para percursos educativos com menos qualificação, conduzindo-os para o aumento 

de hipóteses de precariedade e desemprego.  

 

2.2 LINGUAGENS 

 

As definições de linguagem vão da forma genérica até a mais complexa. 

Uma explicação da forma genérica pode ser encontrada no Dicionário Michaelis 

(2008, p. 21) como: “utilização de regras para definir ou executar uma tarefa 

específica ou para resolver um problema específico”. E, na forma mais complexa: “A 

linguagem fornece os conceitos e as formas de organização do real que constituem 

a mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento” (FOSSILE, 2010, p. 113). 

Assim, entender que a linguagem é a ponte entre o homem e o mundo é uma forma 

de o homem se expressar por comunicação não verbal (símbolos, gestos, sons, 

sentimentos). 

Para tornar fácil a comunicação entre o homem e a máquina, utiliza-se 

Linguagem de Programação. Esse sistema deve facilitar a compreensão de 

algoritmos, ou seja, considera-se o início de tudo. Independentemente da linguagem 

escolhida, o algoritmo bem escrito é obrigatório. Por isso, é fundamental que o aluno 

compreenda bem o que é algoritmo, pois ele é a base para todas as disciplinas de 

programação.  

Certificando com esse entendimento, a colocação de Valente (1999, p. 56) 

ressalta que as linguagens são as representações da solução do problema, e podem 

ser qualquer linguagem de computação. No entanto, o objetivo não é ensinar 
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programação de computadores, e sim como representar a solução de um problema 

usando uma linguagem computacional.  

Para Papert (1985, p. 18): “programar significa, nada mais, nada menos, 

comunicar-se com o computador”. É evidente que comunicar com o computador 

deverá ser numa linguagem que tanto a máquina quanto o homem possam 

entender. Nesse sentido, o meio mais apropriado é a linguagem, ou seja, a 

Linguagem de Programação.  

 

2.3 ALGORITMOS 

 

O algoritmo é a parte inicial para o desenvolvimento de programas. Por meio 

dele, é apresentada a solução do problema. A concepção proposta por Farrer (1989, 

p. 23) consiste em dizer que algoritmo é um conjunto finito de comandos que 

resolverão um problema proposto. A partir dele, é possível traduzir-se para qualquer 

outra linguagem. Basta ter conhecimento da linguagem desejada, isto é, depois de 

ter desenvolvido o algoritmo para a solução do problema, para passar para a 

linguagem de programação de sua preferência. Então, para que qualquer sistema 

tenha sua funcionalidade perfeita e para que um site tenha o layout claro e objetivo, 

é fundamental criar um algoritmo sólido e bem estruturado.  

Para Salvetti (1998), algoritmo é uma sequência finita de passos usados 

para resolver um problema. Portanto, é necessário que se encontre a melhor forma 

de descrever essa sequência, e uma das formas mais eficientes para se escrever 

algoritmos é simplesmente fazendo. Fazendo, escrevendo, testando, errando e 

refazendo.  

Há diversas formas para se criar o mesmo algoritmo. Não existe apenas um 

caminho para se chegar aos objetivos desejados, e sim diversas formas para se 

atingir o resultado, dependendo da situação. Dando ênfase a essa afirmação, 

Fiscina e Borges (2013) relatam que a noção de algoritmo é muito importante para 

toda a computação, no entanto, existem caminhos confusos. Sabe-se que o maior 

problema na construção de algoritmos consiste na complexidade. Existem diversos 

tipos para resolver o mesmo problema, cada um segundo o ponto de vista do seu 

criador, contudo, a solução depende do programador.  

Há várias definições para os algoritmos: “Um algoritmo pode ser definido 

como uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido” 
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(FORBELLONE; EBERSPÄCHER, 2005, p. 3). Já para Cormen et al. (2002, p. 3), 

ele seria “qualquer procedimento computacional bem definido que toma algum valor 

ou conjunto de valores como entrada e produz algum valor ou conjunto de valores 

como saída”. 

Na visão de Farrer et al. (1999, p. 14), algoritmo é como “um conjunto de 

comandos que, obedecidos, resultam numa sucessão finita de ações”. Medina e 

Fertig (2006, p. 13) definem algoritmo como “um procedimento passo a passo para a 

solução de um problema, ou ainda, como uma sequência detalhada de ações a 

serem executadas para realizar alguma tarefa”. Já Carboni (2003, p. 12) caracteriza 

algoritmo como “uma sequência de procedimentos finitos que, se forem executados 

em determinado período de tempo, chegará ao seu objetivo”.  

O significado de algoritmos aqui exibido leva à compreensão de que são 

empregados os recursos computacionais para as resoluções dos problemas do dia a 

dia. São formas de resolver um problema seguindo passos definidos. Existem várias 

formas para se chegar à resolução desse problema. A capacidade de resolver e 

utilizar a estrutura de programação mais apropriada para a resposta é a aptidão 

despertada e estudada nos cursos que têm as disciplinas de algoritmos na sua 

grade curricular.  

Os algoritmos podem ser representados de várias formas, como: Linguagem 

Natural, Linguagem de Programação, Fluxograma e a Linguagem Estruturada, 

também conhecida como portugol. Segundo Fiscina e Borges (2013, p. 16), o 

programador deve escolher a melhor forma de representar o seu algoritmo, pois em 

todas elas há vantagens e desvantagens. 

Os autores completam que a Linguagem Estruturada, também conhecida 

como portugol, é escrita em português e espanhol, têm a forma de escrever parecida 

com as linguagens de programação Pascal, C, Java etc. (FISCINA; BORGES, 2013, 

p. 16). Os fluxogramas são representações gráficas, muito bem-conceituadas, pois 

um diagrama pode substituir de uma a várias palavras, também conhecido como 

diagrama de bloco. A Linguagem de Programação é usada de forma direta. Os 

programadores pulam a etapa do algoritmo e vão diretamente para a programação. 

A Linguagem Natural é realizada por meio de uma língua, podendo ser português ou 

inglês, e utiliza a forma como se apresenta nos manuais de instruções, receitas 

culinárias, bulas de medicamentos, entre outros. 
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Conforme aponta Linder (2016), são necessários alguns passos para a 

elaboração de algoritmos:  

 Ler o enunciado e compreender corretamente o que se pede; 

 Definir as variáveis de entrada, de armazenamento e de 

processamento; 

 Definir o processamento, ou seja, se há cálculo e, no caso positivo, 

verificar quais cálculos serão realizados; 

 Definir os dados de saída, o que será apresentado após o 

processamento; 

 Desenvolver o algoritmo; 

 Fazer as simulações necessárias para verificar os resultados.  

 

2.4 ENSINO-APRENDIZAGEM DE ALGORITMOS 

 

As disciplinas de programação nos cursos da área de informática são de 

suma importância para o futuro profissional. A matéria de Algoritmo é a base das 

disciplinas de programação. A partir dela, cada curso escolhe a sua linguagem. 

O Algoritmo como disciplina inicial é complicado e difícil. Os alunos não 

estão acostumados a pensar nas suas ações durante o dia, são automáticas. Por 

exemplo, fazer um bolo seguindo uma receita e trocar o pneu de um carro são 

formas de Algoritmo. Para Sajaniemi e Kuittinen (2003), os programas abrangem 

conceitos, passos, métodos, entre outros. Dessa maneira, tudo isso pode parecer 

demasiadamente complicado para os alunos. Aguilar (2008) ressalta essa 

dificuldade ao enfatizar que o entendimento para a solução de um problema de 

programação é um processo muito difícil. 

Inserir os conceitos de algoritmo no mundo do imediatismo totalmente 

dependente da tecnologia provoca confusão no aluno que quer abreviar a 

construção do processo sem querer raciocinar. Por isso, ferramentas que auxiliam 

no aprendizado são de extrema importância para a disciplina. Inúmeros aplicativos 

foram criados, enquanto outros foram implementados para ajudar tais alunos. Isso 

tem ocasionado vários estudos, abordagens e implementações para se chegar a 

solução, utilizando-se aplicativos com animações, no formato de jogos ou de forma 

estruturada, orientada a objeto, pseudocódigo, portugol, entre outros, sem alcançar 

o sucesso desejado. Amem (2006) reforça que as TICs podem facilitar o processo 
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interdisciplinar, por apresentarem inúmeras vantagens em relação aos métodos 

convencionais de aprendizagem e por facilitarem a troca imediata de informações. 

De acordo com Aguilar (2008, p. 36), um algoritmo é um método para 

resolver um problema mediante uma série de passos precisos, definidos e finitos. 

Entender como resolver um problema de programação é uma tarefa muito difícil, 

pois requer muito estudo e preparação. Como enfatiza Rocha (1994, p. 36), “para 

ensinar/aprender programação não basta uma Linguagem Facilitadora, pois muitos 

conceitos necessitam ser bem entendidos para poderem ser utilizados 

corretamente”. 

De maneira geral, todo o curso da área de informática que tem como 

disciplina Algoritmos e Lógica de Programação, inicia com a construção de 

algoritmos, que é descrever a solução de problema por intermédio de uma 

sequência de passos finitos para que outra pessoa possa executá-los (ROCHA, 

1994). 

Os primeiros algoritmos passados aos alunos são relacionados às atividades 

do cotidiano. Um exemplo prático é a receita de um bolo. É sabido que a disciplina 

de Algoritmos é ministrada em todos os cursos da área de informática e tem uma 

relevância muito grande, sendo a base da programação ministrada nos cursos da 

área. É o primeiro contato de programação que os alunos têm. É nessa disciplina 

que os alunos aplicam os conceitos de matemática, raciocínio lógico e a própria 

programação que adquirem no decorrer do curso. Já o ensino de algoritmos é 

ministrado desde o início do curso e passa a ser aplicado em diferentes graus de 

dificuldade até o final do curso, na forma de linguagem de programação. 

O algoritmo pode ser escrito de várias formas, entre elas: pseudocódigo (ou 

português estruturado), fluxograma, diagrama de Chapin e descrição narrativa. 

Os algoritmos têm uma sequência a ser seguida: Lógica de Programação, 

Sequência Lógica, Instruções, Algoritmos e Programas. 

A Lógica de Programação envolve a metodologia de encadear pensamentos 

para alcançar objetivos. A Sequência Lógica são os passos realizados até se 

alcançar o objetivo desejado. Instruções é um conjunto de métodos para a 

concretização de uma tarefa. Já o Algoritmo é a sequência finita de passos para a 

realização de uma tarefa. Programas são algoritmos escritos em qualquer linguagem 

de programação interpretados e executados por uma máquina. 
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A evasão e a repetência nas disciplinas de programação são elevadas, e o 

que contribui para o insucesso do ensino/aprendizagem de programação, conforme 

Gomes, Henriques e Mendes (2008), é a dificuldade encontrada pelos alunos das 

aptidões necessárias na disciplina que tem como objetivo trabalhar o raciocínio 

lógico voltado para a resolução de problemas de diferentes áreas do conhecimento. 

O grande desafio é mudar a abordagem educacional, transformando uma 

educação centrada no ensino e na transmissão da informação em uma educação na 

qual o aluno possa usar aplicativos instalados no computador como uma ferramenta 

de auxílio nas disciplinas (TEIXEIRA; BRANDÃO, 2003).  

A importância do computador, o seu uso e as mudanças que ele ocasionou 

no processo de ensino e aprendizagem são conhecidas tanto na organização do 

trabalho na escola como no sistema educacional. Entretanto, mesmo sendo 

comprovada a necessidade de programas computacionais como ferramentas 

educacionais, esses instrumentos são pouco familiares à maioria dos alunos e dos 

educadores brasileiros. 

O computador é um instrumento de ensino e aprendizagem, é a ferramenta 

pela qual os professores e alunos desenvolvem seus trabalhos, tais como: 

planejamento das atividades pedagógicas, elaboração de textos, consulta ao banco 

de dados, acesso ao material didático, comunicação com outras pessoas. Dessa 

forma, favorece o processo de construção do conhecimento e funciona como um 

recurso potencializador da ação pedagógica (SANCHO citado por ARAÚJO; 

GOULART, 2006). 

 

2.5 DADOS HISTÓRICOS DO EAD NO BRASIL 

 

Parte dos pesquisadores reconhece que o início do Ensino a Distância no 

Brasil se deu com a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, entre 1922 e 

1925 (ALVES, 2007), e que posteriormente, em 1936, foi doada ao Ministério da 

Educação e Saúde. Sua fundação é atribuída aos membros da Academia Brasileira 

de Ciência, entre os quais se destaca o antropólogo Edgard Roquete Pinto. Também 

devem ser considerados os cursos por correspondência da Marinha do Brasil 

iniciados em 1930 e os cursos do Instituto Universal Brasileiro (IUB), a partir de 1939 

(DIAZ BORDENAVE, 1987). 
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Além desses fatos, é importante destacar outros de igual relevância, tais 

como a Fundação Brasileira de Educação (Fubrae) com origem em 1954, por meio 

do Centro Técnico de Brasília (Ceteb). Entre 1920 e 1980, a formação a distância 

enfatizou os meios impressos: o rádio e a televisão. Em 1965, foi criada a Comissão 

para Estudos e Planejamento da Radiodifusão Educativa e o Programa Nacional de 

Teleducação (Prontel) (OLIVEIRA, 2008). 

Na década de 1970, foi ao “ar” o Projeto Minerva, que visava ao atendimento 

supletivo aos egressos do Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), para 

garantir a formação das oito séries do primeiro grau (atualmente, é o ensino 

fundamental). Esse projeto cumpria o objetivo de qualificação da mão de obra para o 

atendimento à crescente demanda de industrialização que o país vivia (OLIVEIRA, 

2008, p. 22). 

O primeiro curso à distância foi o Curso de Licenciatura Plena em Educação 

Básica: 1ª a 4ª séries do Primeiro Grau da Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT), em 1995. 

 

2.6 O ENSINO SUPERIOR NA MODALIDADE EAD 

 

É de conhecimento da maioria das pessoas o aumento significativo de 

matrículas dos alunos no EAD. Segundo o Censo EAD.BR (ABED, 2013, p. 31), as 

instituições que fornecem serviços para EAD, ouvidas pelo censo, relataram um 

crescimento da carteira de clientes entre 10% e 81% no ano de 2013. Esse mesmo 

censo projetou o crescimento no número de matrículas para até 82% no ano de 

2015.  

Ao falar sobre definição de EAD, é importante citar, nesse campo, Aretio 

(1994), quando diz que o Ensino a Distância é um sistema tecnológico de 

comunicação bidirecional, que substitui a interação pessoal na sala de aula entre 

professor e aluno, utilizando-se como meio de ensino diversos recursos didáticos e a 

tutoria, o que propicia a aprendizagem independente e flexível dos alunos. 

Chaves (1999, p. 2) define o EAD como um sistema de ensino bastante 

antigo, que ocorre quando o professor e o aluno estão separados no tempo e no 

espaço. Por isso, faz-se necessário o uso de alguma tecnologia. Com o 

aparecimento dos sistemas postais mais modernos, rápidos e confiáveis, o livro 
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impresso passou a ser o principal instrumento de ensino por correspondência e a 

primeira forma de EAD de massa. 

Conforme Silveira (2007, p. 89), as tecnologias aplicadas na aprendizagem e 

o EAD unem as tecnologias hodiernas às necessidades oriundas das 

transformações ocorridas na sociedade, que auxiliam os educadores na difícil tarefa 

de construir conhecimento em uma sociedade dinâmica, na qual as tecnologias 

ficam rapidamente obsoletas. 

Diante dos conceitos citados, fica claro que a metodologia de ensino 

aplicada no EAD difere dos ambientes tradicionais de ensino, ou seja, professor e 

aluno não se encontram no mesmo espaço físico, mas precisam estar conectados 

por meio de uma mídia interativa.  

Atualmente, em que a internet é uma avançada tecnologia de comunicação 

e informação que predomina entre os jovens, seja para jogos, seja para proporcionar 

informações, os professores têm a responsabilidade de trazer a tecnologia para as 

aulas, auxiliando no aprendizado dos conteúdos da disciplina.  

Conforme Moran (2000, p. 46), “[...] o professor, tendo uma visão 

pedagógica inovadora, aberta, que pressupõe a participação dos alunos, pode 

utilizar algumas ferramentas simples da internet para melhorar a interação 

presencial-virtual entre todos”.  

Os professores têm como um dos principais desafios buscar ferramentas 

adequadas com tecnologias interativas para facilitar o aprendizado e também para 

chamar a atenção dos alunos que se sentem desmotivados.  

A introdução de um novo recurso torna a aula diferenciada e atrativa aos 

alunos dispersos e sem motivação, por exemplo, utilizar o recurso de games. Baibak 

e Agrawal (2007) apoiam que, mediante o ensino de jogos, os alunos conseguem 

aprender melhor os conceitos de programação.  

Esses recursos, a motivação e o interesse nas técnicas aplicadas em jogos, 

além de chamarem a atenção do aluno para a disciplina estudada, têm a função de 

revelar que os mesmos ambientes que ele usa para se divertir podem ser usados 

para ensinar. 

Moran (2000, p. 23) observa que um dos grandes desafios para o educador 

é ajudar a tornar a informação significativa, escolher as informações que são 

verdadeiramente importantes entre tantas possibilidades.  
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2.7 O CONTEXTO E A APRENDIZAGEM 

 

O mundo atual, principalmente no que se refere aos meios acadêmicos, 

requer dos estudantes o compromisso de maior envolvimento com o aprendizado, 

dada a sua importância para a obtenção de resultados profissionais.  

Um aluno que se esforça mais, salvo os casos em que pese a facilidade no 

aprendizado, tende a se sobressair em relação aos demais e, consequentemente, 

ter um currículo melhor no decorrer de sua vida profissional. Muitos conseguem 

absorver informações importantes no dia a dia, porém, não têm o mesmo valor 

acadêmico quanto o informado por intermédio dos professores em sala de aula. 

Segundo Singer (1999, p. 85), a falta de escolaridade está intensamente associada 

à exclusão social. 

Castilho e Fernandes (2006, p. 1) entendem que é necessária uma distinção, 

no campo artístico e estético, porque teoria e prática não são a mesma coisa: “Na 

verdade existe uma separação entre o fazer arte e o pensar arte, entre prática e 

teoria da arte”. 

Fica evidenciado que muitos alunos têm um cotidiano que não possui tempo 

para o estudo em casa e que seus saberes são construídos a partir do seu contexto 

praticado diariamente.  

 

2.8 O ESTADO DA ARTE  

 

Atualmente, vários trabalhos têm dado enfoque à questão do ensino de 

lógica de programação, promovendo a atitude dos professores no sentido de se 

prepararem diante das novas tecnologias de ensino, com o objetivo de despertar no 

aluno maior interesse e participação com o conteúdo desenvolvido nas salas de 

aula. Porém, não há um acordo sobre quais ferramentas são mais apropriadas para 

essa finalidade.  

No caso específico de Algoritmos e Lógica de Programação no EAD, tem-se 

verificado que são poucos os trabalhos que discorrem sobre o uso de ferramentas 

nessa disciplina em algumas das principais universidades brasileiras. Apesar de o 

assunto ser discutido nas instituições de ensino, muitas delas não conhecem ou 

ignoram os benefícios dessas ferramentas de auxílio no ensino de programação, as 
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quais podem melhorar a qualidade do aprendizado, principalmente se houver 

motivação para os alunos. 

Há diversas pesquisas desenvolvidas em importantes bases de dados – 

como IEEE Computer Society, Google Acadêmico, ACM, Portal de Periódicos da 

Capes, Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE) e Renote: Revista 

Novas Tecnologias na Educação –, que podem ser encontradas utilizando-se as 

seguintes palavras-chaves para a pesquisa: “uso de ferramentas no ensino de 

Lógica de Programação”, entre os anos de 2012 e 2017. Foram realizadas buscas 

individuais e relacionando-se duas ou mais palavras, tais como: ferramentas de 

programação e lógica de programação. Esses trabalhos comprovam a importância 

da disciplina nos cursos e as dificuldades dos alunos em compreendê-la, o que 

explica o grande número de reprovação e evasão durante a ministração dela, 

conforme Ramos et al. (2015), Vihavainen, Airaksinen e Watson (2014) e Watson e 

Li (2014).  

Inicialmente, foram selecionados um total de 78 arquivos com o trabalho de 

inclusão. Após realizado o trabalho de exclusão, chegou-se a um total de 13 

trabalhos selecionados. Em seguida, realizou-se uma nova pesquisa com a 

finalidade de extinguir os que não consideravam o uso das ferramentas Portugol 

Studio, Portugol IDE e Ambap no ensino de programação. Dessa forma, restou 

somente um trabalho que apresentou o uso da ferramenta Portugol Studio no ensino 

de Programação. 

Os critérios para a inclusão dos trabalhos foram os seguintes: 

1 - Trabalhos escritos necessariamente em inglês, espanhol ou português. 

2 - Os trabalhos deveriam conter o uso de ferramentas no ensino de 

algoritmos e programação.  

3 - Trabalhos realizados entre os anos de 2012 e 2017. 

E para a exclusão dos trabalhos foram utilizados critérios como:  

1 - Trabalhos não escritos em inglês, espanhol ou português.  

2 - Trabalhos antigos, escritos antes de 2012.  

3 - Trabalhos que não descreviam o uso de ferramentas no ensino de 

algoritmos e programação.  

A TABELA 1 apresenta os 13 trabalhos pré-selecionados após o processo 

de exclusão. 
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TABELA 1 - PESQUISA DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NO ENSINO DE ALGORITMO 

AUTORES ANO TÍTULO TEMA 

Ribeiro, R Da Silva 
Brandão, Lo 
Brandão, Aaf 

2012 Uma visão do cenário 

Nacional do Ensino de 

Algoritmos e 

Programação: uma 

proposta baseada no 

Paradigma de 

Programação Visual 

Apresenta uma visão geral sobre o ensino-

aprendizagem de algoritmos e de 

programação, a fim de mostrar as linhas 

que os desenvolvedores de software têm 

adotado ao abordarem a questão, além de 

citar algumas das dificuldades enfrentadas 

pelos alunos. O trabalho ainda apresenta o 

uso do sistema iVprog, que emprega o 

conceito de Programação Visual 

Beatriz, Rosimara 
Salgado, Arci 
Ynogutti, Carlos 
Alberto 

2013 Uma Ferramenta 

Baseada em Jogos para 

Apoio ao Ensino de 

Algoritmos 

A ferramenta “Piratas do Futuro” foi 

desenvolvida com base em jogos do 

gênero RPG (Role Playing Game) a fim de 

auxiliar o processo de ensino-

aprendizagem em algoritmos e lógicas de 

programação.  

CONTINUA 

CONTINUAÇÃO 

Brondani, Matheus 
Beck 
Mozzaquatro, 
Patricia Mariotto 
Antoniazzi, Rodrigo 

Luiz 

2013 Ambiente de simulação 

e animação para o 

ensino de programação 

Desenvolver um ambiente de simulação e 

animação para o ensino de programação 

que permita o acesso a aplicativos de 

animações gráficas que ilustram o 

funcionamento de algoritmos, permitindo 

que o aluno realize suas próprias 

animações de maneira simplificada, mas 

com visualização gráfica notável. 

Neto, Valter Dos 
Santos Mendonça 

2013 A Utilização da 

Ferramenta Scratch 

como Auxílio na 

Aprendizagem de 

Lógica de Programação 

Estudo sobre a utilização do software 

Scratch no ambiente introdutório de ensino 

da disciplina de Lógica de Programação. A 

pesquisa foi realizada após a identificação 

da dificuldade de aprendizagem na 

disciplina em turmas anteriores no ano de 

2012.  

Souza, Mb De 
Moreira, Jlg 

2013 Uma Abordagem 

Metodológica voltada 

para o Ensino-

Aprendizagem de 

Algoritmos 

Investiga as causas do problema no 

ensino-aprendizagem de algoritmos, 

descrevendo uma experiência que integrou 

ábaco, operações básicas da matemática 

e sistemas de numeração, com o objetivo 
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de explorar o raciocínio lógico dos 

estudantes e prepará-los para o estudo 

dos algoritmos. Foram utilizadas as 

ferramentas Visualg e Free Pascal.  

Melo et al. 2014 Desenvolvimento de um 

Jogo Educacional para 

auxiliar o ensino-

aprendizagem de 

Introdução à 

Programação 

Traz o desenvolvimento de um jogo 

educacional para auxiliar o ensino-

aprendizagem de introdução à 

programação. 

CONTINUA 
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CONTINUAÇÃO 

Noschang, Luiz F 
Pelz, Fillipi 
Jesus, Elieser A De 

2014 Portugol Studio: Uma IDE 

para Iniciantes em 

Programação 

Defende que alunos iniciantes em 

programação devem utilizar 

ferramentas de programação criadas 

para a aprendizagem. O Portugol 

Studio é um software livre que 

atualmente contabiliza 

aproximadamente 2.000 downloads e 

que está sendo utilizado por várias 

turmas de estudantes. 

Oliveira, Millena 
Lauyse Silva de 
Souza, Anderson 
Alves de 
Barbosa, Aline 
Ferreira 
Barreiros, Emanoel 

Francisco Spósito 

2014 Ensino de lógica de 

programação no ensino 

fundamental utilizando o 

Scratch: um relato de 

experiência 

Projeto realizado com a finalidade de 

ensinar conceitos básicos de ciência 

da computação no ensino 

fundamental utilizando a ferramenta 

Scratch. 

 

 

Amaral, E. M. H 2015 Processo de Ensino e 

Aprendizagem de 

Algoritmos Integrando 

Ambientes Imersivos e o 

Paradigma de Blocos de 

Programação Visual 

Propõe uma visão diferenciada para o 

ensino de Algoritmos baseada na 

integração de ambientes de 

programação diferentes dos utilizados 

em sala de aula.  

Martins, ER 2015 Utilização Do Robocode 

Como Ferramenta De 

Auxílio Ao Ensino De 

Programação Orientada a 

Objeto Na Disciplina De 

Programação 

Apresenta a ferramenta Robocode 

como sendo capaz de auxiliar na 

didática e aprendizagem das 

disciplinas de programação. Essa 

ferramenta utiliza a Programação 

Orientada a Objetos.  

Pasini, Felipe Lucas 
Weber et al. 

2015 Estudo Comparativo De 

Ferramentas E 

Metodologias Para Apoio 

Ao Ensino De 

Programação De 

Computadores 

Consolidação de conceitos de 

programação utilizando a robótica, 

mostrando a dificuldade em 

compreender e aplicar conceitos 

abstratos de programação pelos 

alunos. 

CONTINUA 
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CONTINUAÇÃO 

Parente, Rafael. 2015 Por que “Gamificar” a 

Educação? 

As melhores experiências de 

gamificação aproveitam vários 

elementos para estimular 

comportamentos desejados e 

promover descobertas. Não se trata 

de usar jogos digitais ou não. 

Batista, Esteic 
Janaina Santos 
Jr., Amaury Castro 
Cantero, Savio 
Bogarim, Cintia 
Adriana Canteiro 
Larrea, Andreia 
Alfonso 

2016 Uso do Scratch no ensino 

de programação em Ponta 

Porã: das séries inicias ao 

ensino superior 

Apresenta como a linguagem de 

programação em blocos Scratch. Foi 

utilizada em diferentes escolaridades 

nas séries iniciais e finais do ensino 

fundamental, do ensino médio e do 

ensino superior, a partir dos relatos de 

experiência. 

FONTE: A autora (2016). 

 

A literatura brasileira tem mostrado diversos modelos de ambientes 

computacionais, criados e direcionados para o aluno, com o objetivo de auxiliá-lo na 

compreensão e no desenvolvimento das linguagens de programação, visto as 

dificuldades encontradas tanto pelos estudantes quanto pelos professores no 

assunto de ensino e aprendizagem de programação. 

Foi pesquisado o uso de ferramentas auxiliares no ensino de algoritmos e 

lógica de programação no EAD. A pesquisa foi realizada em importante base de 

dados, como IEEE Xplorer, Google Acadêmico, ACM, Portal de Periódicos da Capes 

e Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE) e Renote: Revista Novas 

Tecnologias na Educação, para averiguar quais ferramentas são usadas para 

amenizar e tratar o problema de reprova e evasão dos estudantes nas disciplinas 

que envolvem programação.  

Para a pesquisa, foram utilizados os critérios de uso de aplicativos no EAD: 

1. Uso de aplicativos na disciplina de programação no EAD. 

2. Cursos da área de informática. 

3. Ferramentas Portugol Studio, Ambap, Portugol IDE.  

4. Trabalhos realizados entre os anos de 2012 e 2017. 

E, como critérios de exclusão, foram utilizados: 

5. Trabalhos não direcionados ao EAD. 

6. Cursos diferentes da área de informática. 
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7. Ferramentas computacionais diferentes de Portugol Studio, Ambap, 

Portugol IDE.  

8. Trabalhos realizados antes do ano de 2012. 

 

Conforme mostra a TABELA 2, os estudos de que tratam o uso de 

aplicativos no EAD evidenciam pouca quantidade deles nas instituições de ensino, 

sendo natural encontrar pesquisas sobre evasão e reprovação de estudantes, como 

o trabalho de Netto, Guidotti e Santos (2012). Trabalhos como o de Aureliano e 

Tedesco (2013), com o título “Utilizando o Scratch para Apoiar o Processo de 

Ensino-aprendizagem para iniciantes da EaD”, avalia o potencial da ferramenta 

Scratch no EAD como ferramenta auxiliar no ensino de programação, e o de Chaves 

et al. (2013), que traz como título: “MOJO: Uma Ferramenta para Auxiliar o Professor 

em Disciplinas de Programação”, analisa o uso da ferramenta MOJO na modalidade 

presencial e no EAD, priorizando auxiliar os professores nos cursos da área de 

informática. 

A TABELA 2 apresenta o resultado da pesquisa realizada nas mais 

importantes bases de dados, como citadas anteriormente, referente ao uso de 

ferramentas no ensino de Algoritmo no EAD, utilizando somente os critérios de 

inclusão. Partindo dos critérios de inclusão, foram encontrados cinco trabalhos 

dentro da linha de pesquisa.  
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TABELA 2 - PESQUISA DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NO ENSINO DE ALGORITMO NO 
EAD 

AUTORES ANO TÍTULO TEMA 

NETTO, Carla 
Guidotti. SANTOS, 
Viviane. KOHLS, 
Pricila. 

2012 
A evasão na EAD: investigando 
causas, propondo estratégias. 

Investigar as causas do alto 
índice de evasão na EAD e 
possíveis alternativas para 
auxiliar a diminuir esse problema.  

AURELIANO, Viviane 
Cristina Oliveira.  
TEDESCO, Patricia 
Cabral de Azevedo 
Restelli 

2013 

Utilizando o Scratch para Apoiar 
o Processo de Ensino-
aprendizagem para iniciantes 
da EaD. 

Avaliar o potencial da ferramenta 
Scratch no processo de ensino-
aprendizagem de programação 
para iniciantes no EaD. 

CHAVES, José 
Osvaldo. CASTRO, 
Angélica. LIMA, 
Rommel. LIMA, 
Marcos Vinicius. 
FERREIRA, Karl.  

2013 
MOJO: uma ferramenta para 
auxiliar o professor em 
disciplinas de programação. 

Apresenta uma ferramenta para 
auxiliar atividades práticas de 
programação. O ambiente 
apresentado é integrado ao 
Moodle e apoia o ensino tanto na 
modalidade presencial como no 
EAD. 

Chaves, José Osvaldo 
Castro, Angélica 
Lima, Rommel 
Lima, marcos Vinicius 
Ferreira, Karl 

2014 
Um Módulo de Integração com 
Juízes On-line para Auxiliar 
Atividades de Programação. 

Apresenta um ambiente integrado 
ao Moodle para apoiar o ensino 
de programação no ensino 
presencial e no EAD. 

Caldeira, Jefta 
Vilela, Ana Paula 

2016 

Um Mapeamento Sistemático 
para auxiliar na escolha de 
plataformas EAD para o ensino-
aprendizagem de Algoritmos e 
Programação de 
Computadores. 

Faz um levantamento 
bibliográfico sobre as principais 
ferramentas utilizadas no ensino 
de algoritmos e programação no 
EAD. 

FONTE: A autora (2016). 

 

Como visto, pesquisas importantes debatem sobre o assunto ensino de 

Lógica de Programação. Diversas ferramentas computacionais são citadas como 

apoio a essa disciplina. Porém, não foram encontrados trabalhos com a utilização 

das ferramentas no ensino de algoritmos, como no estudo realizado na instituição de 

ensino superior objeto desta pesquisa.    

 

2.9 FERRAMENTAS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DE ALGORITMOS  

 

Durante a etapa de pesquisas foram encontrados alguns trabalhos 

realizados com o objetivo de melhorar a compreensão por parte dos alunos, no que 

se refere ao conteúdo passado nas disciplinas de algoritmos. Portanto, foi dedicado 

um tempo para pesquisar as metodologias ofertadas e encontrar algumas que 

pudessem ser inovadoras e que despertassem o interesse nos alunos. 

As disciplinas iniciais e nada motivadoras para os alunos são as disciplinas 

de algoritmos. Por não possuírem a motivação necessária nessa matéria, muitos 
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alunos desistem do curso, enquanto outros reprovam, o que torna o aprendizado 

mais difícil, conforme expõe Rodrigues (2004). 

Vizcaino et al. (2000, p. 262) afirma que “A programação é caracterizada por 

ser mais prática do que teórica. É um tópico que deve ser aprendido mais 'por fazer' 

do que por memorização”. Conforme essa afirmação, avalia-se que o uso das 

ferramentas para a prática dos exercícios seja a alternativa ideal para a resolução 

dos exercícios propostos pelos professores. 

A seguir, são apresentadas algumas das ferramentas mencionadas na 

literatura conforme pesquisas realizadas: 

 

a) CIFluxProg: 

 

É um software construtor e interpretador de algoritmos, utilizado como apoio 

para as disciplinas de Linguagem de Algoritmos. Com essa ferramenta, os alunos 

podem implementar e testar seus códigos em portugol e em fluxograma. O software 

CIFluxProg ou Construtor e Interpretador de Fluxograma para Programação foi 

desenvolvido pelo Grupo de Inteligência Aplicada (GIA). 

A FIGURA 1 apresenta o módulo fluxograma do ambiente CIFluxProg. 
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FIGURA 1 - TELA DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO CIFLUXPROG 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

b) PascalZim  

 

O software PascalZim é freeware. Foi desenvolvido no Departamento de 

Ciências da Computação da Universidade de Brasília. Ele utiliza a linguagem pascal 

para ensinar linguagem de programação. É um compilador que contém as estruturas 

de dados, funções e comandos que são mais utilizados por quem está iniciando na 

programação. 

O endereço para acessar a página desse software é: 

<http://pascalzimbr.blogspot.com.br>.  

A FIGURA 2 apresenta o ambiente do compilador Pascalzim com um 

algoritmo executando no módulo portugol. Na parte inferior da figura é possível 

verificar o aviso de erro na execução do programa e a explicação do erro.  
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FIGURA 2 - TELA DO COMPILADOR PASCALZIM 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

c) Alice:  

 

Software utilizado para o ensino de Lógica de Programação aos alunos do 

curso de ensino médio. Pode ser baixado no site do projeto Alice, dos Estados 

Unidos, no endereço: <www.alice.org>. Também é possível baixa-lo no site 

brasileiro, no endereço: <www.alicebrasil.com.br>.  

O software Alice é utilizado na aprendizagem de programação. Ele tem 

como programação a forma tridimensional, sendo possível criar animações, vídeos, 

histórias na forma de jogo, entre outros. Esse software é distribuído gratuitamente e 

foi criado pelos pesquisadores da Universidade de Carnegie Mellon, que o mantêm 

até o dia de hoje.  

A FIGURA 3 apresenta o ambiente do software Alice com caixas de textos 

para edição dos códigos. 
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FIGURA 3 - TELA DO AMBIENTE ALICE 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

d) VisualG: 

 

Endereço do software: <http://www.apoioinformatica.inf.br/download.htm>. 

Esse software foi criado pelo Apoio Informática Ltda. – Consultoria e 

Desenvolvimento de Sistemas, e é disponibilizado de forma gratuita. O software 

VisualG é para a edição e a interpretação de algoritmos em portugol ou português 

estruturado. 

A FIGURA 4 apresenta um algoritmo sobre os dias da semana sendo 

executado no módulo portugol. Na parte inferior dessa figura, é possível verificar a 

execução passo a passo do algoritmo, as modificações ocorridas a cada linha 

(conhecido como teste de mesa ao lado). O lado direito apresenta o resultado da 

execução do algoritmo, que é Terça-feira, sendo possível verificar no teste de mesa 

que o número inserido para o dia da semana foi 3.   
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FIGURA 4 - TELA DE EXECUÇÃO DO VISUALG 

 
FONTE: A autora 

 

e) Scratch: 

 

O Scratch é um software gratuito, resultado da parceria entre a Portugal 

Telecom e a universidade MIT de Boston. Foi desenvolvido no Media Lab do 

Instituto de Tecnologia de Massachusetts, influenciado pelas linguagens Logo e 

Squeak, mas com o objetivo principal de ser mais simples e fácil de usar, além de ter 

uma interface intuitiva, divertida e de simples manejo. Ele foi criado para possibilitar 

a introdução de conceitos de matemática e de computação, motivando a criação de 

programas que misturam histórias, jogos, gráficos, texto, música, som e animações. 

Esse software apresenta linguagem gráfica, não sendo necessário digitar os 

códigos. Sua programação é executada mediante os comandos prontos, que devem 

ser arrastados e agrupados da forma correta, tendo um único jeito de ser agrupado, 

respeitando o sentido sintático e, dessa forma, evitando que haja erro de sintaxe.  

O software Scratch possui uma página na internet na qual é possível 

reutilizar e/ou adaptar códigos próprios ou de terceiros.   

A interface do Scratch divide-se em três blocos:  

I. Um bloco contém os comandos para serem adicionados ao programa, 

tais como: controle, movimentos, operações, aparência, sons, entre 

outros.  
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II. O outro bloco é o local de edição do código. Essa tela contém os 

blocos de comandos, ou seja, os desenhos e os sons que aparecem na 

tela.  

III. O terceiro bloco contém a tela de execução: a tela de animação em 

que o programa é executado. 

IV. O link para acessar a página é: <https://scratch.mit.edu/about>. 

A FIGURA 5 apresenta a tela do programa Scratch. O lado esquerdo desta 

figura mostra os grupos de comandos do software; a área central possibilita a 

criação dos projetos por meio dos blocos; o lado superior direito apresenta a área 

para a execução do projeto e na parte inferior é possível escolher os atores que 

participarão do projeto e visualizá-los.  

  
FIGURA 5 - TELA DO PROGRAMA SCRATCH 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

Para o estudo de caso deste trabalho, foram utilizadas três ferramentas 

computacionais como apoio às disciplinas de Algoritmos e Lógica de Programação 

da IES: Portugol IDE, Ambap e Portugol Studio.  

 

Portugol IDE: 
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O Portugol IDE é um ambiente desenvolvido para facilitar o processo de 

aprendizado de iniciantes em programação. É um simulador de Linguagem 

Algorítmica que tem como objetivo determinar o desenvolvimento do raciocínio 

lógico da programação. Além de permitir que o aluno tenha um desempenho melhor 

na aprendizagem mediante o raciocínio algorítmico.  

IDE vem do inglês Integrated Development Environment, que significa 

Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Trata-se de um software criado para tornar 

mais fácil o processo de programação para iniciantes. O IDE procura auxiliar o 

programador a editar o código a ser usado para desenvolver programas em 

computação.   

O Portugol IDE foi criado em 2004, resultado de um projeto da Escola 

Superior de Tecnologia de Tomar (ESTT) do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), 

com o objetivo de remodelar a estrutura de aprendizado, em função dos problemas 

existentes relativos aos altos índices de reprovação nas instituições, sejam por 

aspectos técnicos, sejam por pedagógicos. 

O software em questão foi definido por Manso, Oliveira e Marques (2009) 

como um ambiente de execução de algoritmos pelo qual os alunos possuem acesso 

a ferramentas que lhes permitem expressar os algoritmos, realizar a verificação 

formal e a sua depuração em caso de erro e, consequentemente, melhorar a eficácia 

do método tradicional de desenvolvimento e verificação de algoritmos baseado na 

resolução de problemas em papel. Segundo o autor, o Portugal IDE foi estruturado 

em duas linguagens de suporte aos algoritmos, a saber: 

Linguagem Algorítmica: linguagem formal, baseada no português estruturado, 

norteada em três princípios: tem as estruturas de programação indispensáveis para 

o desenvolvimento do raciocínio algorítmico; é de fácil aprendizado; e permite uma 

transição suave para as linguagens de nível complexo. 

Linguagem Fluxográfica: definida para representar graficamente as instruções 

presentes na linguagem portugol. Permite desenhar, visualizar e executar o 

algoritmo sob a forma de grafo dirigido.  

As duas linguagens são compatíveis, permitindo que os algoritmos sejam 

representados e executados em qualquer uma delas.  

A FIGURA 6 apresenta o algoritmo e a sua execução na representação do 

pseudocódigo (português estruturado).  
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FIGURA 6 - TELA DO AMBIENTE PORTUGOL IDE – PSEUDOCÓDIGO 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

 A FIGURA 7 apresenta o algoritmo na estrutura de fluxograma, a sua 

execução e o resultado do problema proposto. 

 

FIGURA 7 - TELA DO AMBIENTE PORTUGOL IDE – FLUXOGRAMA 

 
FONTE: Autora (2016). 

 

f) Ambap 

 

O Ambiente de Apoio ao Aprendizado de Programação (Ambap) foi criado a 

partir da necessidade de condução do aprendizado para acadêmicos iniciantes na 

linguagem de programação, bem como do funcionamento do computador. 
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Desenvolvido pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), o ambiente 

proposto por Almeida (2001) utiliza o português estruturado, ou o portugol, com o 

objetivo de proporcionar ao aluno iniciante, mediante um conjunto de ferramentas 

computacionais, a oportunidade de desenvolver programas numa linguagem 

algorítmica, conhecendo os principais recursos utilizados na programação de forma 

mais simplificada. 

De acordo com os criadores do projeto, o alto nível de abstração 

concernente à atividade de programação dificulta o foco do aluno na compreensão e 

na solução do problema. O Ambap procura reter maior atenção e dedicação do 

iniciante por ser um ambiente de linguagem simples sem comprometer a construção 

do conhecimento. 

O módulo simulador é parte do ambiente Ambap, encarregado de 

representar graficamente os resultados das ações do módulo interpretador, bem 

como fornecer uma interface de entrada e saída de dados com o usuário. É 

composto dos seguintes dispositivos: Gerenciador de Entrada e Saída, Analisador 

de Expressões e Simulador Gráfico de Memória. 

O ambiente está estruturado da seguinte forma: 

 Módulo Simulador: uma parte da ferramenta AMBAP simula 

graficamente os resultados das ações executadas no módulo 

interpretador e apresenta uma interface de entrada e saída de dados. 

Possui os dispositivos Analisador de Expressões, Simulador Gráfico de 

Memória e Gerenciador de Entrada e Saída. 

 Gerenciador de Entrada e Saída: responsável pela interface amigável 

de entrada e saída de dados durante a execução de uma solução dada 

pelo aluno. 

 Analisador de Expressões: tem por finalidade mostrar detalhadamente 

como é feita a avaliação das expressões realizadas pelo interpretador.  

 Simulador Gráfico de Memória: tem por finalidade mostrar, passo a 

passo, o resultado das ações do interpretador em uma forma gráfica, 

simulando o estado abstrato da memória da máquina. Apresenta de 

maneira transparente e amigável informações como escopo de 

variáveis, empilhamento e desempilhamento de funções, alocação e 

dispersão de variáveis.  
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 Interpretador: tem como objetivo executar as instruções definidas pelo 

usuário, que podem ser distribuídas em quatro linguagens diferentes: 

Fluxograma, Pseudocódigo, um subconjunto de Assembly ou um 

subconjunto da Linguagem de Microprogramação.  

 Fluxograma: tipo de linguagem que procura facilitar o entendimento da 

dinâmica de um programa por representação gráfica utilizando 

símbolos geométricos. 

 Pseudocódigo: forma de linguagem em que o aluno expressa sua 

solução algorítmica por meio de uma linguagem simples. 

 Assembly: colocação em prática dos conhecimentos relativos à 

programação em Assembly. 

 Linguagem de Microprogramação: tipo de linguagem destinada a 

alunos que queiram testar seus conhecimentos em linguagem com 

nível menor de sofisticação. 

 Editor: tem como objetivo destinar um ambiente propício para 

solucionar o problema proposto, independentemente do tipo de 

linguagem do interpretador.  

 Tradutor: é o responsável pela conversão automática entre os quatro 

tipos de linguagens do interpretador.  

 Tutor: sua finalidade é auxiliar e supervisionar o aluno durante o 

processo de aprendizado, cujos componentes são: 

 Base de Estratégias Pedagógicas: espaço no qual são armazenados 

os conteúdos pedagógicos (conceitos, exemplos, problemas 

propostos e respectivas soluções, dicas), bem como a sequência em 

que eles devem ser vistos.  

 Base de Perfis dos Alunos: tem como função armazenar informações 

sobre o desempenho do aluno, ou seja, o conteúdo visto por ele, 

informações inferidas durante a interação com o módulo orientador 

(tais como erros cometidos, tempo gasto para resolução, frequência 

de solicitação de ajuda) e, ainda, as soluções dadas pelo aluno aos 

problemas propostos. 

 Orientador: é o responsável por guiar o aluno durante o processo de 

aprendizado, apresentando o conteúdo pedagógico de acordo com a 

estratégia definida pelo professor.  
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 Supervisor: é quem permite que o professor examine o perfil do aluno, 

podendo acompanhar seu desempenho e, consequentemente, gerar 

novas estratégias pedagógicas para um aluno ou para um grupo. 

 
 

A FIGURA 8 apresenta o ambiente da ferramenta Ambap, o algoritmo, a 

execução passo a passo e o resultado final da execução do algoritmo.  

 

FIGURA 8 - TELA DO AMBIENTE AMBAP 

 
FONTE: A autora (2016). 

 
 
g) Portugol Studio 

 

O Portugol Studio, desenvolvido por Pelz (2011), continua em 

aperfeiçoamento pelos membros da Universidade do Vale do Itajaí (Univale), é outro 

ambiente criado para auxiliar os iniciantes em programação a desenvolverem 

programas escritos em portugol. Ele possui todos os recursos básicos de uma IDE, 

como a alteração do código fonte (abrir, salvar, desfazer etc.), executar e 

interromper programas, opção para entrada e saída de dados, apresentação dos 

erros de compilação e de execução, syntax highlight e code completion.  

A FIGURA 9 apresenta a tela do ambiente Portugol Studio. Ambiente com o 

algoritmo construído e o resultado da sua execução. 
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FIGURA 9 - TELA DO AMBIENTE PORTUGOL STUDIO 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

 

  



53 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

“Que se pode fazer de mais exato, de mais 
rigoroso, quando se estuda o homem, do que 
reconhecer-lhe propriedades humanas?”  

Jean-Paul Sartre 

 

Este capítulo está dividido em duas partes. A primeira parte diz respeito aos 

materiais utilizados no desenvolvimento da pesquisa, conforme descrito abaixo. A 

segunda parte apresenta os procedimentos metodológicos empregados no estudo. 

 

3.1 MATERIAIS 

 

Para a realização desta pesquisa foi necessária a utilização de alguns 

materiais, os quais se configuram em: ambientes para o desenvolvimento de 

algoritmos, ambientes da disciplina no “AVA”, softwares para gravação de vídeo, 

questionários online, total de alunos envolvidos no processo e a quantidade de 

turmas que participaram da pesquisa. 

A seguir, serão delineadas as características dos aplicativos que 

compuseram o estudo de caso deste trabalho, bem como a dos demais elementos 

ou materiais que também estiveram presentes neste estudo. 

 

3.1.1 Software para gravação de vídeo 

 

Foi utilizado o Camtasia Studio 8 para a gravação de um vídeo, detalhando 

os procedimentos para a utilização das ferramentas em questão, o qual foi 

disponibilizado aos alunos envolvidos na pesquisa, com acesso permitido por meio 

de um link, no ícone “Sala do Café” no ambiente “AVA”. 

 

3.1.2 Ambientes para o desenvolvimento de algoritmos 

 

Um dos ambientes utilizados nesta pesquisa foi o Portugol IDE, versão 2.3.  

Integrated Development Environment (IDE) vem do inglês e significa 

Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Trata-se de um software criado para tornar 

mais fácil o processo de programação para iniciantes. O IDE procura auxiliar o 
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programador a editar o código a ser usado para desenvolver programas em 

computação.   

O ambiente foi desenvolvido para facilitar o processo de aprendizado de 

iniciantes em programação. É um simulador de Linguagem Algorítmica que tem 

como objetivo determinar o desenvolvimento do raciocínio lógico da programação e 

permitir que o aluno tenha um desempenho melhor na aprendizagem por meio do 

raciocínio Algorítmico. Foi criado em 2004, mediante um projeto da Escola Superior 

de Tecnologia de Tomar (ESTT) do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), com o 

objetivo de remodelar a estrutura de aprendizado, em função dos problemas 

existentes relativos aos altos índices de reprovação nas instituições, por aspectos 

técnicos ou pedagógicos. 

Outro ambiente também utilizado nesta pesquisa foi o Ambap, versão Beta 

0.2. É um ambiente que auxilia o aluno iniciante no ensino de programação. Na 

plataforma, o aluno pode construir seu Algoritmo, executá-lo e entender melhor os 

conceitos de variáveis e comandos por intermédio da simulação.  

O Portugol Studio versão 3.0 foi outro ambiente utilizado na pesquisa. Trata-

se de um ambiente criado para auxiliar os iniciantes em programação a 

desenvolverem programas escritos em portugol.  

 

3.1.3 Identificação do Grupo de Trabalho  

 

Este trabalho de campo é composto de forma quantitativa pelas seguintes 

pessoas envolvidas: coordenadores dos 3 (três) cursos (sendo dois coordenadores, 

pois um coordena dois cursos: ADS e SI), 3 três professores mediadores (um de 

cada disciplina/curso) e 2 (dois) professores formadores (um professor ministra aula 

nas disciplinas dos dois cursos: ADS e SI).   

Essas pessoas envolvidas possuem as seguintes titulações: os 2 (dois) 

coordenadores são mestres, os dois professores formadores também são mestres, 

os 3 (três) professores mediadores são especialistas. 

 

3.1.4 Total de alunos envolvidos na pesquisa 

 

Como exposto a seguir, das quatro turmas dos cursos do EAD, apenas a 

turma 2 não foi incentivada a participar do programa, como requisito para análise da 
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pesquisa. O contingente de alunos por curso foi o seguinte: 511 alunos do curso de 

GTI (Gestão da Tecnologia da Informação); 438 alunos de SI (Sistema para 

Internet); e 633 de ADS (Análise e Desenvolvimento de Sistemas). 

 

3.1.5 Quantidade de turmas participantes 

  

Essas ferramentas, o Portugol IDE, o Ambap e o Portugol Studio, foram 

usadas como apoio de aprendizagem na disciplina de Algoritmos e Lógica de 

Programação I com os alunos dos cursos do EAD em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas (ADS), Sistemas para Internet (SI) e Gestão da Tecnologia da Informação 

(GTI), na Instituição de ensino de curso superior em Maringá.  

Os cursos de graduação da área de informática na Instituição onde foi 

realizado o trabalho têm quatro turmas cada. Das quatros turmas, foram escolhidas 

três: turmas um, três e quatro, para a pesquisa. A disciplina de Algoritmos e Lógica 

de Programação foi a primeira disciplina a ser ministrada no Módulo 52, que foi 

realizada durante os meses de abril a junho de 2016. Na turma um, aplicou-se o 

software Ambap; na turma três, o software Portugol Studio; na turma quatro, o 

Portugol IDE. 

As turmas um, três e quatro foram incentivadas a utilizar as ferramentas 

como metodologias para melhorar o aprendizado da disciplina, enquanto a turma 

dois não foi submetida ao mesmo processo. 

Portanto, três turmas de cada curso foram submetidas à participação na 

pesquisa, totalizando nove turmas ao todo.  

 

3.2 METODOLOGIA 

 

Este capítulo retrata a metodologia deste estudo realizado por pesquisas 

qualitativas, com o propósito de expor a aplicação de três modelos de softwares 

como método auxiliar para facilitar o entendimento da disciplina de algoritmos aos 

alunos dos cursos das áreas de informática.  

A metodologia adotada tem como característica a pesquisa bibliográfica, 

pois, de acordo com Cervo e Bervian (2007), o método, no contexto das ciências, é 

definido como o conjunto de processos utilizados pelo espírito humano no empenho 

de investigar e demonstrar a verdade. Para esta pesquisa, foram usados materiais 
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bibliográficos referentes ao tema, cujos autores tenham realizado pesquisas, 

estudos, ou desenvolvido teorias. 

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa para saber sobre as dificuldades 

dos alunos nas disciplinas de Algoritmos e Lógica de Programação e sobre a alta 

taxa de evasão e reprova dos alunos nos cursos da área de informática. Dessa 

forma, a metodologia aplicada para a análise da eficiência de ferramentas de auxílio 

no sistema de Ensino a Distância visando ao suporte ao ensino de algoritmos e 

lógica de programação tem as seguintes etapas: 

1) Levantamento de Dados e obtenção de informações de pesquisas em 

artigos, livros, publicações e sites da web para dar suporte ao 

trabalho. 

2) Pesquisar ferramentas adequadas para o ensino de algoritmos e 

lógica de programação no EAD para validar a pesquisa. 

3) Estudar/avaliar ferramentas escolhidas para a pesquisa. 

4) Elaborar formas de abordagem que serão usadas com os alunos para 

a avaliação das ferramentas. 

5) Escolher cursos e turmas para a aplicação da metodologia. 

6) Elaborar material destinado aos alunos, tais como: conteúdo das 

aulas, atividades práticas, questionários online etc. 

7) Aplicação do material desenvolvido aos alunos nos ambientes das 

disciplinas.    

Para a melhor compreensão da estrutura da metodologia aplicada, a 

FIGURA 10 apresenta as etapas necessárias. 
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FIGURA 10 - FLUXOGRAMA DAS ETAPAS DA METODOLOGIA 

 

FONTE: A autora (2016). 

 

3.2.1 Levantamento de Dados 
 

Com base no levantamento dos dados, foi escolhido o método 

comportamental, baseado no aprendizado individualizado que cada estudante 

poderá ter, dependendo das suas ações durante a disciplina.    

Este trabalho fez uso de ferramentas tecnológicas para a obtenção de 

informações de pesquisas em artigos, livros, publicações e sites da web para a 

realização do Estado da Arte. 

 

3.2.2 Pesquisar Ferramentas 
 

No levantamento da bibliografia, foi realizado um trabalho especializado 

relacionado aos softwares utilizados no ensino de algoritmos e lógica de 

programação. Após definida a forma de coletar os dados para análise das 

ferramentas, foi determinado como analisá-las. 
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3.2.3 Estudar/Avaliar Ferramentas 

 

Foram analisadas várias ferramentas existentes para auxiliar no ensino de 

algoritmos e lógica de programação. Entre elas, foram escolhidas três ferramentas a 

serem utilizadas no estudo de caso deste trabalho.  

Na etapa de aplicação e avaliação dos questionários, foi envolvido o 

professor mediador de cada disciplina para disponibilizar os questionários nos 

ambientes das disciplinas definidos para tal e acompanhar as dúvidas e as 

respostas dos estudantes. A metodologia proposta envolveu o fato de os estudantes 

terem contato com as novas ferramentas, além de analisar as reações que eles 

tiveram diante do uso das ferramentas como apoio ao ensino das disciplinas. 

 

3.2.4 Elaborar formas de Abordagens 
 

Elaborar como realizar as abordagens aos alunos participantes deste estudo 

de caso. 

 

3.2.5 Escolher Cursos e Turmas Participantes  
 

A metodologia foi aplicada nas disciplinas de algoritmos e lógica de 

programação em três cursos do EAD: Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 

Sistemas para Internet; e Gestão da Tecnologia da Informação, no polo da IES no 

período de abril a junho de 2016. Durante a pesquisa na IES, as disciplinas iniciaram 

com uma média de 400 alunos cada curso, mas somente 55 alunos cursaram até o 

final das disciplinas realizando todas as atividades. 

O alto índice evasão é resultado de vários coeficientes.  

 

3.2.6 Elaborar Material destinado aos alunos 
 

Foram elaboradas atividades referentes aos conteúdos ministrados nas 

disciplinas para que os alunos as realizassem, valendo nota para compor a média 

dos cursos:  

- Três atividades de estudo contendo 10 questões de múltipla escolha com 

cinco alternativas cada uma, valendo um ponto.  
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- Um fórum, no qual o professor propôs um problema, e o aluno deveria 

responder online. 

- Um mapa, atividade com uma pergunta que os alunos deveriam pesquisar e 

enviar por anexo.  

- E, para finalizar, uma prova com 10 questões, sendo sete dissertativas e três 

de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma. 

- Um questionário online sobre as ferramentas com 15 perguntas divididas em 

três blocos.  

 

3.2.7 Realização das Atividades pelos Alunos 

 

Alguns alunos realizaram somente uma atividade, e, considerando-a difícil, 

abandonou ou mudou de curso. Outros alunos chegaram a realizar mais de uma 

atividade, mas não resistiram às dificuldades encontradas no caminho, evadindo na 

segunda ou na terceira semana de curso. Outros deixaram para realizar as 

atividades no final do prazo de cada atividade, e não obtendo sucesso, desistiram na 

última semana de aula. Há também quem não realizou nenhuma atividade, 

acreditando que conseguiria atingir a média somente realizando a prova.  

Durante a segunda e a terceira semanas de aula, houve maior participação 

dos alunos tanto no chat das aulas ao vivo quanto nas mensagens, como e-mail e 

mensagens pelo ambiente “AVA”. 

Os obstáculos encontrados pelos alunos não foram diferentes dos 

apontados nas literaturas, e que são presentes na disciplina de Algoritmos e Lógica 

de Programação, que é descrever passo a passo a resolução de um problema.  

Todos os alunos que concluíram a disciplina fizeram uso dos softwares 

sugeridos pela pesquisa. Os softwares utilizados têm como propósito aproximar a 

plataforma educacional do dia a dia dos alunos, diminuindo a distância entre eles e o 

ambiente online, pois em EAD essa distância é ampla, no entanto, é avaliada como 

natural para o ensino a distância.  

Para a análise da abordagem qualitativa, foram utilizadas três atividades de 

estudo. Atividades como Mapa, Fórum e, naturalmente, a prova Curricular. Dessa 

forma, foi possível estimar o nível de aprendizado dos alunos, bem como avaliar se 

as plataformas realmente auxiliaram na aprendizagem da disciplina, ou seja, se as 
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plataformas atingiram o objetivo desejado, cuja proposta era beneficiar os alunos 

com o ensino da disciplina de algoritmos.  

Corrobora essa definição Ramos et al. (2005 citado por DALFOVO; LANA; 

SILVEIRA, 2008, p. 6) dizendo que a pesquisa qualitativa não é um processo 

traduzido em números, no qual se pretende verificar a relação da realidade com o 

objeto de estudo, com o intuito de se obter interpretações de uma análise indutiva 

por parte do pesquisador. 

O experimento das ferramentas Ambap, Portugol Studio e Portugol IDE 

transcorreu entre os meses de abril e junho de 2016. 
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4 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

“Não há saber mais ou saber menos: há saberes 
diferentes”.  

Paulo Freire 

 

A pesquisa foi realizada em uma Instituição de ensino superior (IES), 

sediada na cidade de Maringá, no Estado do Paraná. A universidade possui dois 

câmpus. Um deles é o principal na cidade de Maringá, e o outro situa-se na capital 

do Estado, Curitiba. A instituição iniciou suas atividades em educação superior no 

ano de 1990, contando com aproximadamente 85 mil alunos (ano de 2014), 

distribuídos em graduação, pós-graduação lato e stricto sensu. A Instituição está 

presente em todo o Brasil por meio de polos de EAD espalhados de norte a sul do 

País, estando presente em 12 estados brasileiros com 58 polos EAD.  

 

4.1 EMENTA DOS CURSO EAD 

 

4.1.1 Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

 

Conforme informa o site da IES, o curso de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas possui como objetivo geral formar tecnólogos que sejam capazes de 

analisar, projetar, documentar, especificar, testar, implantar e manter sistemas 

computacionais de informação, de forma profissional. O curso visa também 

proporcionar condições de integração entre o meio acadêmico e a sociedade na 

área de tecnologia da informação. 

O curso tem a duração de 30 meses e a carga horária de 2.200 horas. A 

Matriz Curricular do curso é apresentada na TABELA 3. 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Maring%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
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TABELA 3 - MATRIZ CURRICULAR DO CURSO ADS 

MÓDULO 
CURRICULAR 

EMENTA DIDÁTICA 

1º MÓDULO 

 GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES 

 FUNDAMENTOS E ARQUITETURA DE COMPUTADORES 

 LIBRAS 

2º MÓDULO 
 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO I  

 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO II 

3º MÓDULO 
 DESIGN DE INTERAÇÃO 

 LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO 

4º MÓDULO 
 BANCO DE DADOS 

 ENGENHARIA DE SOFTWARE 

5º MÓDULO 

 SISTEMAS OPERACIONAIS 

 MATEMÁTICA PARA COMPUTAÇÃO 

 FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL E ÉTICA I 

6º MÓDULO 

 ESTRUTURA DE DADOS I 

 ESTRUTURA DE DADOS II 

 FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL E ÉTICA II 

7º MÓDULO 
 PROGRAMAÇÃO I 

 PROGRAMAÇÃO II 

8º MÓDULO 
 PROCESSOS DE NEGÓCIO 

 FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES 

9º MÓDULO 
 PROGRAMAÇÃO III 

 TÓPICOS ESPECIAIS 

10º MÓDULO 
 EMPREENDEDORISMO 

 GESTÃO DE PROJETOS 

FONTE: A autora (2016). 

 

4.1.2 Sistemas para Internet 

 

O profissional de SI graduado pela IES é capacitado para a área da 

Tecnologia da Informação, com foco no desenvolvimento de Sistemas para Internet. 

Esse curso tem a duração de dois anos e meio e a carga horária de 2.200 horas. A 

sua Matriz Curricular é apresentada na TABELA 4. 
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TABELA 4 - MATRIZ CURRICULAR DO CURSO SI 

MÓDULO 
CURRICULAR EMENTA DIDÁTICA 

1º MÓDULO 

 GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES 

 FUNDAMENTOS E ARQUITETURA DE COMPUTADORES 

 LIBRAS 

2º MÓDULO 
 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO I 

 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO II 

3º MÓDULO 
 LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO 

 DESIGN DE INTERAÇÃO 

4º MÓDULO 
 BANCO DE DADOS 

 ENGENHARIA DE SOFTWARE 

5º MÓDULO 

 FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL E ÉTICA I 

 DESIGN GRÁFICO 

 FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES 

6º MÓDULO 

 FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL E ÉTICA II 

 ESTRUTURA DE DADOS I 

 PROGRAMAÇÃO FRONT END 

7º MÓDULO 
 PROGRAMAÇÃO BACK END I 

 PROGRAMAÇÃO BACK END II 

8º MÓDULO 
 NEGOCIOS ELETRÔNICOS 

 PROGRAMAÇÃO AVANÇADA 

9º MÓDULO 
 TÓPICOS ESPECIAIS 

 E-MARKETING 

 
10º MÓDULO  

 EMPREENDEDORISMO 

 GESTÃO DE PROJETOS 

FONTE: A autora (2016). 

 

4.1.3 Gestão da Tecnologia da Informação  

 

O profissional de GTI graduado pela IES tem capacidade para entender a 

dinâmica empresarial de mercados mais exigentes e tem mais consciência de seus 

direitos e das novas necessidades sociais, ambientais e econômicas. Além disso, 

consegue definir parâmetros de utilização de sistemas, gerenciar os recursos 

humanos envolvidos, implantar e documentar rotinas e controlar os níveis de serviço 

de sistemas operacionais e banco de dados, gerenciando os sistemas implantados. 

O curso tem a duração de dois anos e meio e a carga horária de 2.200 

horas. A Matriz Curricular dele é apresentada na TABELA 5. 
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TABELA 5 - MATRIZ CURRICULAR DO CURSO GTI 

MÓDULO 
CURRICULAR 

EMENTA DIDÁTICA 

1º MÓDULO 

 FUNDAMENTOS E ARQUITETURA DE COMPUTADORES 

 ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS E RELACIONAMENTOS 

 LIBRAS 

2º MÓDULO 
 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO I 

 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO II 

3º MÓDULO 
 ENGENHARIA DE SOFTWARE 

 FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES 

4º MÓDULO 
 BANCO DE DADOS 

 GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

5º MÓDULO 

 FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL E ÉTICA I 

 GESTÃO DA QUALIDADE 

 GESTÃO DE SERVIÇOS EM TI 

6º MÓDULO 

 FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL E ÉTICA II 

 SISTEMAS OPERACIONAIS 

 GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

7º MÓDULO 
 NEGÓCIOS ELETRÔNICOS 

 SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS 

8º MÓDULO 
 PROCESSOS DE NEGÓCIO 

 GESTÃO DE PROJETOS 

9º MÓDULO 
 BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA EM TI 

 TECNOLOGIAS EMERGENTES EM TI 

10º MÓDULO 
 EMPREENDEDORISMO 

 MATEMÁTICA FINANCEIRA 

FONTE: A autora (2016). 

 

4.2 MÓDULO DA DISCIPLINA 

 

A disciplina é ofertada no Módulo 2 nos três cursos, com um total de 100 

horas/aula ao vivo, transmitidas do estúdio da IES, sendo disponibilizadas no 

ambiente das disciplinas para que os alunos possam assisti-la quando e onde 

acharem necessário.  

O total de concluintes do curso de ADS foi de 40 alunos, sendo que 11 eram 

da turma dois, os quais não foram apresentados a nenhuma ferramenta. Dos 40 

alunos, o índice de aprovação foi de 72,5%, enquanto 27,5% foram reprovados, por 

nota, por trancarem a matrícula ou por desistência. A TABELA 6 apresenta a média 

do rendimento dos alunos das turmas 1, 3 e 4 diante do uso das ferramentas.  
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TABELA 6 - MÉDIA DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DO CURSO ADS EM 2016 

CURSO: 
Nº de 

Alunos 
MÉDIA 
(10,0) 

SITUAÇÃO 

Turma 1 (Ambap) 15 8,7 APROVADO 

Turma 3 (Portugol IDE) 9 9,1 APROVADO 

Turma 4 (Portugol Studio) 5 9,3 APROVADO 

TOTAL 29 72,5% APROVADO 

FONTE: A autora (2016). 
 

Os 20 alunos concluíram o curso de SI. Destes, cinco eram da turma dois e 

não tiveram acesso a nenhuma das ferramentas. O número de aprovados nesse 

curso foi de 15 alunos, sendo que cinco foram reprovados por nota, por trancarem a 

matrícula ou por desistência. Em termos percentuais, isso representa 75% de alunos 

aprovados e 25% reprovados. Tais informações podem ser visualizadas na TABELA 

7.  

 

TABELA 7 - MÉDIA DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DO CURSO SI EM 2016 

CURSO: 
Nº de 

Alunos 
MÉDIA 
(10,0) 

SITUAÇÃO 

Turma 1 (Ambap) 9 9,1 APROVADO 

Turma 3 (Portugol IDE) 5 8,7 APROVADO 

Turma 4 (Portugol Studio) 1 9,4 APROVADO 

TOTAL 15 75% APROVADO 

FONTE: A autora (2016). 
 

O curso de GTI finalizou com 17 alunos. Destes, seis estavam matriculados 

na turma dois e não tiveram acesso às ferramentas. Assim, 11 alunos foram 

aprovados, o que equivale a 64,7%, enquanto 35,3%, ou seja, seis alunos, foram 

reprovados por nota, por trancarem a matrícula ou por desistência. A TABELA 8 

apresenta a média do rendimento dos alunos no Módulo 2 do curso de GTI quanto 

ao uso das ferramentas.  

 

TABELA 8 - MÉDIA DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DO CURSO GTI EM 2016 

TURMAS 
Nº de 

Alunos 
MÉDIA 
(10,0) 

SITUAÇÃO 

Turma 1 (Ambap) 7 8,9 APROVADO 

Turma 3 (Portugol IDE) 2 8,6 APROVADO 

Turma 4 (Portugol Studio) 2 9,4 APROVADO 

TOTAL 11 64,7% APROVADO 

FONTE: A autora (2016). 
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4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Disciplinas que envolvem Algoritmos e Lógica de Programação são 

essenciais para os cursos da área de informática, que têm como base desenvolver 

programas usando a lógica, ou seja, resolver um problema passo a passo. Essas 

disciplinas necessitam de horas de dedicação aos estudos. São momentos 

dedicados ao desenvolvimento de problemas propostos pelos professores de acordo 

com o conteúdo da disciplina.  

As soluções para os exercícios solicitados normalmente são realizadas de 

forma teórica, conhecidas como testes de mesa, podendo ser resolvidas no caderno 

ou no próprio computador.  

O grande desafio dos professores dessas disciplinas é dar o retorno aos 

alunos dentro do menor tempo possível e de forma individual, por mensagem, e-mail 

ou mesmo por telefone. Dessa forma, responder aos alunos de forma individual, 

esclarecendo a dúvida de cada um, torna-se uma tarefa trabalhosa e árdua, pois 

geralmente os cursos de EAD possuem um número elevado de alunos em cada 

disciplina: cerca de 400 por curso no mesmo período.  

Este estudo de caso refere-se ao uso de ferramentas computacionais nas 

disciplinas de Algoritmos e Lógica de Programação dos cursos de ADS, SI e GTI, as 

quais exibem números preocupantes de reprova e evasão dos alunos.  

 

4.4 QUESTIONÁRIO DA DISCIPLINA  

 

Quanto às ferramentas, algumas questões foram elaboradas com o objetivo 

de verificar a importância delas para a disciplina de Algoritmos e Lógica de 

Programação. Nessa questão, de maneira geral, verificou-se que elas contribuíram 

com o aprendizado dos alunos. 

 

4.4.1 Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas – ADS 

  

O 1º ano do curso de ADS era composto por 633 alunos matriculados, os 

quais eram agrupados em quatro turmas. Foi solicitado aos alunos que 

respondessem a um questionário online após praticar exercícios nas ferramentas 
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indicadas. Assim, 29 alunos usaram as ferramentas e responderam ao questionário 

com 15 perguntas divididas em três blocos.  

 

4.4.1.1 Bloco A do questionário do curso ADS 

 

O GRÁFICO 1 representa a questão relacionada ao ambiente da ferramenta. 

Verifica-se com relação às perguntas que o ambiente da disciplina foi bem avaliado 

pela maioria dos alunos, em que 86%, ou seja, 25 deles, confirmaram que o 

ambiente contribui para o aprendizado de algoritmos e programação e 14%, isto é, 

quatro alunos, disseram que contribui parcialmente. 

 

GRÁFICO 1 - BLOCO A - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO ADS NA PERGUNTA 1 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

Avaliadas as respostas da pergunta 2, percebe-se que 76%, o equivalente a 

22 alunos, afirmaram que o ambiente motiva o estudo de algoritmos e programação. 

Para 21%, isto é, seis alunos, o ambiente contribui parcialmente; e para 3%, ou seja, 

um aluno apenas, o ambiente raramente contribui. Tais porcentagens podem ser 

observadas no GRÁFICO 2. 
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GRÁFICO 2 - BLOCO A - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO ADS NA PERGUNTA 2 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

Com relação à interação com os tutores e outros alunos, 20 estudantes, que 

representam 69%, concordaram que o ambiente permitiu boa interação com os 

outros alunos e o tutor. Os demais alunos assim opinaram: 17% deles, o que 

equivale a cinco alunos, responderam que contribui parcialmente; dois alunos (7%) 

responderam que raramente contribui; e outros 7% (dois alunos) disseram que o 

ambiente é irrelevante para a interação, constatando-se pelo GRÁFICO 3. 

 

GRÁFICO 3 - BLOCO A - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO ADS NA PERGUNTA 3 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

O GRÁFICO 4 revela a avaliação sobre as expectativas quanto ao ambiente 

da ferramenta. Nessa questão, 90% (26) dos alunos responderam que o ambiente 
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atendeu às suas expectativas, e apenas 10% (três) alunos disseram que o ambiente 

contribuiu parcialmente. 

 

GRÁFICO 4 - BLOCO A - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO ADS NA PERGUNTA 4 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

Os dados apresentados revelam que para quase todos os alunos, isto é, 

97%, representados por 28 deles, a metodologia utilizada facilitou o aprendizado de 

programação; e somente para 3%, o equivalente a um aluno, disse que a 

metodologia contribui parcialmente, conforme pode ser visto no GRÁFICO 5. 

 

GRÁFICO 5 - BLOCO A - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO ADS NA PERGUNTA 5 

 
FONTE: A autora (2016). 
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4.4.1.2 Bloco B do questionário do curso ADS 

 

O Bloco B apresenta questões relacionadas à interface da ferramenta. 

A primeira pergunta do bloco é sobre as cores utilizadas em seu ambiente. 

Como resultado, obteve-se que 83% (24) dos alunos disseram que as cores são 

utilizadas com equilíbrio, evitando a poluição visual; enquanto para 7% (dois) alunos, 

as cores contribuem parcialmente. Outros 7% (dois alunos) disseram que as cores 

são irrelevantes; e para 3% (um aluno apenas), as cores raramente contribuem, 

como representado no GRÁFICO 6.  

 

GRÁFICO 6 - BLOCO B - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO ADS DA PERGUNTA 1 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

No percentual referente à explicação do texto, predominou 90%, o que 

representa 26 respostas, dizendo que os textos são bem explicativos; e os 10% 

restantes, ou seja, três alunos, disseram ser razoavelmente, como apresentado no 

GRÁFICO 7. 
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GRÁFICO 7 - BLOCO B - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO ADS NA PERGUNTA 2 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

Conforme apresentado no GRÁFICO 8, é possível constatar que para 97% 

(28 alunos) as representações das funções da interface (botões, ícones, entre 

outros) são fáceis de serem entendidas; e apenas um aluno (3%) disse que 

raramente consegue entender as representações das funções da interface. 

 

GRÁFICO 8 - BLOCO B - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO ADS NA PERGUNTA 3 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

No GRÁFICO 9 é apresentada a avaliação sobre a padronização das 

representações das funções da interface. Nessa avaliação, 93%, isto é, 27 alunos, 

responderam que as representações das funções da interface (botões, ícones, entre 
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outros) são padronizadas, e somente 7% (apenas dois) disseram que raramente as 

funções são padronizadas. 

 

GRÁFICO 9 - BLOCO B - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO ADS NA PERGUNTA 4 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

Quanto à boa navegabilidade do ambiente, os estudantes foram unânimes 

em avaliar, pois 100%, isto é, 29 alunos, responderam que sim, conforme pode ser 

visto no GRÁFICO 10. 

 

GRÁFICO 10 - BLOCO B - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO ADS NA PERGUNTA 5 

 
FONTE: Autora (2016). 
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As imagens agradaram 90% dos alunos, ou seja, 26 deles disseram na 

avaliação que as imagens presentes estão coerentes com o conteúdo. Poucos 

alunos participantes, que representaram apenas 10% (três), avaliaram como 

razoavelmente, mediante informações no GRÁFICO 11. 

 

GRÁFICO 11 - BLOCO B - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO ADS NA PERGUNTA 6 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

4.4.1.3 Bloco C do questionário do curso ADS 

 

O Bloco C contém quatro questões, que se referem às características 

pedagógicas da ferramenta. 

Em relação a se houve contribuição de forma satisfatória na explicação para 

a resolução dos problemas, 28 alunos (97%) responderam que sim, que as 

explicações contribuíram de forma satisfatória, e somente um aluno (3%) respondeu 

que contribuiu razoavelmente, conforme exposto no GRÁFICO 12.  
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GRÁFICO 12 - BLOCO C - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO ADS NA PERGUNTA 1 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

Em relação à resolução dos exercícios utilizando a função “Se”, 93% (27) 

dos alunos consideraram que foi de simples compreensão, e quando houve 

mensagem de erro, a alteração foi fácil de se realizar. Dos 6% restantes (dois 

alunos), um considerou que foi de forma razoável, enquanto outro avaliou como 

raramente se é simples a resolução e/ou fácil as alterações de erro. Tais 

informações podem ser verificadas no GRÁFICO 13. 

 

GRÁFICO 13 - BLOCO C - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO ADS NA PERGUNTA 2 

 
FONTE: A autora (2016). 
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representações das funções da interface (botões, ícones, entre outros). Enquanto a 

minoria (3% deles, sendo um aluno apenas) entendeu que não é tão simples a 

resolução dos exercícios utilizando a estrutura de seleção “If/else/if, Switch Case”.  

  

GRÁFICO 14 - BLOCO C - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO ADS NA PERGUNTA 3 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

Sobre a questão que avaliava se era simples a resolução dos exercícios 

utilizando as estruturas de repetição “While, Do/While, For” e se a alteração do 

código quando há mensagem de erro era fácil, os alunos informaram o seguinte: 

79% (23) dos alunos consideraram fácil; e 14% (quatro deles) consideraram que a 

resolução foi razoável; enquanto para os alunos que consideraram a resolução 

raramente fácil o índice chegou a 7%, ou seja, dois deles (GRÁFICO 15). 
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GRÁFICO 15 - BLOCO C - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO ADS NA PERGUNTA 4 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

4.4.2 Curso Sistemas para Internet – SI 

  

O número de alunos matriculados no curso de SI no 1º ano foi 438, divididos 

em quatro turmas. Foi disponibilizado um questionário online e solicitado aos alunos 

que o respondessem após realizarem exercícios nas ferramentas disponibilizadas. O 

questionário com 15 perguntas foi dividido em três blocos. 

 

4.4.2.1 Bloco A do questionário do curso SI 

 

O Bloco A é composto por cinco questões sobre o ambiente das ferramentas 

indicadas. 

Quanto ao ambiente da disciplina, 93% dos alunos que realizaram as 

atividades, isto é, 14, responderam que o ambiente contribui para o aprendizado de 

algoritmos e programação; e 7%, um aluno, respondeu que o ambiente contribuiu 

razoavelmente (GRÁFICO 16). 
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GRÁFICO 16 - BLOCO A - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO SI NA PERGUNTA 1 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

A maioria dos alunos confirma que o ambiente motivou o estudo de 

algoritmos e programação: 73% (11 alunos) responderam que sim; e 27% (quatro) 

responderam que o ambiente motivou razoavelmente. As informações constam no 

GRÁFICO 17. 

 

GRÁFICO 17 - BLOCO A - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO SI NA PERGUNTA 2 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

 

Considerando a interação com os demais, 67% dos alunos que participaram 

das atividades (10 alunos) informaram que o ambiente permitiu boa interação com 

outros alunos e com o tutor. O percentual dos alunos que responderam que o 
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ambiente permitiu boa interação de forma razoável foi de 33% (cinco), conforme 

mostrado no GRÁFICO 18.   

 

GRÁFICO 18 - BLOCO A - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO SI NA PERGUNTA 3 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

Na pergunta 4, “O ambiente atendeu às suas expectativas?”, 87% (13) dos 

alunos que realizaram as atividades disseram que sim, que o ambiente havia 

atendido às suas expectativas. Para 7%, um aluno apenas, o ambiente atendeu 

razoavelmente. O mesmo aconteceu com a alternativa “raramente”, apenas um 

aluno escolheu tal opção. Os percentuais dessa questão são mostrados no 

GRÁFICO 19. 

 

GRÁFICO 19 - BLOCO A - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO SI NA PERGUNTA 4 

 
FONTE: A autora (2016). 
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Quanto à próxima questão, 73% dos alunos envolvidos com as atividades 

afirmaram que a metodologia utilizada facilitou o aprendizado de programação, isso 

representou cerca de 11 alunos; 13%, no entanto, ou seja, dois alunos, responderam 

que facilitou razoavelmente; e os outros 13% responderam raramente. Os dados são 

apresentados no GRÁFICO 20. 

 

GRÁFICO 20 - BLOCO A - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO SI NA PERGUNTA 5 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

 

4.4.2.2 Bloco B do questionário do curso SI 

 

O Bloco B apresenta seis questões relacionadas à interface da ferramenta. 

Aqui, 87% dos alunos que participaram das atividades, isto é, 13 alunos, 

responderam à primeira pergunta do bloco de forma afirmativa, ou seja, disseram 

que as cores das ferramentas são utilizadas com equilíbrio, evitando a poluição 

visual. Um aluno (7%) respondeu que as cores contribuem razoavelmente, e outro 

(7%) respondeu que as cores são irrelevantes. O percentual pode ser conferido no 

GRÁFICO 21. 
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GRÁFICO 21 - BLOCO B - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO SI NA PERGUNTA 1 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

Conforme mostra o GRÁFICO 22, 93% (14) dos alunos envolvidos com as 

atividades consideraram os textos das ferramentas bem explicativos, e a minoria, 7% 

(um), avaliou-os como que ajudaram razoavelmente. 

 

GRÁFICO 22 - BLOCO B - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO SI NA PERGUNTA 2 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

É possível constatar, no GRÁFICO 23, que as representações das funções 

da interface (botões, ícones, entre outros) são fáceis de serem entendidas. Essa 

questão teve o percentual de 100%, ou seja, todos os 15 alunos responderam de 
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forma afirmativa: as representações das funções da interface (botões, ícones, entre 

outros) são fáceis de serem entendidas. 

 

GRÁFICO 23 - BLOCO B - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO SI NA PERGUNTA 3 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

A avaliação sobre a padronização das representações das funções da 

interface é apresentada no GRÁFICO 24. Nessa questão, 80% dos alunos que 

participaram das atividades, ou seja, 12, responderam que as representações das 

funções da interface (botões, ícones, entre outros) são padronizadas, enquanto 

13%, representados por dois deles, responderam que raramente, e 7%, somente um 

aluno, disse que é irrelevante que as funções sejam padronizadas. 

 
GRÁFICO 24 - BLOCO B - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO SI NA PERGUNTA 4 

 
FONTE: A autora (2016). 
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Quanto à questão de o ambiente apresentar boa navegabilidade, 14 alunos 

a avaliaram como positiva, isto é, 93%. Um aluno apenas (7%) considerou que a 

navegabilidade era razoável. O GRÁFICO 25 apresenta esse percentual. 

 

GRÁFICO 25 - BLOCO B - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO SI NA PERGUNTA 5 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

Quanto a se havia coerência das imagens em relação ao conteúdo, 87% dos 

alunos que participaram das atividades (13) avaliaram como sim, enquanto 13% 

(dois) avaliaram como razoavelmente. Tais porcentagens podem ser vistas no 

GRÁFICO 26. 

 

GRÁFICO 26 - BLOCO B - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO SI NA PERGUNTA 6 

 
FONTE: A autora (2016). 
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4.4.2.3 Bloco C do questionário do curso SI 

 

Quatro questões sobre as características pedagógicas da ferramenta 

compõem o Bloco C.  

Para os alunos que usaram as ferramentas, foi pertinente perguntar se a 

explicação para a resolução dos problemas contribuiu de forma satisfatória. Destes, 

87% (13 alunos) responderam que sim, a explicação contribuiu. Para o restante: um 

aluno (7%) respondeu como razoavelmente; e outro (7%), como raramente. Esses 

dados podem ser verificados no GRÁFICO 27.  

 

GRÁFICO 27 - BLOCO C - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO SI NA PERGUNTA 1 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

Sobre a resolução dos exercícios utilizando a função “Se”, para 93% dos 

alunos envolvidos com as atividades, ou seja, 14 deles, a resolução é simples, e é 

fácil alterar quando há erro. Somente 7%, um deles, disse ser razoável. Tais 

informações podem ser verificadas no GRÁFICO 28. 
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GRÁFICO 28 - BLOCO C - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO SI NA PERGUNTA 2 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

No GRÁFICO 29, o percentual foi de 80% que avaliaram como simples a 

resolução dos exercícios e fácil de fazer a correção, ou seja, 12 alunos. Por outro 

lado, 20%, três deles, responderam razoavelmente. 

 

GRÁFICO 29 - BLOCO C - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO SI NA PERGUNTA 3 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

Nove alunos que participaram das atividades (60%) informaram que a 

resolução dos exercícios utilizando as estruturas de repetição “While, Do/While, For” 

é simples e que a alteração do código quando há mensagem de erro é fácil. Três 

alunos (20%) consideraram a resolução razoável e outros três (20%) responderam 

que raramente eram simples. Tais índices podem ser vistos no GRÁFICO 30. 
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GRÁFICO 30 - BLOCO C - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO SI NA PERGUNTA 4 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

 

4.4.3 Curso Gestão da Tecnologia da Informação – GTI 

  

O curso de GTI contou com 511 alunos matriculados no 1º ano. Esse 

número foi dividido em quatro turmas. Após apresentar e disponibilizar a ferramenta 

aos alunos, foi solicitado que eles respondessem a um formulário online dando suas 

opiniões sobre a ferramenta utilizada. O questionário com 15 perguntas foi dividido 

em três blocos. Apenas 11, dos 511 alunos, realizaram todas as atividades e as 

provas, e responderam ao questionário.   

 

4.4.3.1 Bloco A do questionário do curso GTI 

 

As questões do Bloco A são referentes ao ambiente da ferramenta. A 

primeira indagação feita aos alunos foi se o ambiente contribuiu para o aprendizado 

de algoritmos e programação. O percentual de alunos que responderam sim à 

questão foi de 100%, ou seja, 11 disseram que os ambientes das ferramentas foram 

bem avaliados, satisfazendo os alunos, conforme representado no GRÁFICO 31. 
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GRÁFICO 31 - BLOCO A - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO GTI NA PERGUNTA 1 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

Nove alunos (82%) entre os que realizaram as atividades responderam que 

o ambiente motivou o estudo de algoritmos e programação. Um aluno (9%) disse 

que a motivação foi razoável, enquanto outro (9%) respondeu que raramente o 

ambiente motiva, conforme pode ser observado no GRÁFICO 32. 

 

GRÁFICO 32 - BLOCO A - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO GTI NA PERGUNTA 2 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

A pergunta 3 do Bloco A questionou se o ambiente permitiu boa interação 

com outros alunos e com os tutores, e obteve como reposta afirmativa 55%, isto é, 

seis alunos. Dois alunos (18%) responderam razoavelmente; o índice dos que 

responderam raramente é de 18%, ou seja, mais dois alunos; enquanto que 9%, um 
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único aluno, respondeu que foi irrelevante. Tais percentuais podem ser vistos no 

GRÁFICO 33. 

 

GRÁFICO 33 - BLOCO A - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO GTI NA PERGUNTA 3 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

No GRÁFICO 34 é possível verificar que 91% (10) dos alunos que 

realizaram as atividades ficaram satisfeitos com as ferramentas. Esse percentual 

mostra que o ambiente atendeu às suas expectativas. Apenas um aluno (9%) 

respondeu razoavelmente.  

 

GRÁFICO 34 - BLOCO A - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO GTI NA PERGUNTA 4 

 
FONTE: A autora (2016). 
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Referente à metodologia utilizada para o aprendizado, o GRÁFICO 35 

apresenta o percentual de 91% (10) dos alunos participantes das atividades 

concordando que a metodologia utilizada facilitou o aprendizado. O percentual de 

9%, representado por um único aluno, respondeu que a metodologia utilizada 

facilitou o aprendizado razoavelmente.  

 

GRÁFICO 35 - BLOCO A - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO GTI NA PERGUNTA 5 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

 

4.4.3.2 Bloco B do questionário do curso GTI 

 

No Bloco B, as perguntas são referentes à interface das ferramentas. Na 

primeira questão, 91% dos alunos (10) responderam que as cores são utilizadas 

com equilíbrio, evitando a poluição visual, enquanto 9%, um aluno, respondeu 

razoavelmente. Tais informações podem ser vistas no GRÁFICO 36.  
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GRÁFICO 36 - BLOCO B - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO GTI NA PERGUNTA 1 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

Em relação aos textos, 91% dos alunos envolvidos com as atividades, isto é, 

10 alunos, responderam que os textos são bem explicativos. Para os 9% restantes, 

a resposta foi raramente. O GRÁFICO 37 apresenta estes índices.  

 

GRÁFICO 37 - BLOCO B - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO GTI NA PERGUNTA 2 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

Todos os alunos concordaram nas respostas dessa questão: 100% deles (11 

alunos) disseram que as representações das funções da interface (botões, ícones, 

entre outros) são fáceis de serem entendidas, como pode ser visto no GRÁFICO 38. 
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GRÁFICO 38 - BLOCO B - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO GTI NA PERGUNTA 3 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

Quando perguntado sobre a padronização dos botões, nove dos alunos que 

realizaram as atividades, ou seja, 82%, responderam que as representações das 

funções da interface (botões, ícones, entre outras) são padronizadas. Para dois 

alunos, 18%, as representações foram consideradas razoáveis, conforme pode ser 

visto no GRÁFICO 39. 

 

GRÁFICO 39 - BLOCO B - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO GTI NA PERGUNTA 4 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

Quando se analisa a navegabilidade do ambiente, constata-se que 82% dos 

alunos que participaram das atividades, nove entre eles, responderam que o 

ambiente apresenta boa navegabilidade. Para 9%, um aluno apenas, a resposta foi 
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razoavelmente; o índice restante, também 9% (um aluno), respondeu raramente. 

Tais percentuais podem ser observados no GRÁFICO 40.  

 

GRÁFICO 40 - BLOCO B - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO GTI NA PERGUNTA 5 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

O GRÁFICO 41 apresenta os dados referentes à questão sobre as imagens. 

Nesse sentido, 91% (10 alunos) disseram que as imagens presentes estão 

coerentes com o conteúdo, e apenas 9% (um único aluno) disse razoavelmente. 

 

GRÁFICO 41 - BLOCO B - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO GTI NA PERGUNTA 6 

 
FONTE: A autora (2016). 
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4.4.3.3 Bloco C do questionário do curso GTI 

 

O Bloco C é composto por quatro questões, as quais são referentes às 

características pedagógicas da ferramenta. 

A primeira pergunta do bloco questionou se a explicação para a resolução 

dos problemas contribuiu de forma satisfatória. Os alunos foram unânimes na 

resposta, 100%, ou seja, 11 alunos, responderam que sim, as explicações 

contribuíram de forma satisfatória, conforme exposto no GRÁFICO 42. 

 

GRÁFICO 42 - BLOCO C - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO GTI NA PERGUNTA 1. 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

O GRÁFICO 43 apresenta o percentual de resposta dos alunos referente à 

função “Se”. Aqui, 82% (nove alunos) consideraram simples a resolução dos 

exercícios utilizando-se a função “Se”, além de ter sido fácil a alteração do código 

quando houve mensagem de erro. Apenas 18%, ou seja, dois deles, consideraram 

razoavelmente. 
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GRÁFICO 43 - BLOCO C - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO GTI NA PERGUNTA 2 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

Oito alunos (73%), dos que realizaram as atividades, disseram que a 

resolução dos exercícios utilizando a estrutura de seleção “If/else/if, Switch Case” foi 

simples e que a alteração do código quando houve mensagem de erro foi fácil. Três 

alunos (27%) consideraram razoavelmente (GRÁFICO 44). 

 

GRÁFICO 44 - BLOCO C - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO GTI NA PERGUNTA 3 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

 

No GRÁFICO 45, é exposto o resultado da questão 4 do Bloco C. Foi 

questionado a simplicidade da resolução dos exercícios utilizando-se as estruturas 

de repetição “While, Do/While, For” e a facilidade para se alterar as linhas do código 
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quando houvesse mensagem de erro: 64%, sete alunos, responderam que foi 

simples e fácil utilizar as estruturas de repetição; enquanto 36%, quatro alunos, 

disseram ser razoavelmente fácil. 

 

GRÁFICO 45 - BLOCO C - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO GTI NA PERGUNTA 4 

 
FONTE: A autora (2016). 

 

4.5 RESULTADOS OBTIDOS DURANTE A PESQUISA NA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR     

 

Durante a disciplina, foram disponibilizadas as atividades Mapa e Fórum, 

nas quais o professor apresenta um problema, e o aluno é convidado a participar, 

com sua participação valendo nota. A atividade Mapa vale 1,0 (um) ponto, e a Fórum 

vale 0,5 (zero vírgula cinco) pontos. Foram oferecidas também as Atividades de 

Estudo um, dois e três, compostas de 10 questões de múltipla escolha, com cinco 

alternativas cada questão, contendo somente uma alternativa correta por questão. 

No final da disciplina Algoritmos e Lógica de Programação I, foram aplicadas provas 

presenciais nas quatro turmas do curso, sendo o mesmo conteúdo abrangendo 

questões diferentes. A prova foi composta de 10 questões, sendo sete dissertativas 

e três de múltipla escolha. 

As TABELAS 9 (do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas), 10 (do 

curso de Sistema da Internet) e 11 (do curso de Gestão e Tecnologia da Informação) 

mostram as quantidades de alunos por turma, as médias das notas nas cinco 

atividades, as médias das provas, os desvios padrões e as médias finais das quatro 
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turmas de cada curso envolvidas no experimento. Posteriormente, foi calculada a 

média geral do curso e a mediana.  

 
TABELA 9 - MÉDIA DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO CURSO ADS 

CURSO: Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

  

Nº de 

Alunos 

Mapa 

(1,0) 

AE1 

(0,5) 

AE2 

(0,5) 

AE3 

(0,5) 

FORUM 

(0,5) 

PALESTRAS 

(1,0) 

PROVAS 

(6,0) 

MÉDIA 

(10,0) 

Turma 1 (Ambap) 15 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 1,0 5,3 8,7 

Turma 2  11 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 1,0 2,5 5,1 

Turma 3 (Portugol IDE) 9 0,8 0,4 0,5 0,5 0,5 1,0 5,4 9,1 

Turma 4 (Portugol Studio) 5 0,9 0,4 0,5 0,4 0,5 1,0 5,6 9,3 

      
 

MÉDIA 8,1 

      
 

MEDIANA 8,9 

      
 

DESVIO PADRÃO 1,5 

FONTE: A autora (2016). 

 

 
TABELA 30 - MÉDIA DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO CURSO SI 

CURSO: Sistema para Internet 

  

Nº de 

Alunos 

Mapa 

(1,0) 

AE1 

(0,5) 

AE2 

(0,5) 

AE3 

(0,5) 

FORUM 

(0,5) 

PALESTRAS 

(1,0) 

PROVAS 

(6,0) 

MÉDIA 

(10,0) 

Turma 1 (Ambap) 9 0,9 0,4 0,5 0,5 0,5 1,0 5,3 9,1 

Turma 2  5 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 1,0 2,9 5,5 

Turma 3 (Portugol IDE) 5 1,0 0,4 0,5 0,5 0,5 1,0 4,8 8,7 

Turma 4 (Portugol Studio) 1 1,0 0,4 0,5 0,4 0,5 1,0 5,6 9,4 

      
 

MÉDIA 8,2 

      
 

MEDIANA 8,9 

      
 

DESVIO PADRÃO 1,3 

FONTE: A autora (2016). 
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TABELA 41 - MÉDIA DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO CURSO GTI 

CURSO: Gestão da Tecnologia da Informação 

  

Nº de 

Alunos 

Mapa 

(1,0) 

AE1 

(0,5) 

AE2 

(0,5) 

AE3 

(0,5) 

FORUM 

(0,5) 

PALESTRAS 

(1,0) 

PROVAS 

(6,0) 

MÉDIA 

(10,0) 

Turma 1 (Ambap) 7 0,9 0,4 0,5 0,5 0,4 1,0 5,2 8,9 

Turma 2  6 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 1,0 3,0 5,5 

Turma 3 (Portugol IDE) 2 0,9 0,4 0,4 0,5 0,5 1,0 4,9 8,6 

Turma 4 (Portugol Studio) 2 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 5,5 9,4 

      
 

MÉDIA 8,1 

      
 

MEDIANA 8,8 

      
 

DESVIO PADRÃO 1,3 

FONTE: A autora (2016). 

 

Analisando os dados da TABELA 9 à TABELA 11, é possível verificar que, 

após a aplicação das atividades e das provas, foi averiguado os seguintes 

resultados. 

A turma um utilizou a ferramenta Ambap e obteve as médias: 8,7 no curso 

de Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 9,1 em Sistemas para Internet; 

enquanto no curso Gestão da Tecnologia da Informação obteve a nota 8,9.  

A turma dois, que não usou nenhuma ferramenta, obteve a menor média 

entre as quatro turmas: 5,1 no curso de ADS; 5,5 no curso de Sistemas para 

Internet; e 5,5 em Gestão da Tecnologia da Informação. 

A turma três, que usou a ferramenta Portugol IDE, obteve as seguintes 

notas: 9,1 em ADS; 8,7 no curso de Sistemas para Internet; e 8,6 em Gestão da 

Tecnologia da Informação. 

A turma quatro, que utilizou a ferramenta Portugol Studio, foi a que obteve a 

maior média entre as turmas: 9,3 no curso de ADS; 9,4 no curso de Sistemas para 

Internet; e 9,4 em Gestão da Tecnologia da Informação. 

Com o resultado das notas das atividades e das provas dos alunos, foi 

comprovado que a ferramenta Portugol Studio apresentou a melhor média das notas 

obtidas pelos alunos nas quatro turmas. 

Fica claro, segundo os resultados observados nas tabelas, que os alunos 

que utilizaram os ambientes compreenderam melhor a disciplina em relação aos 

alunos que não utilizaram. 
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Desse modo, a partir dos números demonstrados nas tabelas, é possível 

verificar que o uso das ferramentas em conjunto com o método tradicional de ensino 

proporcionou melhores resultados no aprendizado. Observando-se as médias 

obtidas pelos alunos, conclui-se que a nova metodologia permitiu maior 

compreensão da disciplina. Fica evidente, então, que a utilização das ferramentas 

nas disciplinas, comparado com a turma que não foi submetida ao uso delas, é 

imprescindível para a melhoria do aprendizado, diminuindo o índice de reprovação e 

desistência. 

 

4.6 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS VIA ALGORITMOS  

 

Apesar de os alunos, no início do projeto, apresentarem resistência em usar 

as ferramentas, no decorrer do curso eles se mostraram mais entusiasmados em 

utilizá-las na disciplina. Durante o desenvolvimento do módulo, eles disseram que o 

uso das ferramentas para praticarem os algoritmos era muito mais interessante, e o 

entendimento era mais fácil. Sua execução era bem mais compreensível do que 

imaginaram no papel, e, caso houvesse erro, além da mensagem na tela, era 

possível perceber onde ele se apresentava. Tal ocorrência, quando tida no papel, 

tornava a localização do erro, para quem não possui o domínio e o entendimento da 

matéria, mais difícil.  

Com os apontamentos dos alunos, tanto nos ambientes “AVA”, “Sala do 

Café” e “Fale com o seu Mediador”, disponibilizados para comentários e dúvidas 

sobre os aplicativos, quanto nos canais disponibilizados, mensagem por SMS e 

telefone, notou-se claramente que a resistência dos alunos foi diminuindo, e, em 

contrapartida, aumentou a curiosidade para ver na prática os benefícios das 

ferramentas. Assim sendo, os alunos passaram a aceitá-las, bem como também a 

apoiá-las, na disciplina.  

Dessa forma, e também nas respostas do questionário online, percebeu-se 

que o uso das ferramentas na visão dos alunos foi de grande ajuda na disciplina, 

pois permitiu um aprendizado mais consistente, e os exercícios propostos foram 

todos executados, deixando margem até mesmo para solicitação de exercícios 

extras visando um melhor aperfeiçoamento.  
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4.7 AMBIENTE DA DISCIPLINA NO AVA  

 

Para falar sobre a usabilidade do ambiente “AVA”, é preciso esclarecer o 

que é usabilidade. Na visão de Krug (2006, p. 14) usabilidade é a garantia de que 

algo funcione bem. É a garantia de uso de qualquer coisa por uma pessoa sem 

experiência que possa ter sucesso no seu objetivo sem que se sinta frustrada. 

A usabilidade da interface decidirá se o usuário irá ou não usar sempre o 

sistema. Se não atender às regras básicas, muito provável que o usuário não volte a 

acessar o sistema ou o site. A usabilidade deverá atrair o usuário na primeira visita, 

caso isso não ocorra, as regras de usabilidade não foram usadas corretamente e, 

portanto, não atenderam aos objetivos do usuário.    

O número de alunos matriculados em EAD tem crescido significativamente. 

Segundo a Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed), no ano de 2008, 

2,6 milhões de estudantes se matricularam em cursos de EAD no Brasil (ABED, 

2016). Conforme o Ministério da Educação (MEC), a modalidade de EAD foi a que 

mais cresceu, conforme relatório anual publicado em 2011, atingindo o índice de 

42,11% entre os anos de 2002 e 2011. Nesse período, o número de alunos 

matriculados nos cursos superiores de EAD era de 993 mil (BRASIL, 2012). 

A usabilidade das páginas dos ambientes do “AVA” permite que a 

comunicação entre tutores, professores mediadores, professores formadores e 

estudantes por meio das ferramentas síncrona e assíncrona flua com o máximo de 

qualidade (JESUS; GOMES, 2014). 

Itmazi e Megéias (2005) afirmam que existe mais de 200 tipos de “AVA” 

disponíveis para os diversos tipos de sistemas que fornecem recursos e 

serviços para a aprendizagem. Os mais conhecidos no meio acadêmico são: 

WebCT, Blackboard e Moodle. A IES em questão faz uso do Moodle, que é um 

sistema livre de código aberto. 

O Moodle é o ambiente virtual com maior aceitação mundial. Ele possui 

simplicidade e flexibilidade no uso e está presente em mais de 235 países em 

todo mundo e em 64.500 sites. Destes, mais de 4.318 estão presentes no 

Brasil. Os países que mais utilizam o Moodle são a Espanha, o Reino Unido, os 

Estados Unidos da América e o Brasil (KUMAR; GANKOTIYA; DUTRA, 2011). 

O crescente número de usuários se deve ao suporte online, à fácil manutenção, 

à instalação e à manutenção de baixo custo e aos diversos tipos de 
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funcionalidades, além de ser um software livre e de grande aceitação 

(MAGALHÃES et al., 2010). Essas qualidades fizeram com que a plataforma 

Moodle fosse a escolhida da IES. 

Para que os estudantes tenham uma boa participação no curso, é 

necessário verificar a usabilidade do ambiente, que poderá ser um fator 

importante para quem o manuseia. Características como desempenho e 

facilidade em encontrar os ícones podem facilitar ou complicar a vida do 

estudante. Os alunos necessitam que os ambientes sejam fáceis de se usar, de 

memorizar, eficientes no uso, fáceis para aprender a usá-lo, flexíveis, que 

tenha pouca ocorrência e, o mais importante, que estejam sempre disponíveis. 

A usabilidade da página do curso da IES é a opção para motivar e 

aumentar o interesse do aluno, pois são verificados o tamanho das fontes e das 

janelas, as cores, o posicionamento dos ícones, além de outras 

funcionalidades. Dessa forma, o ambiente fica mais prático e agradável para 

que o aluno possa usufruí-lo, o que contribui com o seu melhor aprendizado. 

Para que se consiga desenvolver novos recursos para o ambiente “AVA”, é 

necessário acompanhar os critérios de usabilidade.    

O ambiente do “AVA” da IES apresenta mensagens de erros e orienta o 

aluno a realizar as atividades da forma correta, informa o progresso de suas 

ações atingidas e apresenta um retorno de qualidade aos usuários. As palavras 

e as expressões empregadas no ambiente também são de fácil compreensão, 

pois apresenta-se palavras do cotidiano, utiliza-se fontes, tamanhos e cores de 

forma harmoniosa, além de tutoriais para facilitar o uso da interface. 

O ambiente está organizado de forma clara e objetiva, o que facilita o 

uso das ferramentas, o download dos materiais e a comunicação com os 

professores e outros alunos. O ambiente também é propício aos professores, 

que identificam com facilidade onde e de que forma deverá postar os materiais, 

enviar as orientações e responder às dúvidas dos alunos. Essas facilidades se 

dão pela boa usabilidade que o ambiente oferece, pelo jeito que a interface está 

disposta. O ambiente também proporciona, em alguns lugares, opções 

autoexplicativas, o que facilita o acesso do usuário. 

A interface é intuitiva, o que contribui com uma boa navegação e colabora 

com a satisfação dos usuários. Sendo assim, conclui-se que o ambiente “AVA” 

possui boa usabilidade, contribuindo para uma boa aprendizagem. 
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4.8 COMPARAÇÃO DAS METODOLOGIAS 

  

A metodologia de ensino usada na IES pesquisada nos cursos EAD discorre 

do fato de que alunos e os professores se reúnem, mas em espaços diferentes. O 

professor formador ministra suas aulas do estúdio da IES, e o professor mediador 

faz o acompanhamento para realizar a mediação entre o professor e o aluno. 

O professor formador ministra o conteúdo programado para a aula. 

Geralmente, começa pela teoria, finalizando com a prática de exercícios. Em 

algumas atividades, é estipulado um tempo para o aluno executar e enviar o 

resultado por meio do chat ao professor mediador, então, é informado ao professor o 

exercício resolvido pelo aluno. Há também algumas atividades que o aluno executa 

depois das aulas. 

Os exercícios em forma de algoritmos são passados aos alunos para que 

possam realizá-los por intermédio do teste de mesa. Para realizar o teste, cada um 

resolve da sua maneira. Mas de forma geral, o teste consiste em fazer o trabalho do 

processador, que deve seguir sequencialmente o que o algoritmo pede, linha a linha. 

Caso o aluno inicie a execução de forma errada, todo o exercício será desenvolvido 

de forma errada, mas o aluno iniciante em programação não tem essa noção, e para 

ele está correto, o que dificulta o aprendizado da disciplina.   

A metodologia adotada com o uso das ferramentas alterou a forma dos 

alunos realizarem as atividades. O que era realizado no caderno e sem ter a noção 

se estava correto, ganhou uma ajuda muito importante no aprendizado. 

Após o professor ministrou o conteúdo teórico e solicitou que os alunos 

realizassem atividades, mas, dessa vez, as turmas um, três e quatro contaram com 

a ajuda das ferramentas. Os exercícios, então, foram realizados por meio das 

ferramentas, facilitando o entendimento, pois ver o algoritmo rodando contribui muito 

com o aprendizado. É a forma prática de resolver os exercícios e verificar o seu 

funcionamento. Mas, se a resolução proposta pelo aluno apresentasse algum erro, 

seria fácil solucioná-lo, pois a ferramenta informava por mensagens qual era o erro e 

em qual linha tinha ocorrido. 

Com a metodologia utilizando as ferramentas no ensino, ficou nítida a 

melhora de rendimento dos alunos, a motivação que ela proporcionou aos 

estudantes, além de aumentar o número de participantes nas aulas ao vivo e nas 

atividades que compõem a disciplina. 
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A metodologia abordada nesta pesquisa atendeu suficientemente à proposta 

elencada nos objetivos do presente estudo. De acordo com a literatura pesquisada, 

com os procedimentos adotados, com a prática de exercícios e com a comparação 

de resultados, fica evidenciado que a elaboração de um estudo direcionado ao uso 

de ferramentas computacionais aplicadas às disciplinas de algoritmos e Lógica de 

Programação traz benefícios ao aprendizado, diminuindo, consequentemente, o 

índice de repetência e evasão. 

 

4.9 PERFIL DO ENSINO DE LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

 

A forma de ensino das disciplinas de Algoritmos e Lógica de Programação 

na Instituição tem a duração de cinco semanas, sendo quatro semanas com aulas 

ao vivo, uma aula a cada semana, e na quinta semana ocorre a aplicação da prova. 

O ambiente da disciplina é composto pelos vídeos das Aulas Conceituais, 

livro em PDF, três ícones que representam as Atividades de Estudo um, dois e três, 

um ícone para cada atividade.  

Os alunos encontram também dentro do ambiente o Mural de Avisos, onde é 

postado pelo professor mediador todas as informações da disciplina, como 

atividades, prazo inicial e final, como funciona cada item do ambiente. 

Eles têm à disposição a “Sala do Café”, local para trocarem informações 

sobre a disciplina, sobre a área profissional, divulgar vagas de trabalho, entre outras.  

O ambiente disponibiliza também o “Fórum”, uma atividade criada pelo 

professor formador da disciplina englobando um tema importante da disciplina. Essa 

atividade vale nota pela participação do aluno e tem como valor principal estimular 

uma discussão entre os alunos acerca do tema. Além disso, há o link da atividade 

“Mapa”, o qual os alunos devem acessar para responder às questões. A 

coordenação do curso disponibiliza o Plano de Ensino da disciplina. 

No ambiente da disciplina, são oferecidos cinco vídeos de “Aulas 

Conceituais”. Essas aulas são gravadas seguindo-se expressamente o conteúdo do 

livro da disciplina – uma aula para cada capítulo do livro, com duração em torno de 

50 minutos cada aula. Há também um vídeo intitulado “Caso de Uso”, que é uma 

aplicação da disciplina em um exemplo prático. 

Todos os ambientes são compostos dessa forma. Os alunos do EAD 

precisam se disciplinar a estudar sozinhos, pois têm à sua disposição essas 
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ferramentas para fazê-lo. O que aproxima o aluno do professor são as aulas ao vivo. 

São quatro aulas, as quais o professor ministra pelo estúdio de TV da Instituição. 

Cada aula tem a duração de uma hora e quarenta minutos. O professor ministra o 

conteúdo do livro da disciplina, traz conteúdo da atualidade, faz exercícios, além de 

responder às dúvidas dos alunos pelo chat.  

No estúdio, junto ao professor formador, fica também o professor mediador. 

Este é responsável por filtrar as perguntas que serão enviadas ao professor e por 

responder à pergunta individual do aluno, quando for possível, além de auxiliar o 

professor durante a aula.  

 

4.10 ANÁLISE DAS FERRAMENTAS 

 

As ferramentas auxiliaram no processo de aprendizagem dos algoritmos, 

além de quebrarem a barreira antes imposta por eles para se aprender algoritmos, 

como expõe Falckembach (2013, p. 2), asseverando que “o processo mental para a 

aprendizagem de Algoritmos é novo e isso representa uma dificuldade para o aluno 

que está iniciando na computação, gerando, muitas vezes, resistência ao 

aprendizado”.   

No início, houve resistência por parte dos alunos em usar as ferramentas. 

Era um “trabalho” a mais que teriam de fazer. Iria demorar mais tempo para 

realizarem as atividades. Mas, com o incentivo por parte dos professores formadores 

e mediadores, os alunos, aos poucos, foram utilizando as ferramentas, e a 

receptividade foi positiva após realizados os primeiros exercícios e entendido o seu 

funcionamento. A execução dos algoritmos ficou mais clara com o uso das 

ferramentas. Dessa forma, ficou evidente o interesse dos alunos no aprendizado da 

disciplina e a empolgação com o uso dos aplicativos.  

Foi possível verificar a melhora do aprendizado observando-se as notas das 

atividades. O entendimento foi gradativo e visual, visto os acertos obtidos por meio 

da evolução nas Atividades de Estudo 1 em comparação com a Atividades de 

Estudo 2, e desta comparada com a Atividades de Estudo 3.  

Essa evolução foi possível pelo fato de as ferramentas permitirem a 

execução passo a passo dos algoritmos, ou seja, visualizar a execução linha a linha 

do algoritmo, o que sem o uso das ferramentas não era possível. 
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Verificou-se também que, com o uso das ferramentas, os alunos ficaram 

mais motivados, e esse sentimento fez com que se dedicassem a estudar e a 

praticar mais, o que é muito importante para a disciplina. Izquierdo (citado por 

OTOBELLI et al., 2013, p. 8) reforça dizendo que “da mesma forma que sem fome 

não aprendemos a comer e sem sede não aprendemos a beber água, sem 

motivação não conseguimos aprender”.  

A melhora na execução das atividades pode ter ocorrido pela maneira como 

os exercícios foram realizados. O que antes deveria ser “imaginando” por alguns 

alunos, como seria a execução – e o maior número deles não conseguia imaginar –, 

o que antes era só teoria, passou a ser “prática”, pois, com o uso das ferramentas, o 

aprendizado tornou-se mais claro e fácil. Assim, reforça Valiukenas e Rosa (2004, p. 

44): “a aprendizagem é facilitada quando o aluno participa responsavelmente do 

processo de aprendizagem”.       

O professor formador adotou o uso das ferramentas nas disciplinas de 

Algoritmos e Lógica de Programação I e, ao final, permitiu que os alunos 

respondessem a um questionário online, emitindo a sua opinião sobre o uso das 

ferramentas na disciplina.  

Ao término da pesquisa, houve um retorno positivo em relação ao uso das 

ferramentas, mostrando que as turmas tiveram uma boa aceitação quanto às 

ferramentas apresentadas e que com a possibilidade de sair da teoria e ter acesso à 

prática, despertando o interesse dos alunos para o aprendizado da disciplina. Foi 

verificado pelos professores, mediante o questionário, que as ferramentas atingiram 

os objetivos propostos no início do módulo.  

É importante evidenciar que não é fácil para o professor formador mudar a 

sua maneira de ensinar, visto que eles já têm a sua metodologia e, quase sempre, 

respostas prontas às dúvidas dos alunos. Dessa forma, é necessário que o 

professor oriente o aluno a consultar o software, e não responda de prontidão às 

dúvidas. O aluno também deve se adequar à nova metodologia, pois, no ensino 

atual, ele tem resposta quase imediata ao questionar algo. Assim sendo, é preciso 

pesquisar, analisar, compreender e praticar no software para solucionar a sua 

dúvida. 

Entre as linguagens procedurais testadas, o portugol foi a primeira 

linguagem trabalhada com os alunos no ensino de programação, ou seja, algoritmos 

usando a linguagem portugol estruturado.  



105 
 

Para se aprender a programar, antes de passar para qualquer tipo de 

linguagem de programação propriamente dita, aprende-se a programar em uma 

pseudolinguagem, conhecida como portugol ou português estruturado. O portugol é 

uma pseudolinguagem criada para facilitar o aprendizado de Algoritmos e Lógica de 

Programação e, como qualquer outra linguagem, possui suas particularidades.  

O EAD por intermédio da internet possibilita um melhor ensino com o auxílio 

das suas ferramentas, tais como: chats nas aulas ao vivo, e-mails, murais de avisos, 

“Sala do Café” e mensagens, o que aproximou o professor formador e o professor 

mediador do aluno.  

Com essa nova metodologia, aumenta-se a rotina de trabalho do professor 

mediador, ao ter que responder às questões dos alunos da maneira habitual, 

satisfazendo-os quanto às suas dúvidas. Assim, o professor mediador precisa estar 

mais focado no ambiente “AVA”, para responder às dúvidas em tempo hábil e não 

deixar os alunos à espera de um esclarecimento. 

 

4.11 DIFICULDADES  

 

Quanto ao trabalho, a maior dificuldade encontrada foi o tempo, pois avaliar 

as respostas dos alunos é um processo demorado. Em uma turma com 500 alunos 

com cada um realizando 10 atividades, indica que o professor teria de fazer uma 

análise de 5000 atividades. O professor mediador dos cursos de EAD tem que 

dispor de muito tempo para fazer os acompanhamentos individuais. 

Inicialmente, os alunos tiveram muitas dificuldades em compreender os 

conceitos da disciplina e aplicá-los nas ferramentas. Houve muita resistência por 

parte deles em utilizá-las. 

Avaliar a solução proposta por cada aluno, o prazo para resolver cada 

atividade, a quantidade de tentativas gastas para cada exercício, a criatividade, a 

solução, não foram possíveis devido ao tempo de realização de cada disciplina. 

 

4.12 CONTRIBUIÇÕES 

  

Agregar uma ferramenta computacional ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) aumentou a participação dos alunos no chat das aulas ao vivo, 

aumentou o número das atividades realizadas e mostrou por mensagens individuais 



106 
 

que trouxe motivação aos alunos. Acredita-se que, adotando o uso das ferramentas 

computacionais nas disciplinas de programação, será possível diminuir os números 

de evasão e repetência dos alunos. As ferramentas computacionais permitem que o 

usuário compreenda melhor a disciplina e a lógica, e permite que ele teste os seus 

códigos imediatamente após a digitação. Caso ocorra algum erro, será possível 

consertá-lo. Dessa forma, o aluno constrói o seu conhecimento buscando a solução 

prática dos problemas propostos. 

O uso dos ambientes abordados neste trabalho revelou aos envolvidos na 

disciplina o quão fácil e motivador é trabalhar com essas ferramentas no “AVA”. A 

possibilidade de poder acompanhar a forma como os alunos resolveram os 

problemas propostos, de verificar as dificuldades que eles tiveram, de ver qual 

atividade demandou mais tempo para a realização e qual assunto era preciso 

repassar, permitiu que o professor tivesse acesso a todas essas informações, o que 

tornou as ferramentas mais importantes e valiosas para as disciplinas. As trocas de 

mensagens com os professores mediadores e formadores podem mostrar a 

surpresa de ambos. Por parte dos alunos, em perceber o quanto a ferramenta 

ajudou a compreender melhor a lógica e, dos professores, em saber que os alunos 

estavam motivados e conseguindo realizar as atividades sozinhos. Portanto, as 

ferramentas mostraram ser uma alternativa importante para serem adotadas nas 

disciplinas dos cursos de EAD. 

 

4.13 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DE LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÃO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR  

 

Após a coleta dos resultados, realizou-se uma reunião com os alunos 

envolvidos, os coordenadores dos três cursos (dois coordenadores: um dos cursos 

de ADS e SI e outro do curso de GTI), dois professores formadores (um professor 

ministra a aula nas disciplinas dos dois cursos, ADS e SI) e dois professores 

mediadores. Nessa reunião foram feitas diversas considerações sobre os resultados 

obtidos neste trabalho por meio das análises dos gráficos e das tabelas. Uma delas 

foi a de integrar os softwares propostos com os ambientes de aprendizagem nas 

disciplinas de Linguagem de Programação e, também, a criação de monitoria para a 

disciplina formada por alunos dos cursos que já as concluíram, foram aprovados e 
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se saíram bem com o uso dos softwares. Isso fez com que todos tivessem um olhar 

diferente para as disciplinas de Algoritmos e, consequentemente, de programação, 

analisando o que deverá ser mudado e o que poderá ser acrescentado. 

Assim, os resultados obtidos e as análises realizadas tiveram relevância 

como subsídio para mostrar como estava sendo ministrada a disciplina, de que 

forma os alunos recebiam o conhecimento e as informações que lhes eram 

passadas e ainda saber de maneira mais clara sobre os alunos que deixavam de 

realizar as atividades e as provas. Além desses fatores, foi importante também, 

como dado estatístico, para a verificação do aproveitamento dos alunos, e, com 

base nisso, a apresentação de algumas propostas de melhoria no Ensino a 

Distância. 

 

4.14 DIFICULDADES  

 

Quanto ao uso das ferramentas computacionais, a maior dificuldade foi em 

relação a realizar um trabalho personalizado na avaliação da resolução dos alunos. 

O elevado número de alunos por turma com as limitações do calendário acadêmico 

impossibilitou a realização de um trabalho mais individualizado com o aluno. Avaliar 

as respostas dos alunos em uma turma com 500 deles, cada um realizando 10 

atividades, significa que o professor teria de fazer uma análise de 5000 atividades. O 

professor mediador dos cursos de EAD tem um árduo trabalho para fazer o 

acompanhamento individual dos estudantes.  

Os alunos tiveram muitas dificuldades em compreender os conceitos da 

disciplina e aplicá-los nas ferramentas. Inicialmente, houve muita resistência por 

parte deles em utilizá-las. 

Avaliar a solução proposta por cada aluno, a demanda de trabalho 

envolvida para resolver cada atividade, a quantidade de tentativas gastas para cada 

exercício, a criatividade, a solução proposta em cada atividade, não foram possíveis 

devido ao calendário acadêmico de realização de cada disciplina. 
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5 CONCLUSÃO 

 

“Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena. 
Quem quer passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor.”  

Fernando Pessoa 

 

O ensino de algoritmos e programação é um dos grandes desafios nos cursos 

da área de informática, devido à grande dificuldade dos alunos em compreender a 

lógica de programação. Torna-se essencial agregar ferramentas computacionais que 

busquem despertar o interesse do estudante e facilitar o entendimento da 

construção do algoritmo. O EAD tem a função de conduzir o aluno no seu 

aprendizado dando condições para que ele possa assimilar o conteúdo e realizar 

suas atividades sem a necessidade da interferência ou da presença do professor.    

A etapa inicial do ensino de algoritmos e lógica de programação deve instigar 

o desenvolvimento do raciocínio lógico. Geralmente, essa etapa é executada 

manualmente, usando o papel. O insucesso nessas disciplinas tem despertado a 

preocupação dos educadores, que acreditam que uma das causas desse infortúnio é 

a dificuldade na resolução dos problemas. Várias ferramentas computacionais têm 

sido desenvolvidas para tentar melhorar esse problema.  

É primordial que se aperfeiçoe a qualidade de ensino e aprendizagem nos 

cursos que possuem em sua grade curricular as disciplinas que envolvem algoritmos 

e lógica de programação. O principal problema dessas disciplinas é o alto índice de 

evasão e reprova. Há várias propostas para melhorar a metodologia de ensino na 

etapa inicial da disciplina, além de existir um grande número de ferramentas 

computacionais para o seu auxílio. No EAD, a sua importância é ainda mais 

evidente, pois nessa forma de ensino os alunos e os professores estão distanciados 

fisicamente, e, com o uso dessas ferramentas computacionais, reduz-se as 

dificuldades provenientes do aluno ao estudar sozinho pelo computador.     

Para validar este trabalho, foram integradas as ferramentas computacionais 

Portugol IDE, Ambap e Portugol Studio, com o propósito de facilitar o ensino de 

algoritmos e lógica de programação nos cursos EAD da área de informática da IES 

analisada. Os ambientes dessas ferramentas permitem que os estudantes sejam os 

principais responsáveis pelo seu conhecimento, e o professor afasta-se do seu 
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principal papel até então, que era ensinar, tornando-se o incentivador nesse 

processo de ensino e aprendizagem.  

É de grande importância que haja uma melhora no processo de ensino nas 

disciplinas de algoritmos e programação, visto que há um número elevado de 

evasão e reprova nessas disciplinas. Sendo este um dos principais fatores 

responsáveis pelo número de concluintes ser tão inferior ao número de ingressantes.  

Comprovou-se também que essas ferramentas tornaram a realização das 

atividades mais fácil e intuitiva para os alunos, ao deixar de ser uma atividade 

manual realizada no papel e se tornar uma atividade prática, sendo realizada no 

computador. 

As combinações das ferramentas computacionais com a metodologia do EAD 

têm muito a colaborar com a formação dos estudantes. Tanto os discentes quanto 

os docentes saem ganhando com os recursos do EAD, tais como contribuições 

tecnológicas e a própria internet, que torna mais dinâmicas a relação entre o 

estudante e o professor e a informação.  

As ferramentas apresentadas neste trabalho mostraram-se muito úteis para 

auxiliar no ensino das disciplinas em questão, resolvendo um dos principais 

problemas do ensino de programação, que era o de realizar a programação de 

computadores sem utilizar o computador. Com o auxílio das ferramentas aqui 

analisadas, essa tarefa se torna mais atraente para o estudante, sendo esta a 

promessa das ferramentas computacionais Portugol IDE, Ambap e Portugol Studio.  

Dessa forma, o uso das ferramentas nas disciplinas de algoritmos e lógica de 

programação, além de ter motivado os estudantes para o aprendizado da disciplina, 

também facilitou o entendimento do conteúdo ministrado, favorecendo maior 

participação dos alunos na realização das atividades, nos chats das aulas ao vivo e 

na troca de mensagens com os professores. Portanto, tal uso contribuiu 

significativamente com a qualidade das aulas.  

Essas ferramentas foram desenvolvidas com o intuito de serem ambientes de 

aprendizagem colaborativa e facilitarem o ensino de algoritmos e lógica de 

programação, o que auxilia tanto o professor como o aluno no entendimento das 

sintaxes e correções dos erros lógicos surgidos. Elas servem de complementos para 

o EAD, oferecem ambientes de desenvolvimento de algoritmos amigáveis, 

proporcionam fácil aprendizagem e apresentam execução de forma clara e 

automática.  
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Na ferramenta Portugol IDE, há a opção de criar os algoritmos também em 

forma de fluxogramas. No ambiente Ambap e Portugol Studio, estão presentes as 

mesmas características, por isso são de fácil compreensão e execução pelos 

estudantes.  

O uso de tais ferramentas em conjunto com o ensino mostrou-se importante 

na introdução dos conceitos fundamentais, na compreensão do raciocínio lógico e 

na apresentação dos resultados. No estudo realizado com os alunos do 1º ano dos 

cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas para Internet e Gestão 

da Tecnologia da Informação do EAD, verificou-se que essas ferramentas são fáceis 

de utilizar, além de contribuírem com o ensino e aprendizagem da disciplina de 

algoritmos e lógica de programação.     

Comparando o desempenho das turmas que utilizaram as ferramentas em 

relação à turma que não utilizou, notou-se que os alunos que participaram da 

pesquisa obtiveram melhor aproveitamento. No entanto, a turma quatro, a que 

utilizou a ferramenta Portugol Studio, foi a que melhor se destacou entre as outras. 

Isso indica que essa ferramenta pode ser a mais recomendada no processo de 

aprendizagem, nos cursos oferecidos pela instituição, na área de informática em 

EAD. 

A apresentação das ferramentas objeto deste estudo ocorreram por 

intermédio de vídeos explicativos, não obtendo, no início, uma grande aceitação por 

parte dos alunos. Essa rejeição deveu-se ao fato de que de boa parte deles 

considerou o uso das ferramentas como um obstáculo ao ensino a distância, por 

entenderem que teriam algo a mais para estudar, o que dificultaria o aprendizado. 

No entanto, foi feito um trabalho de esclarecimento, por intermédio de 

mensagens via SMS, “AVA”, além de recados postados no Mural de Avisos e na 

“Sala do Café”, orientando e incentivando os alunos a participarem do projeto, com 

destaque na importância do uso das ferramentas para uma melhor qualificação do 

ensino. 

Em todos os ambientes, os alunos são responsáveis pela resolução dos 

problemas individualmente, não havendo a necessidade da intervenção do 

professor. Por esse motivo, os estudantes na modalidade EAD se sentem 

desmotivados, pois têm que estudar sozinhos, sem o incentivo e/ou a colaboração 

dos companheiros e do professor, além de realizar toda as atividades de forma 

teórica, o que leva, consequentemente, à evasão e à reprovação.   
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É primordial que se consiga despertar a atenção dos estudantes nos cursos 

da área de informática para o desenvolvimento de programação. A falta de 

concentração e a maneira de resolver um problema passo a passo são os principais 

motivos do alto índice de reprovação e evasão nesses cursos.  

Portanto, as três ferramentas atenderam ao objetivo deste trabalho: analisar a 

eficiência de ferramentas de auxílio no sistema de ensino a distância, visando 

aumentar o conhecimento dos alunos e reduzindo a evasão e a reprovação. Apesar 

de terem apresentado alguma resistência no primeiro momento, os alunos não 

tiveram grandes dificuldades no uso das ferramentas. Muitos deles mencionaram 

que o ambiente contribuiu para a assimilação do conteúdo da disciplina e 

demonstraram surpresa com a facilidade de uso das ferramentas.  

O resultado do estudo realizado com os estudantes da IES apresentou a 

eficácia das ferramentas como apoio ao ensino de algoritmos e lógica de 

programação, mostrando que as ferramentas possuem boa utilidade e usabilidade. 

Os estudantes ficaram satisfeitos com o ambiente de execução dos algoritmos, 

considerando-os de grande utilidade para o aprendizado, pois seus ambientes são 

fáceis de usar e possuem interface amigável, além de ser uma plataforma eficiente e 

agradável. As opiniões dos professores também foram favoráveis ao uso das 

ferramentas como complementos de ensino para as disciplinas. 

Ao final deste trabalho, foi possível verificar que as ferramentas utilizadas na 

experiência com os alunos dos cursos da área informática na disciplina de 

algoritmos e Lógica de Programação mostraram-se eficientes como ferramentas de 

apoio e aprendizagem no EAD. As ferramentas apresentaram uma abordagem 

motivadora, apoiando o ensino com o incentivo dos professores, sendo aconselhável 

que se estendessem a outras disciplinas do EAD ou até mesmo no ensino 

presencial.  

  

5.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Este trabalho de pesquisa foi mais um passo ao que se pretende fazer para 

melhorar o ensino de Algoritmos e Lógica de Programação no EAD, nas instituições 

de ensino superior. O resultado apontou que existe a necessidade de 

aprofundamento a respeito do tema em todas as disciplinas. 
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Apesar do bom resultado da pesquisa com os alunos da disciplina de 

Algoritmos e Lógica de Programação, foi efetuado somente um único experimento 

até o presente momento, e, desse modo, não se pode generalizar as conclusões 

deste estudo. Assim sendo, analisa-se que existe necessidade de aprimorar os 

resultados da aprendizagem, sendo necessário instigar a motivação do aluno, seja 

por meio da utilização de ferramentas computacionais, seja com a Gamificação, “uso 

de games”. 

Seguem algumas sugestões para trabalhos futuros: 

a) Realizar uma investigação criteriosa da influência no aprendizado das 

turmas que utilizaram as ferramentas Portugol IDE, Ambap e Portugol 

Studio; 

b) Aplicar as ferramentas computacionais em um número maior de alunos 

dos cursos superiores e técnicos que possuam a disciplina de 

algoritmos e lógica de programação ou semelhante que estejam em 

diferentes campus ou instituições.  

c) Aplicar o questionário a outros participantes, como os professores das 

disciplinas, buscando conhecer a sua visão quanto às funções e aos 

resultados considerados com o uso das ferramentas; 

d) Implementar as ferramentas computacionais, criando um banco de 

questões com exercícios, dicas e resoluções dos problemas propostos 

pelos professores. Tais exercícios podem ser relacionados com o dia a 

dia dos estudantes, como exercícios para calcular a média das notas, 

calcular salário, criar jogos de batalha naval e forca, ente outros. Esse 

banco de questões deverá auxiliar os alunos durante a construção dos 

algoritmos, dando dicas sobre a resolução, além de personalizar a 

criação dos exercícios pelos professores e controlar o número de 

utilização de cada exercício.   

Outra implementação seria criar um módulo para o usuário professor. Esse 

usuário poderá acompanhar toda a movimentação que o aluno realizar, além de 

informar qual exercício o aluno teve maior dificuldade para realizar, o tempo de 

resolução de cada problema, qual foi o caminho utilizado para realizar a atividade e 

se o aluno concluiu com êxito a tarefa etc. Outra coisa importante desse módulo é o 

professor ter todas as estatísticas dos cursos, das turmas e de cada aluno que tenha 

em sua grade curricular a disciplina de algoritmos e programação. 
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APÊNDICE 1 – FICHA DE AVALIAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL  

PARA ENSINO DE PROGRAMAÇÃO – PORTUGOL     

STUDIO 

 

 

AVALIADOR: ___________________________________DATA: ____/___/__ 

 

Por favor, responda as questões a seguir, conforme indicação da legenda: 

 

LEGENDA  

S: Sim N: Não  

RZ: Razoavelmente I: Irrelevante 

RR: Raramente 

 

Bloco A: Objetivos S RZ RR N I 

1 
O ambiente contribui para o aprendizado de 
algoritmos e programação? 

     

2 
O ambiente motiva o estudo de algoritmos e 
programação? 

     

3 
O ambiente permite boa interação com outros 
alunos e com o tutor? 

     

4 O ambiente atendeu às suas expectativas?      

5 
A metodologia utilizada facilita o aprendizado 
de programação? 

     

 

Bloco B: Interface – Usabilidade – 
Alfabetização Visual – Interatividade 

S RZ RR N I 

1 
As cores são utilizadas com equilíbrio, evitando 
a poluição visual?      

2 Os textos são bem explicativos?      

3 
As representações das funções da interface 
(botões, ícones etc.) são fáceis de serem 
entendidas?      

4 
As representações das funções da interface 
(botões, ícones etc.) são padronizadas?      

5 O ambiente apresenta boa navegabilidade?      

6 
As imagens presentes estão coerentes com o 
conteúdo?      
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Bloco C: Características Pedagógicas S RZ RR N I 

1 
A explicação para a resolução dos problemas 
contribuiu de forma satisfatória? 

     

2 

É simples a resolução dos exercícios utilizando 

a função “Se” e é fácil a alteração do código 

quando há mensagem de erro? 
     

3 

É simples a resolução dos exercícios utilizando 

as estruturas de seleção “If/else/if, Switch 

Case” e é fácil a alteração do código quando há 

mensagem de erro? 

     

4 

É simples a resolução dos exercícios utilizando 

as estruturas de repetição “While, Do/While, 

For” e é fácil a alteração do código quando há 

mensagem de erro?  

     

 

OBS: Enviar esta ficha respondida para: joszislaine.costa@unicesumar.edu.br 

 

Sugestões: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 – FICHA DE AVALIAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL PARA 

ENSINO DE PROGRAMAÇÃO – AMBAP 

 

 

AVALIADOR: ___________________________________DATA: ____/___/__ 

 

Por favor, responda as questões a seguir, conforme indicação da legenda: 

 

LEGENDA  

S: Sim N: Não  

RZ: Razoavelmente I: Irrelevante 

RR: Raramente 

 

Bloco A: Objetivos S RZ RR N I 

1 
O ambiente contribui para o aprendizado de 
algoritmos e programação? 

     

2 
O ambiente motiva o estudo de algoritmos e 
programação? 

     

3 
O ambiente permite boa interação com outros 
alunos e com o tutor? 

     

4 O ambiente atendeu às suas expectativas?      

5 
A metodologia utilizada facilita o aprendizado 
de programação? 

     

 

Bloco B: Interface – Usabilidade – 
Alfabetização Visual – Interatividade 

S RZ RR N I 

1 
As cores são utilizadas com equilíbrio, evitando 
a poluição visual?      

2 Os textos são bem explicativos?      

3 
As representações das funções da interface 
(botões, ícones etc.) são fáceis de serem 
entendidas?      

4 
As representações das funções da interface 
(botões, ícones etc.) são padronizadas?      

5 O ambiente apresenta boa navegabilidade?      

6 
As imagens presentes estão coerentes com o 
conteúdo?      

 

 

 

 



126 
 

Bloco C: Características Pedagógicas S RZ RR N I 

1 
A explicação para a resolução dos problemas 
contribuiu de forma satisfatória? 

     

2 

É simples a resolução dos exercícios utilizando 

a função “Se” e é fácil a alteração do código 

quando há mensagem de erro? 
     

3 

É simples a resolução dos exercícios utilizando 

as estruturas de seleção “If/else/if, Switch 

Case” e é fácil a alteração do código quando há 

mensagem de erro? 

     

4 

É simples a resolução dos exercícios utilizando 

as estruturas de repetição “While, Do/While, 

For” e é fácil a alteração do código quando há 

mensagem de erro?  

     

 

OBS: Enviar esta ficha respondida para: joszislaine.costa@unicesumar.edu.br 

 

Sugestões: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 – FICHA DE AVALIAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL PARA 

ENSINO DE PROGRAMAÇÃO – PORTUGOL WEB 

 

 

AVALIADOR: ___________________________________DATA: ____/___/__ 

 

Por favor, responda as questões a seguir, conforme indicação da legenda: 

 

LEGENDA  

S: Sim N: Não  

RZ: Razoavelmente I: Irrelevante 

RR: Raramente 

 

Bloco A: Objetivos S RZ RR N I 

1 
O ambiente contribui para o aprendizado de 
algoritmos e programação? 

     

2 
O ambiente motiva o estudo de algoritmos e 
programação? 

     

3 
O ambiente permite boa interação com outros 
alunos e com o tutor? 

     

4 O ambiente atendeu às suas expectativas?      

5 
A metodologia utilizada facilita o aprendizado 
de programação? 

     

 

Bloco B: Interface – Usabilidade – 
Alfabetização Visual – Interatividade 

S RZ RR N I 

1 
As cores são utilizadas com equilíbrio, evitando 
a poluição visual?      

2 Os textos são bem explicativos?      

3 
As representações das funções da interface 
(botões, ícones etc.) são fáceis de serem 
entendidas?      

4 
As representações das funções da interface 
(botões, ícones etc.) são padronizadas?      

5 O ambiente apresenta boa navegabilidade?      

6 
As imagens presentes estão coerentes com o 
conteúdo?      
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Bloco C: Características Pedagógicas S RZ RR N I 

1 
A explicação para a resolução dos problemas 
contribuiu de forma satisfatória? 

     

2 

É simples a resolução dos exercícios utilizando 

a função “Se” e é fácil a alteração do código 

quando há mensagem de erro? 
     

3 

É simples a resolução dos exercícios utilizando 

as estruturas de seleção “If/else/if, Switch 

Case” e é fácil a alteração do código quando há 

mensagem de erro? 

     

4 

É simples a resolução dos exercícios utilizando 

as estruturas de repetição “While, Do/While, 

For” e é fácil a alteração do código quando há 

mensagem de erro?  

     

 

OBS: Enviar esta ficha respondida para: joszislaine.costa@unicesumar.edu.br 

 

Sugestões: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 4 – MESTRANDA PEDE COLABORAÇÃO DE ALUNOS PARA 

RESPONDER FORMULÁRIO DE SUA PESQUISA 

  

 

Joszislaine estuda desenvolvimento de tecnologia em Maringá e busca 

identificar se os aplicativos colaboram com o aprendizado do ensino de algoritmos 

na disciplina de Algoritmo e Lógica de Programação. 

A mestranda Joszislaine está desenvolvendo estudo sobre a METODOLOGIA 

APLICADA NA MELHORA DA EXPERIÊNCIA DE ESTUDOS DE CONCEITOS DE 

PROGRAMAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. Para fundamentar sua 

dissertação no mestrado em Desenvolvimento de Tecnologia, em parceria com a 

Faculdade Cidade Verde em Maringá, ela fará pesquisa de campo, direcionada aos 

alunos de graduação dos cursos de Gestão da Tecnologia da Informação, Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet. 

O estudo pretende identificar quais aplicativos colaboram com o ensino de 

programação a partir da prática nos ambientes disponibilizados. O questionário on-

line já está disponível e a mestranda pede a colaboração dos estudantes para 

concluir sua pesquisa. 

Para preencher o formulário, basta acessar o link.  

Vale lembrar que de acordo com a Legislação sobre Ética em Pesquisa no 

Brasil (Resolução do CNS 466/2012), nenhum participante será identificado. Todas 

as informações fornecidas serão mantidas em sigilo total. 

 

 


