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Resumo

O principal objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de intervenção no material
didático da disciplina de Lógica de Programação dos cursos técnicos, ofertados na modali-
dade a distância, do Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Essa intervenção foi proposta como resultado de uma pesquisa mista-exploratória
online com centenas de alunos dos referidos cursos ofertados. Para a implementação da
proposta, realizou-se análise de frequência descritiva sobre dados quantitativos acerca do
desempenho acadêmico de 2.500 discentes dos primeiros semestres letivos dos anos de 2015
e 2016. Foram aplicados questionários online com mais de 600 alunos para identificar o
perfil desses estudantes. Também realizaram-se entrevistas semiestruturadas com efetivo
de 37 alunos, com critérios de nota e idade para a definição dos grupos de entrevista. Com
base nos dados obtidos e analisados na pesquisa, implementou-se uma proposta de inter-
venção que consiste na inserção de um recurso no material didático utilizado na disciplina
de Lógica de Programação para o referido curso. Essa intervenção adiciona o recurso que
permite a realização, pelo aluno, de exercícios de programação utilizando uma linguagem
de programação de alto nível aliada ao recurso de feedback automatizado.
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Abstract

The main objective of this work is to present a proposal of intervention in the didactic
material of the discipline of Logic of Programming of the technical courses offered at
the Digital Metropolis Institute of the Federal University of Rio Grande do Norte. This
intervention was proposed as a result of a mixed-exploratory research with hundreds
of students of the our courses. For the implementation of the proposal, a descriptive
frequency analysis was performed on quantitative data about the academic performance
of 2,500 students from the first semesters of the years 2015 and 2016. Online questionnaires
were applied with more than 600 students to identify the profile of these students. We
also conducted semi-structured interviews with 37 students, with score and age criteria to
define the groups interview. Based on the data obtained and analyzed in the research, a
proposal of intervention was implemented by inserting a resource in the didactic material
used in the Logic of Programming course. This intervention adds the feature that allows
the student to perform programming exercises using a high-level programming language
coupled with the automated feedback feature.

Keywords : Teaching of Programming, Distance Education, Didactic Material.
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1 Introdução

Dos softwares mais simples a grandes soluções computacionais, a Lógica de Programa-
ção se faz necessária para o desenvolvimento dessas ferramentas. Baseada em elementos
da Matemática e da Ciência da Computação, sendo o desenvolvimento da habilidade de
lógica inerente à prática profissional de programação. Por esta razão, a disciplina de Ló-
gica de Programação, tradicionalmente, é um dos primeiros componentes curriculares para
alunos que ingressam na área de formação para Tecnologia da Informação-T.I.

Por demandar elevado nível de abstração associado a um raciocínio sistematizado, a
referida disciplina apresenta alto índice de reprovação. Entretanto, tais habilidades são
ferramentas cognitivas necessárias para o estabelecimento de ações descritas passo a passo,
de forma a se construírem programas os quais possam gerar resultados desejados para pro-
blemas demandados. Nesse sentido, a compreensão da Lógica de programação é, portanto,
uma habilidade relevante para um profissional de T.I. qualificado, sobretudo para aqueles
que atuarão na programação de soluções computacionais.

A formação desses profissionais ocorre desde cursos profissionalizantes, passando por
cursos técnicos e superiores. No Brasil, a formação técnica em T.I. sempre foi destacada
nos sistemas S (SENAI, SENAC e SESI) e nas antigas Escolas Técnicas, hoje, Institutos
Federais de Educação Ciência e Tecnologia-IFs . De acordo com o catálogo nacional de
cursos técnicos (BRASIL, 2016), pelo menos 10 cursos listados estão ligados à área de T.I.
Esta é uma área em franca expansão e inserção em diversos setores da sociedade.

Nesse sentido, o Instituto Metrópole Digital-IMD da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte-UFRN tem como objetivo formar profissionais em diferentes níveis para
atuar e desenvolver o setor de T.I. no estado. O IMD é uma unidade acadêmica especia-
lizada, criada em 2011, cujas ações partem da necessidade de inclusão social e digital de
jovens e adultos, atuando em diversos níveis de ensino, que vão desde o técnico a distância
(na modalidade semipresencial), passando pela graduação até a pós-graduação lato sensu
e stricto sensu. O Instituto também objetiva fomentar a pesquisa e a inovação tecnológica
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com ações de incentivo ao empreendedorismo.

Em sua estrutura, o IMD conta com a Inova Metrópole, uma incubadora de empresas
de base tecnológica na área de T.I. que tem como um dos seus objetivos fomentar a criação
de um polo tecnológico no estado do Rio Grande do Norte. De acordo com o site1 da Inova
Metrópole, atualmente há 17 empresas em processo de pré-incubação e 10 empresas em
processo de incubação. Outras 7 empresas já passaram pelo processo de incubação e foram
consideradas graduadas.

Consistindo na definição de zonas de incentivos fiscais, para a instalação de empresas
do setor de Tecnologia da Informação no município do Natal/RN, a iniciativa liderada
pelo IMD procura a criação de um polo tecnológico. À medida que essa iniciativa torna-se
realidade, a demanda por de mão de obra qualificada na área de T.I., em nível técnico e
superior, será cada vez mais crescente.

Uma das portas de entrada para o mercado de T.I. poderá ser uma formação em nível
técnico sólida e de qualidade para atender às expectativas das empresas. Com vistas a
atender essa demanda, o IMD tem desenvolvido um programa de ensino técnico a distância
em T.I., no modelo semipresencial desde o ano de 2012. Assim, ao mesmo tempo em que
essa modalidade massifica a formação, também se torna um elemento dificultador devido
às especificidades da Educação a Distância-EaD . Além disso, o público-alvo dos cursos
é, prioritariamente, alunos da rede pública de ensino, com idades entre 15 e 21 anos. Tais
características tornam o ensino de Lógica de Programação, foco desta Dissertação, ainda
mais desafiador, pois trata de um conhecimento lógico-matemático2, carente na formação
desses alunos da Educação Básica, em uma modalidade de educação que possui grande
evasão, muitas vezes, devido a não adaptação discente, afeito ao modelo presencial, a uma
prática que requer maior autonomia.

Nesse contexto, ao longo dos últimos cinco anos, foi desenvolvido um acervo de mate-
rial didático destinado a ofertar suporte aos 1.680 alunos que ingressam anualmente nos
Cursos Técnicos do Instituto Metrópole Digital. Esse acervo foi elaborado por professores
e alunos de pós-graduação stricto-sensu da UFRN, sendo revisado e atualizado pelos atu-
ais professores do IMD a cada nova oferta. É trabalho necessário para tornar o material
didático mais adequado aos processos de ensino e aprendizagem a distância.

Os referidos cursos são realizados por módulos - básico, intermediário, avançado e
1https://inova.imd.ufrn.br
2o conhecimento lógico-matemático, segundo PIAGET (1970), é uma construção que resulta da ação

mental sobre o mundo, construído a partir das relações que o ser humano elabora na sua atividade de
pensar o mundo e nas suas ações sobre os objetos.



14

integrador - que juntos perfazem 1.200 horas. A disciplina Lógica de Programação possui
carga horária de 60 horas e faz parte das 280 horas integrantes do módulo básico, no
qual o aluno cursa com outras cinco disciplinas, dentre elas Matemática Aplicada. Essas
disciplinas interferem diretamente nos escores acadêmicos dos alunos, levando, em alguns
casos, à reprovação no módulo. Vale salientar que os alunos que não obtenham aprovação
no referido módulo são automaticamente desligados do curso.

Alunos de cursos técnicos em informática, segundo Aguiar (2016, p. 160), “apresentam
pouca motivação em programar computadores e/ou pouco vislumbram a necessidade de
se estudar tais conceitos”. Essa mesma realidade é percebida nos Cursos Técnicos em T.I.
do IMD-UFRN.

Desse modo, considerando as dificuldades inerentes ao aprendizado do componente
curricular de Lógica de Programação dos Cursos Técnicos ofertados na modalidade a dis-
tância, decidiu-se desenvolver um recurso que oportunizasse interatividade ao material
didático. Assim, este trabalho começou a ser idealizado a partir da observação, in loco,
por este pesquisador, baseado na atuação como tutor do curso. Durante esse período foi
possível perceber que os alunos do Cursos Técnicos do IMD tinham pouco engajamento
e dificuldade na realização dos exercícios da disciplina. Essa percepção motivou o desen-
volvimento de um recurso que tornasse o material didático mais atrativo para o discente
e promovesse maior aprendizagem.

Em atuação como tutor nos cursos técnicos, observou-se nos encontros presenciais
que diversos alunos apresentaram dificuldades durante as aulas da disciplina de Lógica de
Programação. O principal fator externado por alguns alunos foi a falta de motivação para
a realização dos exercícios da disciplina, sendo apresentado como o mais desmotivante,
portanto, um material didático pouco interessante.

Em razão disso, foram procuradas alternativas que mitigassem as dificuldades relata-
das e, em paralelo, provesse motivação aos alunos para estudar os conteúdos da disciplina
Lógica de Programação. Assim, ainda na atuação como tutor, o primeiro passo foi apre-
sentar aos alunos o Codecademy, uma plataforma interativa online que oferece aulas de
codificação em diversas linguagens de programação.

A plataforma Codecademy foi apresentada em um dos encontros presenciais do curso
para dois alunos da turma, na visão desse pesquisador, um aluno com maior e outra com
o menor engajamento. No encontro presencial da semana seguinte, o aluno com maior
engajamento havia realizado todas as atividades propostas no curso de programação do
Codecademy. Por sua vez, a aluna, considerada com menor engajamento, ao ser questio-
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nada sobre o andamento do curso no Codecademy, informou que havia realizado cerca de
50% do curso, tendo relatado dificuldade na compreensão dos objetivos de um dos exer-
cícios, devido ao idioma inglês da plataforma. Apesar de ter utilizado ferramentas para
auxiliar na tradução do enunciado, a dúvida da aluna persistiu. Com isso, este pesquisador,
em sua função de tutor, realizou a leitura do enunciado e indicou os objetivos da questão,
sem acrescentar nenhuma orientação para conclusão da atividade. Após essa intervenção,
a aluna conseguiu concluir a questão e deu continuidade ao curso da plataforma.

Esse fato ocorrido durante a atuação como tutor despertou o interesse pela possibi-
lidade de melhorar o processo de ensino-aprendizagem com o desenvolvimento de uma
ferramenta aliada ao material didático do Curso Técnico do IMD na disciplina de Ló-
gica de Programação, objeto desta Dissertação. Assim sendo, foram delineados objetivos
e perguntas de pesquisas que norteiam a construção deste trabalho.

1.1 Objetivos e Pergunta de Pesquisa

A partir dessa experiência, ponderou-se sobre a presença de recursos semelhantes àque-
les do Codecademy no material didático de Lógica de Programação dos Cursos Técnicos
do IMD. Então, diante dessa realidade foram formuladas as seguintes questões:

1.1.1 Perguntas de Pesquisa

• Quais características um material didático para a disciplina de Lógica de Programa-
ção, ofertada na modalidade a distância, deve possuir para diversificar seu ensino
nos Cursos Técnicos do IMD?

• Como desenvolver um recurso que proporcione feedback imediato para os exercícios
práticos propostos no material didático da disciplina Lógica de Programação?

• Qual o impacto de um recurso dessa natureza, integrado ao material didático, na
aprendizagem de Lógica de Programação?

Diante dessas questões, o problema central desta dissertação é: O desenvolvimento

de um recurso com feedback imediato, integrado ao material didático da disci-

plina de Lógica de Programação, ofertada na modalidade EaD para os Cursos

Técnicos dos Instituto Metrópole Digital pode contribuir com a experiência

do aluno?
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1.1.2 Objetivo Geral

Desenvolver e analisar um recurso de feedback imediato, integrando-o ao material
didático de Lógica de Programação dos Cursos Técnicos do Instituto Metrópole Digital,
ofertados na modalidade EaD.

1.1.3 Objetivos Específicos

• Levantar características dos alunos dos Cursos Técnicos do IMD, ofertados na mo-
dalidade EaD, que balizem a concepção de um recurso de feedback imediato no
material didático de Lógica de Programação.

• Codificar um ambiente de programação integrado ao atual modelo do material di-
dático de Lógica de Programação.

• Analisar o impacto do recurso de feedback imediato na realização dos exercícios
propostos da disciplina de Lógica de Programação dos Cursos Técnicos do IMD.

1.2 Estrutura do trabalho

Esta Dissertação está estruturada em seis capítulos. A introdução está composta pela
justificativa, pelas problemáticas, questões e objetivos. O Capítulo 2 foi designado para a
descrição da fundamentação teórica. Nele são explorados aspectos sobre Educação a Dis-
tância, Lógica de Programação e apresentada uma revisão de literatura acerca dos temas
correlatos da pesquisa. O Capítulo 3 foi reservado para elencar os passos metodológicos
da pesquisa, explicitando a descrição do método adotado, sujeitos e lócus e instrumentos
de coleta. No Capítulo 4 são apresentadas as análises dos dados obtidos nos passos iniciais
da pesquisa. O Capítulo 5 traz as características e funcionalidades gerais da ferramenta
desenvolvida. Por fim, no Capítulo 6 estão as considerações finais, apresentando as con-
clusões em que se destacam o desenvolvimento e a implementação do recurso e apontando
para estudos futuros.
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2 O Ensino de Lógica de
Programação na Modalidade EaD

Neste capítulo aborda-se o tema da Educação a Distância - EaD, analisando alguns
fundamentos e abordagens pedagógicas e sua evolução a partir das tecnologias utilizadas
para a entrega de material didático. Em seguida, exploram-se os pressupostos epistemo-
lógicos que orientam o desenvolvimento de softwares educativos.

Na seção seguinte, discute-se o ensino de Lógica de Programação, a partir da análise
de trabalhos que relatam propostas metodológicas e ferramentas desenvolvidas, softwares
e plataformas. Por fim, a proposta atual de ensino de Lógica de Programação foi analisada
à luz dos Cursos Técnicos a distância do IMD.

2.1 Educação a Distância

Há a coexistência de dois modelos educacionais, o presencial e o não presencial. De
acordo com Piva-Junior et al. (2011), tais modelos caminham cada vez mais de maneira
integrada e provocando um aumento na complexidade de ambos. O modelo não presencial
também caracteriza a EaD, que pode ser ofertada com alguns momentos presenciais,
denominando semipresencial.

Há diversas tentativas em se definir a Educação a Distância. De acordo com Valente
(2008), o que prevalece é a característica da existência de uma distância temporal e física
entre professor e aprendiz, mediada por alguma tecnologia, seja ela impressa ou digital.
Essa definição, está em consonância ao que determina o Decreto 9057/2017 (BRASIL, 2017)
em seu Art. 1o, como:

a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos proces-
sos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de
informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso,
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com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva ati-
vidades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em
lugares e tempos diversos.

Portanto, a presença de tecnologias sempre foi uma constante em cursos a distância
que, inclusive, demarcaram suas fases. A EaD possui longa história de experimentações,
algumas com sucesso e outras não (PIVA-JUNIOR et al., 2011). Essa história tem origem nas
experiências da educação através de correspondências, iniciadas ainda no século XVIII,
tendo longo desenvolvimento a partir de meados do século XIX.

A EaD refere-se apenas às modalidades de ensino cuja aprendizagem não estivesse
atrelada à presença física dos alunos, sendo os conteúdos didáticos disponibilizados através
de veículos de comunicação diversos, como o sistema postal (correios), de radiodifusão e
de televisão. Desse modo, Piva-Junior et al. (2011) defende que um dos grandes problemas
dessa modalidade é a dificuldade dos alunos interagirem no processo de aprendizagem.
Isso limita a troca de experiências entre si, além da dificuldade de sanar dúvidas com os
professores ou outros colegas em virtude das limitações da comunicação unidirecional.

A EaD, por sua característica de massificação, colaborou para expansão do acesso à
educação, especialmente a pessoas distantes dos grandes centros. A evolução da EaD sofreu
mudanças caracterizadas pelos meios de veiculação e divulgação dos conteúdos utilizados.
O termo mídia (media, do inglês) tem sua raiz do latim (medium - meio; media - meios)
e se refere tanto aos meios de comunicação de massa, quanto aos dispositivos que servem
para registros de dados. Esses recursos convergem no sentido da finalidade de uso - o
armazenamento e/ou transmissão da informações - seja em formato de texto, imagem,
áudio ou vídeo.

É possível identificar, no mínimo, três gerações ou momentos da EaD, de acordo com
mídia e tecnologias utilizadas. A primeira, já citada, é caracterizada pelo Ensino por
Correspondência, em que os materiais didáticos impressos eram enviados por correio; a
segunda, a Radiodifusão, que congregou inicialmente os meios de comunicação de massa
como rádio e televisão, conjugados com a postagem de material impresso e; a terceira, o
Ensino Online, representado pelo computador conectado à internet e que reúne, assim,
mídias das outras gerações. Essa é a atual fase da EaD e que permite maior diversidade
de mídias para entrega de material e ferramentas para comunicação e interação entre pro-
fessores e alunos. Com a difusão das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação–
TDIC , o processo educacional na modalidade a distância foi significativamente ampliado,
na medida em que permitiu a sistematização do conhecimento e disponibilizou outras
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formas de interação entre os sujeitos do processo e interatividade com o material didático
(PIVA-JUNIOR et al., 2011).

Belloni (2003) pondera sobre o uso indiscriminado dos termos interação e interativi-
dade a partir das TDIC. A autora defende que a “característica principal destas tecnologias
é a interatividade, característica técnica que significa a possibilidade de o usuário interagir
com uma máquina” (BELLONI, 2003, p. 58). Nesse sentido, interação se refere à ação entre
sujeitos, mediada ou não por uma tecnologia (BELLONI, 2003).

Utilizado com sucesso nos processos de educação online, os ambientes virtuais de
aprendizagem que oportunizam atividades com feedback automático são utilizados com
frequência. A elaboração de tarefas bem estruturadas podem induzir a questionamentos
e descobertas nos estudantes, promovendo a condução desses a níveis mais profundos de
aprendizado. O feedback automático permite ao estudante um rápido acesso à expectativa
de resposta para exercícios respondidos e pode permitir um melhor planejamento no
avanço dos conteúdos estudados.

Para tratar com mais detalhamento desse assunto é importante explicitar as aborda-
gens pedagógicas inerentes aos temas correlatos desta dissertação, as quais serão apresen-
tadas na seção a seguir.

2.1.1 Abordagens pedagógicas para EAD

Toda ação pedagógica, incluindo a concepção de materiais didáticos e recursos edu-
cativos digitais, baseia-se numa concepção de aprendizagem. A esse respeito, duas teorias
da Psicologia Cognitiva se destacam: a Comportamental e a Cognitivista.

A primeira, também conhecida por behaviorista, compreende o aprendizado a partir
da mudança de comportamento do sujeito, moldado e observado empiricamente. O psi-
cólogo americano Skinner é um expoente dessa concepção de aprendizagem a partir do
desenvolvimento da instrução programada. Para ele os sujeitos seriam passíveis de ser mo-
delados, desde que o educador interviesse no processo para aplicar estímulos em busca de
respostas, como forma de reforçar ou banir comportamentos. Na perspectiva behaviorista,
aprendizagem e desenvolvimento constituem o mesmo fenômeno.

Na concepção comportamental, os conteúdos são transmitidos pelo professor, e depois
este verifica o que foi retido pelo aluno. Para Valente (2008, p. 106), nesta concepção de
aprendizagem “o professor ensina quando passa a informação para o aluno e este ’aprende’
quando memoriza e reproduz fielmente essa informação. ’Aprender’, nesse sentido, está
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diretamente vinculado à memorização e reprodução da informação”.

A teoria cognitivista, a qual estão incluídas as perspectivas construtivista de Piaget e
sociointeracionista de Vygotsky, possuem em comum o entendimento que a aprendizagem
ocorre a partir das relações entre o indivíduo, seus pares e o meio. A diferença entre as
duas abordagens está na compreensão da relação entre desenvolvimento e aprendizagem.
No construtivismo, o desenvolvimento vem antes da aprendizagem, e o sociointeracionismo
diz que são processos concomitantes.

Sobre a concepção cognitivista, Valente (2008, p. 106–107) defende que:

aprender significa apropriar-se da informação segundo os conhecimentos que
o aprendiz já possui e que estão sendo continuamente construídos. Ensinar
deixa de ser o ato de transmitir informação e passa a ser o de criar ambientes
onde o aprendiz possa interagir com uma variedade de situações e problemas,
auxiliando-o na interpretação dos mesmos para que consiga construir novos
conhecimentos.

As implicações dessas concepções de aprendizagem têm impacto nas ações educativas
mediadas pelas TDIC. De acordo com Papert (2008), existem duas abordagens pedagó-
gicas para o uso de computadores em educação. A instrucionista, que possui base teórica
na concepção de aprendizagem comportamentalista, e a construcionista, que se apoia nas
teorias cognitivas.

A abordagem instrucionista, centrada em estímulos e respostas, coloca o aprendizado
como algo possível de ser produzido e guiado. Essa concepção fundamentou os primeiros
sistemas computacionais educativos e tem sua abordagem pedagógica focada “na organi-
zação de estímulos adequados e eficientes para a obtenção de respostas desejáveis a serem
premiadas ou reforçadas, a fim de serem mantidas” (OLIVEIRA; COSTA; MOREIRA, 2001,
p. 15). Softwares educativos instrucionistas do tipo tutoriais e exercício-e-prática (drill
and practice) foram amplamente difundidos nas primeiras experiências de EaD com uso
de computadores.

Na abordagem construcionista, o conhecimento é concebido como algo a ser construído
pelo aprendiz com o auxílio do recurso tecnológico. Então sendo a inteligência humana
um produto das várias interações do indivíduo com o meio, essa concepção pedagógica
sugere que o conhecimento não “cresce” em tamanho, mas se reorganiza de acordo com
os novos conceitos apresentados. Papert (2008) definiu o termo construcionista por tratar
da “construção do conhecimento baseada na realização concreta de uma ação que produz
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um produto palpável (um artigo, um projeto, um objeto) de interesse pessoal de quem
produz” (VALENTE, 1999, p. 105). Nessa abordagem, o aprendiz incorpora aos seus esque-
mas mentais o conhecimento construído e estará apto a utilizá-los em situações-problema
ou desafios futuros e o recurso utilizado estimula o pensamento e a criação. Sobre as
concepções de aprendizagem, Valente (2008, p. 107) afirma que:

A distinção entre a transmissão de informação e a construção de conhecimento
coloca os educadores entre duas abordagens pedagógicas que não podem ser
vistas como antagônicas. Elas são complementares.

Dessa forma, não existe nada contrário à adoção de soluções educacionais que se
limitam à transmissão de informação. O fato é que não se pode é afirmar que essa educação
seja capaz de formar cidadãos críticos.

De acordo com Valente (2008), essas mesmas concepções de aprendizagem permitem
caracterizar três abordagens pedagógicas para EaD: (i) Broadcast, em que não existe
qualquer interação entre professor e alunos. “Essa interação não faz parte da proposta
pedagógica e nem é incentivada” (VALENTE, 2008, p. 108), sendo conhecida como um
para todos; (ii) Virtualização da sala de aula é semelhante à sala de aula presencial em
que o professor passa a informação e tenta verificar o quanto o aluno a reteve por meio de
uma atividade proposta. Para Valente (2008, p. 111) “(...) a interação ocorre no sentido
de verificar se o aluno cumpriu tarefas previamente estabelecidas que, em geral, podem
não ser suficientes para auxiliar o aluno no processo de construção de conhecimento”; e
(iii) Estar junto virtual, que se caracteriza por “envolver múltiplas interações no sentido
de assessorar constantemente o aprendiz para poder entender o que ele faz” (VALENTE,
2003, p. 31).

Diferentemente das outras abordagens, não se trata apenas de disponibilizar o con-
teúdo e verificar o quanto ele foi retido pelo aluno. Nesse modelo, o docente, a partir
das ferramentas de comunicação disponíveis, assume papel fundamental no processo de
aprendizagem dos alunos de EaD. Ao professor cabe colaborar para que os estudantes
possam aprender a distância, embora estejam sozinhos (em virtude da distância física),
não se sentirão desacompanhados. Assim, a partir desses conceitos, Valente (2008, p. 107)
destaca que:

em um extremo a broadcast que usa os meios tecnológicos para passar informa-
ção aos aprendizes. Nesse caso, não é necessária nenhuma interação professor-
aluno. No outro extremo, está o suporte ao processo de construção de co-
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nhecimento mediado pela tecnologia, que temos denominado de ’estar junto
virtual’. Uma abordagem intermediária é a implementação da ’escola virtual’,
que nada mais é do que o uso de tecnologias para criar a versão virtual da
escola tradicional.

Os elementos teóricos apresentados fundamentaram as análises desta Dissertação, uma
vez que trata da integração de uma ferramenta integrada ao material didático de Lógica
de Programação em cursos ofertados na modalidade EaD.

2.1.2 Material Didático na EaD

O processo de ensino e aprendizagem realizado nos diversos níveis e modalidades
ocorre, em sua maioria, apoiados por materiais didáticos. Na modalidade de educação a
distância ou semipresencial, o material didático assume um papel ainda mais importante
nesse processo. O momento em que o aluno procura a compreensão dos assuntos de ma-
neira autônoma é algo indispensável no aprendizado e principalmente nas disciplinas de
programação. Isso não significa que o processo de aprendizagem não exista individual-
mente.

O material didático é o instrumento que deve garantir o “diálogo” entre o professor e o
aluno, segundo o que afirma Preti (2009), essencialmente no que diz respeito à modalidade
a distância. Assim, enfatiza-se a necessidade de que esse material seja o mais interessante
e atrativo possível, um mediador positivo entre o ensino e o aprendizado.

A aula na EaD deve buscar a aprendizagem centrada em atividades e interatividade
que incentivem a construção do conhecimento e a resolução de problemas, conforme apon-
tamentos de Preti (2009). A construção de materiais didáticos ou ferramentas que auxiliem
o ensino da programação deve possuir objetivos de aprendizagem claros e precisos, com
uma linguagem cuja forma e significado sejam claros e contextualizados, associada a uma
arquitetura da informação bem articulada.

Destaca-se que, na EaD, o professor não vai junto com a aula, não pode explicar de
novo e não pode olhar para o aluno e perceber que ele não entendeu. Esse aspecto do
ensino ratifica ainda mais a importância de haver o máximo de interação possível entre o
aluno e o material didático disponibilizado.

Com isso, enfatiza-se a relevância do material didático na EaD, pois no ensino pre-
sencial os materiais complementam a ação direta do professor. Na EaD, a integração e
a complementaridade dos materiais utilizados estabelecem a eficácia da vinculação do
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aluno com o conhecimento. Entretanto, é preciso ter em mente que o material didático
não substitui o professor (POSSOLLI; CURY, 2009).

As autoras Possolli e Cury (2009) apontam quatro características principais que po-
dem ser apontadas como essenciais para os materiais didáticos na EaD: ser interativo,
dialógico, multimídia e estimular a autonomia do aprendiz. Desse modo, verifica-se que
o material didático na EaD deve manter uma contextualização com o conteúdo, estimu-
lar a ação e o pensamento do aprendiz para que este possa construir significados no seu
processo de aprendizagem, além de fomentar a busca pela autonomia.

2.2 O Ensino de Programação e o Pensamento Compu-
tacional

O Ensino de Programação tem relação direta com o desenvolvimento do Pensamento
Computacional. Em tese, o primeiro depende da habilidade proporcionada pelo segundo.
De acordo com Ramos e Teixeira (2016, p. 131):

O termo Pensamento Computacional surge pela primeira vez com Wing (2006),
ao afirmar que ele se constrói nos poderes e nos limites dos processos com-
putacionais, sejam eles executados por um ser humano ou por uma máquina.
Para a autora, os métodos computacionais proporcionam a resolução de pro-
blemas e o desenho de sistemas que não seriam resolvidos pelo ser humano.
Portanto, o Pensamento Computacional envolve a formulação de problemas e
suas respectivas soluções, que são representadas de forma que possam ser rea-
lizadas por agentes de processamento de informação. Sob essa perspectiva as
ferramentas computacionais são utilizadas a fim de transformar determinado
problema aparentemente difícil em um processo que, auxiliado pelas ferramen-
tas computacionais, possa ser resolvido mais facilmente.

A partir dessa definição é possível perceber a ligação sugerida entre os termos. Assim,
pode-se utilizar a linguagem de programação como ferramenta para, através dela, definir
soluções computacionais de decisão e repetição e com passos bem definidos e que objetiva
a solução de um problema proposto. Alinhado a essa compreensão, Kak (2016) esclarece
que o ensino de programação diz respeito a ensinar as estruturas básicas de controle de
uma linguagem para resolver problemas.

Estes elementos são fundamentais para a estrutura da solução do problema. O passo
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seguinte é a apropriação de uma linguagem de programação que representará a imple-
mentação dessa solução em sintaxe específica. Nesse sentido, o objetivo do ensino de
programação em cursos de T.I. consiste em apresentar a sistematização de uma sequência
de passos (algoritmos) que desencadearão uma solução.

Por essa razão alguns cursos optam por, inicialmente, não se ater a uma linguagem
de programação para a introdução ao pensamento computacional no ensino de Lógica
de Programação. Assim, utilizam pseudo-linguagens como: Portugol, um simulacro de
sintaxe de programação em língua materna; ou ferramentas, plataformas ou ambientes de
programação. Então, são encontradas iniciativas como o Portugol IDE (Portugol IDE, 2017;
MANSO; MARQUES; DIAS, 2010) e o Portugol Studio (Portugol Studio, 2017), ferramentas
para o ensino de programação as quais utilizam o português como sintaxe de programação.

Matos, Paiva e Corlett (2016) citam mais de uma dezena de iniciativas de natureza
que incentivam o ensino de programação dos quais apresentaremos alguns na seção 2.4.
Isso evidencia a preocupação com o ensino e a aprendizagem da Lógica de Programação,
seja em cursos técnicos, mas também em todos níveis e etapas da educação.

Ferramentas e plataformas que proporcionam a possibilidade do ensino de programa-
ção devem possuir características específicas, e assim são classificadas em determinados
tipos. A seção seguinte apresentará alguns tipos de softwares e suas características. Explo-
raremos os modelos utilizados em ferramentas que oportunizam o trabalho com a Lógica
de Programação. Esses parâmetros serviram de base para a solução que desenvolvemos
neste trabalho de Mestrado em Sistemas e Computação.

2.3 Tipos de Softwares Educativos

Há cada vez mais ferramentas disponíveis para serem utilizadas nos processos de
ensino e de aprendizagem. As estratégias empregadas na elaboração dessas ferramentas
são diversas, Valente (1999) apresenta, em seu trabalho, algumas das estratégias mais
utilizadas.

Considerada uma ferramenta importante na sociedade, o computador torna-se, no
contexto da educação, um recurso de grande potencial para promover a passagem de in-
formação ao aluno e, assim, facilitar o processo de construção do conhecimento (VALENTE,
1999). É importante destacar que o processo de aprendizagem não pode estar restrito ao
software e deve focar na interação entre aluno e ferramenta e, então, a partir dessa relação
auxiliar na construção do conhecimento do aluno.
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Os diferentes softwares voltados para o contexto da educação apresentam característi-
cas que podem favorecer o processo da construção do conhecimento, como os tutoriais, o
uso da programação, processadores de texto, softwares multimídia, software de simulações,
modelagens e jogos, entre outros.

É frequente o uso de software com características de tutoriais na educação, Valente
(1999, p. 72) define que “um tutorial é um software no qual a informação é organizada de
acordo com uma sequência pedagógica particular e apresentada ao estudante, seguindo
essa sequência, ou então o aprendiz pode escolher a informação que desejar”.

Desse modo, o software controla o fluxo do ensino e, consequentemente, o que deverá
ser apresentado ao aluno. Nesse formato, os conteúdos estão dispostos através de divisões
em tópicos ou capítulos. O aluno, portanto, poderá navegar nos conteúdos por meio dessas
divisões (capítulo ou seções), as quais foram definidas na concepção do software, avan-
çando ou retrocedendo a partir de sua necessidade de instrução. Por vezes, os tutoriais
podem exigir do aluno o cumprimento das atividades antes que ele avance para o próximo
bloco de conteúdos.

Afirma-se que os tutoriais são a versão computadorizada da instrução programada (VA-

LENTE, S/D). Nesse modelo, a principal vantagem é o fato de o computador apresentar
o material com características multimídia, um dos recursos que puderam ser introduzidos
na EaD com o advento dos computadores. Além das vantagens desses recursos, os pro-
gramas tutoriais são bastante utilizados por necessitarem de pouca mudança no ambiente
educacional, pois apresentam-se como uma solução em que professor necessita de pouca
capacitação para sua adoção, segundo o próprio autor já citado. Esse formato também
permite que o aluno já saiba qual é o seu papel enquanto aprendiz.

Não obstante, a mediação provocada por softwares tutoriais pode informar que o
aprendiz está fazendo coisas, mas não é possível comprovar que o aluno está entendendo
o que está fazendo (VALENTE, S/D). Com isso, é difícil afirmar que o aluno está inter-
nalizando os conteúdos e construindo o conhecimento. Um dos modos de verificar se o
aprendiz internalizou os conteúdos é através da apresentação de situações-problema que
façam o aluno aplicar os conhecimentos adquiridos. Assim, de maneira geral, os softwa-
res que seguem a linha de tutoriais fornecem poucas pistas sobre como o aluno está se
desenvolvendo.

Ressalta-se que a produção de um software tutorial (de qualidade) é considerado
bastante caro e difícil. É possível notar que a indústria de software educativo tem optado
por investir no desenvolvimento de recursos focado no entretenimento e, muitas vezes,
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deixam de lado o aspecto pedagógico.

Outro tipo também observado são os softwares de exercício-e-prática (drill-and-pratice)
que são constantemente utilizados na revisão de materiais e conteúdos vistos em sala
de aula, principalmente quando envolvem os processos de memorização e repetição (VA-

LENTE, S/D). Essa estratégia está focada na realização de atividades que necessitem de
feedback rápido.

Programas que possuem esse tipo de estratégia encontram como vantagem a possi-
bilidade de o professor disponibilizar uma infinidade de exercícios para os alunos, pos-
sibilitando a resolução destes pelo aprendiz. O professor, por não necessitar realizar a
correção manual dos exercícios, pode direcionar seu tempo para avaliar as necessida-
des individuais dos alunos, pois habitualmente nos softwares que seguem a estrutura de
exercício-e-prática, é possível rastrear o desempenho dos alunos durante a sua realização.

Ainda que se explore essa vantagem, destaca-se que é frequente o uso de questionários
com “questões objetivas” como principal formato de recurso para implementação de feed-
back rápido nos diversos cursos EaD. Esse formato de atividade pode não ser adequado
a todos os cenários educacionais existentes, apesar de sua habitual adoção. Cenário esse
que foi percebido dentro dos Cursos Técnicos do IMD, para o qual se utiliza questionários
(aplicados online) como um dos recursos de avaliação dos alunos, inclusive no cerne da
disciplina de Lógica de Programação. De acordo com o Instituto Metrópole Digital (2016),
atualmente 75% da composição dos índices acadêmicos dos alunos dos Cursos Técnicos
são obtidos através de avaliações constituídas das questões de múltipla escolha.

Entende-se que a ferramenta desenvolvida nesta Dissertação se enquadra nas duas
categorias de software apresentadas e definidas por Valente (2008). No tipo exercício-
e-prática, por compreender características que permitem ao aluno executar exercícios e
obter feedback de forma automática para a resposta inserida. E no tipo tutorial, pois
seus recursos estão disponíveis integrados junto ao material didático existente, o qual
é apresentado como um livro digital com os conteúdos agrupados em blocos (aulas) e
separados por tópicos, podendo o aluno navegar por esses conteúdos de maneira autônoma.
Observou-se que o desenvolvimento de um recurso para aliar essas duas estratégias de
software educativo pode permitir a construção de uma ferramenta mais completa em
conteúdos e recursos de interação e, assim, explorar as melhores características desses
tipos.

Os demais tipos de software não serão aqui detalhados por não serem foco da imple-
mentação da ferramenta desenvolvida neste trabalho.
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2.4 Plataformas e Ferramenta para Ensino de Progra-
mação

Há inúmeras plataformas e ferramentas para o ensino de programação, as quais pos-
suem como um dos seus objetivos o aprendizado de técnicas de programação e/ou ensino
de alguma linguagem de programação. Essas plataformas adotam estratégias diferentes
entre si, mas com objetivos finais semelhantes, agrupando os conteúdos em cursos e esses
em trilhas distintas com seus conteúdos em blocos, assim, visam direcionar o aprendiz
a alcançar os conhecimentos de programação. Os autores Matos, Paiva e Corlett (2016)
apresentam uma lista de 12 iniciativas, com diversas tecnologias que estimulam o ensino
de programação.

Nesta seção são analisadas duas das plataformas mais citadas nos questionários rea-
lizados com os alunos do Curso Técnico do IMD e uma ferramenta por opção do autor
desse trabalho. Na aplicação dos questionários os discentes foram indagados se utilizavam
alguma plataforma interativa, e qual seria, para complementar seus estudos. A plata-
forma mais mencionada foi o Codecademy, com 37% dos 207 que responderam à questão;
a segunda plataforma mais indicada foi o Khan Academy, que obteve um percentual de
19% das respostas, a qual, inclusive, é mencionada na lista de 12 iniciativas dos autores
acima referidos. Essas plataformas, de maneira geral, exigem um aprendizado autônomo.
É importante ressaltar que dentro do contexto da EaD, o aluno dita o próprio ritmo de
aprendizado, de acordo com seu desempenho ao realizar os seus estudos.

O aprendizado autônomo acontece quando o aluno tem a iniciativa, independente-
mente de uma necessidade acadêmica, buscando a obtenção de determinado conheci-
mento. A obtenção do conhecimento almejado pode ocorrer através de livros, apostilas,
revistas, etc. Um aluno que busca o aprendizado de programação de maneira autônoma
pode utilizar diversas plataformas (ou programas) as quais visam ensinar as técnicas de
programação, além das formas citadas.

Ainda no contexto de recursos computacionais para o ensino de programação, avaliou-
se também o software Portugol Studio que, apesar de não ter sido citada pelos alunos, é
apresentada por Matos, Paiva e Corlett (2016) como uma das iniciativas com o propósito
de auxílio ao ensino de lógica de programação. Portanto, considerou-se a utilização dessa
ferramenta neste processo de avaliação em razão de que apresenta o Portugol como sintaxe
léxica.

Sabe-se que uma das premissas para o aprendizado e o desenvolvimento da habilidade
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de programação é a constante prática. As duas plataformas mencionadas pelos alunos que
responderam positivamente ao uso desse tipo de recurso para aprender programação e que
buscam ensinar esse conhecimento através do uso de exemplos e exercícios. De maneira
geral, essas plataformas possuem características de softwares do tipo tutorial ou exercício-
e-prática, com isso, há uma necessidade de interação por parte do aluno que deverá inserir
a resposta para atividades propostas e então a plataforma lhe fornecerá um feedback.

É relevante ressaltar que a interatividade é a principal premissa das plataformas apre-
sentadas nessa seção. Conforme Fardo (2013), através da interatividade as plataformas
também procuram criar um ambiente de imersão com a finalidade de motivar os indivíduos
à ação, auxiliar na solução de problemas e promover aprendizagens. Assim, a ferramenta
que é apresentada neste trabalho abre a possibilidade, no contexto da disciplina de Lógica
de Programação, dos alunos realizarem seus exercícios com interatividade.

Os participantes de um estudo obtiveram até 40% mais acertos após realizarem cursos
de programação através de ferramentas interativas como Codecademy, segundo Lee e Ko
(2015). Ele comparou a efetividade entre plataformas e estas provocaram um maior índice
de elevação nos acertos dos exercícios propostos na avaliação da pesquisa.

Por meio da estratégia da interatividade das plataformas, eleva-se o nível de ação e
reação, direcionando para a realização de pequenos desafios ou tarefas que, ao serem con-
cluídas, dão ao aluno uma pontuação ou feedback na atividade realizada. Essa estratégia
de pontuação é adotada pela maioria das plataformas, assim como nas apresentadas neste
trabalho. Pode-se suscitar um maior envolvimento do aluno com a plataforma e, assim,
sem perceber o aluno realizará uma quantidade maior de tarefas (FARDO, 2013).

2.4.1 Codecademy

Com pouco mais de quatro anos, a Codecademy1 é uma das mais populares platafor-
mas a ofertar cursos online. Uma demonstração disso é que em janeiro de 2014 possuía
mais de 24 milhões de usuários cadastrados (SUMMERS, 2014). Dois anos depois a plata-

1Codecademy é uma empresa de educação que se diz comprometida na busca em construir uma melhor
experiência de aprendizagem, que procura ensinar e criar a experiência de aprendizagem on-line do futuro,
sua principal linha de argumento para o desenvolvimento da ferramenta é de que a educação é antiga e
o atual sistema de escola pública dos EUA remonta ao século 19. Acreditam, ainda, que empresas estão
trabalhando para “romper” a educação como a conhecemos, alterando a forma como as coisas funcionam
na sala de aula. Sua estratégia está em repensar a educação de baixo para cima, pois a web tem repensado
quase tudo da forma como conhecíamos - comércios, redes sociais, saúde e muito mais. A proposta que
a empresa defende é a de construir a educação que o mundo precisa, segundo sua visão - a primeira
“educação verdadeiramente indígena”. Tomando sugestões do Facebook e da Zynga na criação de uma
experiência educacional envolvente (SIMS; BUBINSKI, 2011).
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forma continuou a apresentar crescimento, alcançando 25 milhões de usuários (LOIZOS,
2016). Essa popularidade é um indicativo de que cada vez mais usuários procuram por
plataformas (ou ferramentas) as quais lhes permitem adquirir novos ou desenvolver seus
conhecimentos.

O Codecademy possui diversos cursos da área de computação em várias linguagens
de programação, como: JavaScript, PHP, HTML, CSS, Python e Ruby. Todos eles (os
cursos) podem ser realizados de forma independente, sem uma ordem definida. Porém,
o Codecademy possui “trilhas” que são conjuntos de cursos organizados numa ordem
recomendada. Essa organização apresenta-se como uma proposta da plataforma para que
o usuário possa atingir um objetivo específico. Um exemplo de trilha disponível é a trilha
web, a qual reúne os cursos de HTML e CSS e objetiva um aprendizado voltado para a
construção de páginas web básicas.

A plataforma do Codecademy possui cursos que possibilitam a interação do usuário
com os conteúdos. Na medida em que o usuário segue as instruções apresentadas e obtém
êxito em sua execução, novas instruções são postas para que outras atividades possam
ser completadas pelo aluno. Essa é sua característica principal e relaciona-se com o que
foi apresentado na seção 2.3, na qual tratamos sobre os tipos de software. De modo geral
suas características remontam a uma plataforma que se apresenta como uma interseção
de softwares do tipo tutorial e exercício-e-prática, por apresentar os conteúdos em seções,
levando o discente a avançar através dos conteúdos a partir da obtenção de sucesso nos
exercícios propostos.

A Figura 1 apresenta um pequeno recorte do catálogo existente no Codecademy.
Podemos observar algumas das trilhas e dos cursos presentes nesse catálogo em que o
filtro “Languages” foi definido.

Sua interface apresenta os cursos através de um título, breve descrição e o tempo
estimado para sua total realização. Na Figura 1, observa-se que há o curso intitulado de
“Python”, cuja descrição é dada por “Aprenda a programar em Python, uma linguagem
poderosa usada por sites como YouTube e Dropbox2” e com duração estimada de 13 horas.

Ao avaliar a interface apresentada ao usuário que deseja realizar um dos cursos do
Codecademy, é possível perceber que ela é dividida em três regiões: (i) uma barra de
informações localizada à esquerda, apresentando as instruções e dicas; (ii) uma região
central, que ocupa a maior porção da tela, em que o usuário deverá digitar as respostas
aos exercícios (os códigos) e que podemos considerar como a simulação simplificada de

2Tradução nossa.
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Figura 1: Codecademy - Cursos de programação.

uma Integrated Development Environment–IDE ; e (iii) uma pequena caixa de cor escura
na região superior direita, sobrepondo parte da região destinada à inserção de códigos na
IDE, pelo usuário. Nesse terceiro elemento são apresentados os resultados da simulação
dos códigos criados pelo aprendiz após acionar o botão “Save & Submit Code”. A Figura
2 apresenta a interface descrita.

A interação do Codecademy com o usuário se dá, exclusivamente, através dos recursos
textuais. Os cursos não utilizam recursos multimídia, tais como avisos sonoros, vídeos ou
animações. Ao observar fluxo geral seguido pela plataforma, avalia-se que ele ocorre da
seguinte maneira: (i) o aluno seleciona o curso desejado no catalogo; (ii) a plataforma
apresenta o título da atividade, uma breve descrição e as instruções do exercício; (iii)
o aluno realiza a leitura das instruções e, em seguida, insere sua resposta através da
digitação dos comandos (códigos em formato texto); e (iv) por último aciona o botão de
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Figura 2: Codecademy - Tela inicial do curso de Python.

Save & Submit Code para que a plataforma lhe forneça um feedback, seja ele positivo ou
negativo.

Atualmente a interface, assim como a maioria dos cursos disponíveis no Codecademy,
estão no idioma inglês, algo que poderá ser uma barreira para os usuários. Apesar de
existir a iniciativa de tradução dos seus cursos para novos idiomas, incluindo o português,
o idioma inglês é predominante na plataforma. Portanto, os usuários que não possuem
domínio dessa língua podem deparar-se com dificuldades inerentes à falta de domínio do
idioma, assim, tem-se uma possível barreira para estudantes brasileiros que não possuem
proficiência na língua inglesa.
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2.4.2 Khan Academy

O Khan Academy3, outra plataforma web popular, possui mais de 40 milhões de
usuários mensais4 e apresenta características semelhantes ao Codecademy por oferecer
vários conteúdos organizados por áreas, disciplinas e tópicos.

Diferentemente da primeira plataforma considerada, o Khan Academy surgiu através
da iniciativa de seu fundador, que elaborava vídeoaulas de matemática e disponibilizava na
Internet, ou seja, seu foco inicial era voltado para o ensino de matemática. Posteriormente,
com seu crescimento, outras áreas também se tornaram foco dessa plataforma, sendo
incluídos diversos outros cursos que vão desde Economia e finanças, passando por Ciências
e engenharia, Artes e humanidades e Computação, de acordo com a Figura 3.

Todos os recursos do site/plataforma estão disponíveis para qualquer interessado,
sem distinção entre um aluno autônomo, um estudante de faculdade, um professor ou um
adulto querendo retornar a estudar. Todos os materiais produzidos pela organização são
disponibilizados gratuitamente.

A plataforma disponibiliza acesso a vídeos, avaliações e desafios interativos a partir de
qualquer computador com acesso à web. Os usuários podem realizar os cursos no seu ritmo
e as atividades na ordem desejada. Mesmo com a flexibilidade, os conteúdos presentes na
plataforma estão organizados e agrupados por assuntos, conforme pode ser visto na Figura
3.

É possível notar ainda na Figura 3 que os assuntos estão organizados em grandes
áreas: Matemática por assunto, Matemática por ano, Ciências e engenharia, Economia e
finanças, Artes e humanidade, Computação e, por último, Desafio. Em cada grande área
temos a lista dos respectivos assuntos/temas. Para a área de Computação são apresentados
os seguintes cursos:

• Programação;

• Ciência da Computação;

• Hora do Código;

• Animação Digital.
3Organização sem fins lucrativos, fundada em 2008 por Salman Khan, com a missão de fornecer uma

educação gratuita e de nível mundial para qualquer um, em qualquer lugar. (ACADEMY, 2008, 2017).
4Informação disponível em: <http://www.khanacademy.org.tr/about.asp?ID=1>. Acesso em: 13 de

maio de 2017.
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Figura 3: Khan Academy - Lista de assuntos disponíveis.

Ao acessarmos a área Programação temos um índice com os cursos disponibilizados
pelo Khan Academy nessa categoria. Na lista a seguir estão todos os cursos disponíveis
na plataforma, sendo três desses de nível introdutório.

• Introdução a JavaScript: Desenho & Animação;

• Introdução a HTML/CSS: criação de páginas Web;

• Introdução a SQL: Consulta e gerenciamento de dados;

• JavaScript Avançado: Jogos & Visualizações;

• JS avançado: Simulações Naturais;

• HTML/JS: tornando páginas web interativas;

• HTML/JS: tornando páginas web interativas com jQuery.

O curso de “Introdução a JavaScript: Desenho & Animação” apresenta os conteúdos
básicos de Lógica de Programação apresentados através de vídeos com transcrição. O Khan
Academy organiza o ensino de programação por meio de variadas estratégias pedagógicas.
Dentre elas, há a predominância de vídeos e suas respectivas transcrições traduzidas. Além
disso, propõe desafios e projetos de programação, assim os usuários podem treinar o que
aprenderam de maneira direcionada. Os aprendizes podem, ainda, criar programas a partir
de ideias próprias e compartilhá-los nas redes sociais.
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Ao considerar os aspectos de interface considera-se que o Khan Academy tem elevada
semelhança se comparado com o Codecademy, apesar de apresenta-se com mais elementos
em sua estrutura. De forma geral a interface das atividades divide-se também em três
grandes regiões descritas como: (i) a lateral esquerda apresenta o nome do curso, a seção
de conteúdo e o tópico/assunto atual; (ii) na região ao centro da tela encontra-se o título
do tópico de conteúdo atual, uma caixa de texto semelhante a uma IDE e, lateralmente
a ela, um “vídeo” com os seus respectivos comandos de controle (play/pause e barra
de progresso) abaixo da caixa de texto; (iii) A região seguinte é composta pelos botões
“Sobre, Documentação, Derivados e Transcrição”. No primeiro apresenta-se uma descrição
da atividade, no segundo há a lista e descrição das funções (implementadas pelo Khan
Academy) disponíveis para serem utilizadas no exercício. No terceiro botão são listados
os códigos que foram derivados do exercício atual (de outros usuários ou os autoriais),
por último encontra-se uma caixa de texto com a transcrição do áudio presente no vídeo,
traduzida para o português. A linha de transcrição é destacada à medida que o vídeo
avança, de forma síncrona. A Figura 4 ilustra a interface descrita.

Figura 4: Khan Academy - Curso de Programação: Introdução a variáveis.

A experiência obtida com o Khan Acadedemy permitiu observar que a interação dessa
plataforma com o usuário se dá, predominantemente, através da utilização de vídeos
explicativos acompanhados por recurso textual (transcrição do áudio presente no vídeo).
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Assim, observou-se que os cursos utilizam de recurso multimídia com foco no uso de
vídeos.

No fluxo geral da interação, colocado pela plataforma, avalia-se que ele ocorre da
seguinte forma: (i) o aluno seleciona o curso desejado no catalogo; (ii) a atividade sele-
cionada é apresentada através de título, uma breve descrição e um vídeo; (iii) o aluno,
então, pode iniciar o vídeo, acompanhando as modificações que são apresentadas em tela;
(iv) No passo seguinte, o aluno avança no curso indo para uma nova tela específica de um
exercício/atividade proposta, insere e submete sua resposta através da digitação dos co-
mandos (códigos em formato texto); e (v) por último aciona o botão de “Próxima etapa”.
Com isso a plataforma irá verificar se a resposta submetida é igual à resposta esperada,
fornecendo ao usuário uma mensagem indicando se o aluno acertou ou errou o exercício.

Ainda no tocante à interface, observou-se que predominantemente a maior parte dos
enunciados dos cursos disponíveis estão no idioma português. Apesar disso, foi latente
observar que essa tradução ainda não é integral. Durante o estudo realizado foi possível
identificar questões de exercício no idioma inglês mesclados com as questões no idioma
português, por exemplo.

Um outro fator observado, e que pode influenciar negativamente na experiência de
um discente, refere-se à transcrição do áudio presente nos vídeos utilizados no curso.
De forma constante ocorreu a “perda” de informações que não estavam adequadamente
dimensionadas na região destinada à transcrição e, por diversas vezes, parte da transcrição
era “encoberta” por uma parte da interface. Ressalta-se que esse fator foi observado,
também, utilizando-se de monitores alta resolução (FullHD).

Além desse fator, a localização da transcrição torna-se inadequada ao forçar o aluno,
o qual necessita acompanhar a transcrição por não possuir o domínio do idioma inglês,
a manter o seu foco no texto da transcrição e no vídeo. Essa situação pode ocorrer com
frequência, já que a narração dos vídeos dos cursos de programação estão no idioma inglês.

2.4.3 Portugol Studio

Diferente das plataformas avaliadas nas seções 2.4.1 e 2.4.2, o Portugol Studio é um
software instalável e possui versões para Windows, Linux e Mac OS. Essa compatibilidade
multiplataforma é possível pois, internamente, a ferramente utiliza o Java Runtime Envi-
ronment–JRE . O aluno poderá obter o arquivo de instalação do Portugol Studio a partir
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da página oficial5 da ferramenta e em sua versão 2.6, possui um tamanho aproximando
de 160MB. Após instalado no sistema operacional Windows 10, o espaço utilizado é um
pouco mais de 360MB.

Figura 5: Portugol Studio - Exemplo de Código

O Portugol Studio é um software construído com foco na aprendizagem, ao invés
de focar na produtividade. Por sua concepção focar na simplicidade, sua estrutura não
possui diversos recursos que estão presentes na maioria das IDE profissionais (NOSCHANGA

et al., 2014). A Figura 5 apresenta essa interface e nela é possível perceber que há três
regiões principais: (i) a região central, destinada à inserção dos códigos fonte; (ii) o console
e o painel de mensagens localizados na base da tela e responsáveis por apresentar as
entradas/saídas do algoritmo e as mensagens de erro, respectivamente; e (iii) por último,
a região da árvore de símbolos, localizada na lateral direita da ferramenta.

A lateral esquerda possui os botões de interação: Executa o programa até o próximo
ponto de parada; Executa o programa passo a passo; Interrompe a execução/depuração
do programa atual; Salva o programa atual no computador, em uma pasta escolhida pelo
usuário; e Salva uma cópia do programa atual no computador, em uma pasta escolhida

5www.univali.br/portugolstudio
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pelo usuário.

A linguagem de programação utilizada na ferramenta é o Portugol, que de acordo com
Noschanga et al. (2014, p 1289):

[...] é uma notação utilizada para escrever programas em uma mescla de por-
tuguês e símbolos comuns em linguagens de programação de alto nível (ope-
radores relacionais, operadores aritméticos, entre outros).

Os autores citados defendem ainda que dentre as vantagens de se utilizar o Portugol
com alunos iniciantes está a simplicidade da linguagem aliada ao fato das palavras-chave
e comandos estarem no idioma português. Sendo assim, remove-se a barreira do idioma
para os discentes que não possuem fluência na língua inglesa.

A implementação do compilador Portugol dessa IDE possui uma sintaxe mais próxima
das linguagens C, Java e PHP do que a notação presente nos livros. Essa decisão de projeto
teve como objetivo diminuir o impacto, para o aluno, na transição do Portugol para
linguagens de programação comerciais. A transição ocorre, geralmente, após o discente
passar pela fase inicial de aprendizado de lógica de programação.

Outro fator que diferencia o Portugol Studio das plataformas avaliadas anteriormente
relaciona-se ao conteúdo disponibilizado. Nesse caso, a ferramenta não possui material
instrucional, mas apesar disso ele conta com uma cartela de exemplos base para diver-
sos algoritmos. Esses exemplos estão agrupados e disponíveis ao aluno na tela inicial do
programa a qualquer momento, como é possível ver na Figura 6.

O aluno pode abrir qualquer exemplo disponível e realizar sua execução. Além disso,
é possível realizar a derivação de qualquer exemplo e, ao realizar modificações, o discente
conseguirá construir novos algoritmos.

Após a utilização dessa ferramenta, considerou-se que a mesma possui o foco na si-
mulação de uma IDE para programação. Sua proposta é abstrair os recursos avançados
presentes na maioria das IDE que visam à produtividade para a produção de grandes
softwares e que possuem complexidade. Por suas caraterísticas gerais, entende-se que o
Portugol Studio não é capaz de instruir o aluno em moldes semelhantes aos das platafor-
mas analisadas nas seções 2.4.1 e 2.4.2, por não utilizar mecanismos que guiem o discente
através de conteúdos didáticos, não enquadrando-se plenamente como uma ferramenta
para o ensino a distância, foco desse trabalho.
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Figura 6: Portugol Studio - Tela inicial

2.5 Análise de publicações sobre ensino de programa-
ção a distância

Diversas pesquisas têm sido desenvolvidos acerca do ensino de Lógica de Programa-
ção. Os trabalhos versam ora sobre a prática de ensino, ora sobre o desenvolvimento de
ferramentas. Esta dissertação se insere na interseção desses escopos. Segundo revisão sis-
temática da literatura realizada por Silva et al. (2015), os alunos se sentem motivados
por novas experiências de aprendizagem que incluem estratégias como jogos, uso de ferra-
mentas, robótica e outras metodologias e técnicas. Isso indica que o uso de metodologias
e ferramentas diferenciadas podem contribuir para o aprendizado do discente.

A pesquisa realizada pelos autores revela que essas novas experiências produzem níveis
mais elevados de emoções positivas e melhores atitudes no que diz respeito ao material de
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aprendizagem, consequentemente podem desenvolver maior sucesso de aprendizagem que
os métodos tradicionais de ensino.

Entretanto, é importante ressaltar que, ainda segundo os autores Silva et al. (2015),
a aplicação efetiva e em escala do ensino de programação na Educação Básica requer
mais pesquisa e o desenvolvimento de novas abordagens. Considerando a relação deste
trabalho com os cursos técnicos do IMD, sendo estes pertencentes à educação básica (de
nível técnico), enxergamos que este pode ser uma contribuição.

Na concepção de Pelz, Jesus e Raabe (2012) a ausência de feedback sobre os resultados
de exercícios práticos de programação é um dos fatores que pode contribuir para altos
índices de reprovação e evasão nas disciplinas de programação. Vale salientar que um
dos objetivos da EaD é a massificação do conhecimento. Por esse motivo, geralmente, as
turmas em cursos ofertados na modalidade EaD possuem elevada quantidade de discentes,
assim, a utilização de recursos que possibilitem a correção automatizada dos exercícios de
disciplinas de programação pode permitir que os discentes tenham autonomia para avaliar
seus resultados em cada atividade.

Além disso, através dessas ferramentas pode ser possível rastrear quais discentes estão
apresentando resultados insatisfatórios e, possibilitando ao docente a compreensão desses
casos, especificamente. Algo impensável de ser realizado em cursos EaD sem um recurso
inicial, devido à quantidade de discentes nas turmas.

Portanto, amplia-se a necessidade do desenvolvimento de ferramentas que buscam
atender a essas demandas. Outro ponto a ser destacado é que este trabalho tem foco no
ensino de programação para os cursos técnicos que, como apontado pelos autores Silva et
al. (2015), é uma área com carência de ferramentas e estudos.

A pesquisa apresentada por Silva et al. (2015) informa que, massivamente, os estudos
centram-se no desenvolvimento de ferramentas, correspondendo a 45% do total dos traba-
lhos avaliados. Portanto, os dados indicam existir uma preferência na elaboração dessas
ferramentas para contribuir com o ensino de programação. O estudo ainda apresenta que
12% dos trabalhos utilizam a metodologia com o auxílio da robótica, já outros tipos de
abordagens ou técnicas correspondem a 9%.

Silva et al. (2015) indica que os trabalhos avaliados foram classificados por nível de
ensino, sendo verificado que aproximadamente 60% abordam a programação no contexto
da educação superior. Ainda de acordo com os autores, apenas 22% dos trabalhos tive-
ram foco no nível médio e 11% dos trabalhos visaram ao ensino fundamental. Um dado
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preocupante apresentado por Silva et al. (2015) é de que apenas 3% dos trabalhos foram
direcionados ao contexto do ensino a nível técnico.

Isso denota que, apesar da quantidade dos estudos relacionados ao ensino de progra-
mação, há um grande foco em nível superior. Desse modo, evidencia-se a necessidade de
estudos e consequentemente do desenvolvimento de ferramentas que possuam como foco
auxiliar o ensino de Lógica de Programação no contexto da educação técnica.

Outro fator avaliado por Silva et al. (2015) foi a relação dos trabalhos analisados
com as disciplinas de programação. No ensino superior estavam relacionadas as disci-
plina de: Programação; Introdução à Programação; Programação Orientada a Objetos;
Lógica de Programação; Raciocínio Lógico e Estrutura de Dados. Já no contexto do en-
sino fundamental e médio, apenas cinco, dos 73 artigos avaliados, especificam as seguintes
disciplinas em que foi utilizada alguma estratégia relacionada à programação: Matemá-
tica; Matemática e Física; Matemática, Português e Química; Geografia e Matemática;
Português e Matemática. Isto é, além da reduzida quantidade de estudos com foco nos
níveis fundamentais e médio, esses trabalhos não possuem como alvo o ensino de Ló-
gica de Programação, mas utiliza-se dela para o desenvolvimento de atividades em outras
disciplinas.

No tocante às abordagens pedagógicas, constata-se que há, de forma geral, um dis-
tanciamento das abordagens nos trabalhos analisados, pois foi verificado que apenas 16
trabalhos, dos 73 analisados, possuíam alguma indicação da abordagem adotada (SILVA

et al., 2015). Os dados demonstram um forte engajamento na produção de ferramentas,
metodologias ou técnicas em que não se leva em conta abordagens pedagógicas e que
poderiam potencializar, positivamente, os resultados dos trabalhos.

Outro dado evidenciado na revisão sistemática de Silva et al. (2015) relaciona-se a
modalidade na qual os trabalhos estudados focavam. Nota-se que a maioria dos estudos,
cerca de 81%, destinavam-se ao ensino presencial. Com isso, apenas 12% dos trabalhos
focavam o ensino a distância. Os 7% restante possuíam abordagens que poderiam ser
utilizadas tanto no ensino presencial como na educação a distância. Esses dados reforçam
ainda mais a importância do desenvolvimento deste trabalho com foco nos alunos dos
cursos técnicos ofertados na modalidade EaD.

Barbosa (2011) definiu uma classificação para ferramentas que apoiam o processo de
ensino e aprendizagem de programação: (i) Ferramenta de linguagem; (ii) Ferramenta de
simulação de algoritmos; e (iii) Ferramenta de interação com algoritmos.
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As ferramentas de linguagem são as que possuem como foco uma linguagem de pro-
gramação ou pseudolinguagem, como o Portugol. Já as ferramentas de simulação buscam
simular o comportamento das ferramentas utilizadas com finalidade profissional, geral-
mente desenvolvidas para facilitar a prática de algoritmos. São exemplos dessa categoria
o VisuAlg e o Portugol Studio. As ferramentas de interação com algoritmos apresentam
o foco na interação dos conceitos da lógica de programação. Nessas ferramentas as ativi-
dades são realizadas através de recursos gráficos e da estratégia de interligação de blocos.
Um exemplo de ferramenta dessa categoria é o Scratch.

Tendo como base a classificação definida por Barbosa (2011), encontra-se no limiar
entre ferramenta de linguagem e de simulação de algoritmos o Saci (SACI, 2016), um
sistema integrado para o ensino e aprendizagem de programação de computadores que
compreende um subsistema de gerência de usuários, um subsistema de gerência de aulas
e o ambiente de aprendizagem propriamente dito, implementado como um aplicativo web
de página única. Esse ambiente incorpora ferramentas para a visualização do conteúdo da
aula (vídeo, documentos de apoio), edição do programa-fonte, execução e verificação da
correção do programa, além de ferramentas de ajuda ao aluno (ANIDO, 2015).

O Saci foi concebido com o objetivo de atender diretamente aos requisitos dos cursos
da Olimpíada Brasileira de Informática-OBI6, tendo em vista o interesse em motivar os
alunos para a aprendizagem de programação e, assim, participarem da competição nessa
modalidade. Logo, o Saci foi construído para se adequar a algumas ações: (i) uso de uma
linguagem real; (ii) possibilidade de configurar aulas compostas de material de apoio e
de exercícios; (iii) correção automatizada das submissões dos alunos e retroalimentação
dos resultados; (iv) possibilidade e entrada e saída na forma de texto para que o aluno se
acostume com o modelo de provas da OBI.

Destaca-se que a proposta desta pesquisa, apesar das semelhanças com a aplicação
Saci, difere-se do trabalho desenvolvido por Anido (2015) quanto aos objetivos, pois aqui
o foco está voltado a inclusão de um sistema de feedback voltado aos exercícios do material
didático da disciplina de Lógica de Programação dos Cursos Técnicos do Instituto Me-
trópole Digital. O principal objetivo relaciona-se ao processo de ensino formal de alunos
de uma instituição, o qual tem entre suas finalidades a inclusão social e digital desses
discentes que são, em sua maioria, provenientes de escolas de ensino público, ao passo que
o Saci está voltado para um público mais amplo e com intuito de fomentar a participação
de estudantes na competição de programação da OBI.

6Competição promovida anualmente pela Sociedade Brasileira de Computação, na qual estudantes dos
ensinos fundamental e médio resolvem exercícios de programação e/ou exercícios de lógica.
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Um sistema web com características semelhantes ao proposto neste trabalho é en-
contrado em Mutiawani e Juwita (2014), que apresenta uma aplicação para educação a
distância e ensino de programação. Nele os conteúdos estão organizados em tópicos e
acessíveis através da Internet. Além do acesso aos conteúdos, os usuários podem inserir
os seus códigos de resposta para os exercícios de programação diretamente em campo de
texto destinado à resposta, solicitando ao sistema uma correção para o seu código e o
resultado, então, será apresentado na mesma página.

Mutiawani e Juwita (2014) destaca que, apesar da possibilidade da utilização da
ferramenta Moodle para a realização de exercícios, no ensino de programação é diferente,
pois não seria possível o aluno submeter suas respostas aos exercícios de programação e,
em seguida, obter uma avaliação. Por essa limitação, os autores desenvolveram um novo
ambiente que contemplasse o recurso proposto.

É nessa funcionalidade que o trabalho de Mutiawani e Juwita (2014) se assemelha
à proposta apresentada nesta dissertação, devido ao recurso de correção de exercícios
de algoritmos no contexto da Educação a Distância, mas diferindo nas linguagens im-
plementadas, em se tratando da utilização de uma linguagem semelhante ao português
estruturado. Lucena e Lucena (2016) defendem o uso de uma linguagem de programação
no idioma do aprendiz, evitando, assim, acréscimos de obstáculos em um idioma em que
os estudantes podem não possuir domínio, a exemplo do inglês.



43

3 Metodologia

Neste capítulo estão explicitados o percurso metodológico e o contexto empírico para
a realização desta pesquisa. Para cada objetivo específico definiu-se uma etapa da investi-
gação descrevendo os procedimentos de coleta e análise de dados. Portanto, as atividades
foram constituídas por meio de três fases, com instrumentos específicos de técnica, coleta
e produção de dados.

O trabalho foi desenvolvido utilizando elementos de pesquisa mista-exploratória. Considera-
se que essa metodologia é coerente para esta proposta, pois considera aspectos qualitativos
e quantitativos inerentes ao processo de aprendizagem de Lógica de Programação ao anali-
sar os conhecimentos prévios dos alunos acerca do material didático e a experiência deles
com o uso da ferramenta desenvolvida e integrada ao material. O aspecto exploratório
diz respeito ao desenvolvimento da ferramenta, baseada em dados levantados para sua
fundamentação técnica e pedagógica.

3.1 O contexto dos Cursos Técnicos Semipresenciais do
IMD

O Instituto Metrópole Digital, Unidade Acadêmica Especializada da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, oferta Cursos Técnicos de Nível médio desde 2012. De
acordo com o Projeto Pedagógico (Instituto Metrópole Digital, 2016),

os cursos técnicos do Instituto Metrópole Digital (IMD) são desenvolvidos
de forma concomitante1 ou subsequente ao Ensino Médio e serão oferecidos
de forma articulada à modalidade de ensino Educação a Distância (EaD),
no modelo semipresencial2, aliando encontros presenciais com atividades à
distância.

1Curso técnico no qual o aluno já concluiu o ensino fundamental e esteja cursando no mínimo o seu
primeiro ano ou tenha concluído o ensino médio.

2Modalidade de ensino em que o curso ocorre a distância com a realização de encontros presenciais.
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A seleção de novos alunos para os Cursos Técnicos do IMD é realizada através de
processo de prospecção o qual consiste em um exame baseado em um conjunto de matrizes
as quais descrevem competências e habilidades relevantes para a área de T.I. (REIS et al.,
2015).

O IMD realiza um processo seletivo diferenciado na seleção dos alunos os quais ingres-
sarão nos cursos técnicos semipresenciais. Tal processo objetiva avaliar as competências
e habilidades do candidato na área de Tecnologia da Informação, baseando-se, assim, na
verificação das “Competências e Habilidades”, conforme apresenta a Tabela 1.

Tabela 1: Competências e Habilidades avaliadas na seleção para os Cursos Técnicos do
IMD.

Competência e Habilidade
Criatividade e Inovação
Comunicação e Colaboração
Pesquisa e Gerenciamento de Informações
Pensamento Crítico, Resolução de Problemas e Tomada de Decisões
Conceitos e Procedimentos em Tecnologia

Nesse contexto, o candidato aprovado para ingressar no curso técnico deverá, então,
estar apto a desenvolver suas habilidades através dos conteúdos e atividades presentes nas
disciplinas. O aluno cursará disciplinas com conteúdos de matemática, raciocínio lógico,
resolução de problemas computacionais (programação), leitura técnica (em inglês).

Portanto, o instrumento de seleção existente possui como finalidade captar estudantes
com habilidades e competências para a área de Tecnologia da Informação, oportunizando
a esses estudantes a possibilidade de desenvolvimento profissional.

Os cursos técnicos do IMD são estruturados em 4 módulos: Básico, Intermediário,
Avançado e Integrador. Todos os alunos ingressantes devem cursar o módulo básico, co-
mum para todas as ênfases. Ao final do módulo básico, o aluno que obtiver aprovação
deverá optar por uma das ênfases disponíveis: Automação Industrial, Eletrônica, Infor-
mática para Internet, Programação de Jogos Digitais e Redes de Computadores. A Figura
7 representa a relação hierárquica entre as ênfases. Em sua passagem do módulo básico
ao módulo intermediário o aluno deverá optar por uma das ênfases disponíveis.

Em paralelo ao trajeto realizado nos módulos Básico, Intermediário e Avançado, o
aluno poderá realizar as diversas atividades do módulo Integrador, que vão desde atividade
de estágio, participação em projetos de pesquisa e/ou extensão à produção de Trabalho
de Conclusão de Curso, dentre outras atividades.
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Figura 7: Cursos Técnicos do IMD - Hierarquia de Módulos. Fonte: Coordenação do Curso.

De acordo com o Projeto Pedagógico, ao ingressar no curso técnico do IMD o aluno
cursará inicialmente o módulo Módulo Básico que, por sua vez, possui carga horária total
de 280h e estrutura-se em 6 disciplinas. Na Tabela 2 estão listadas as disciplinas que
compõem esse módulo e suas respectivas cargas horárias.

Tabela 2: Disciplinas do Módulo Básico dos Cursos Técnicos do Instituto Metrópole Di-
gital.

Disciplina Carga Horária
Introdução às Tecnologias da Informação 60h
Inglês Técnico I 40h
Matemática Aplicada 40h
Arquitetura de Computadores 20h
Lógica de Programação 60h
Sistemas Operacionais 60h

O aluno que obtém aprovação no módulo básico (e que deseja permanecer no curso)
realiza, no início do semestre seguinte, a opção de ênfase a qual deseja seguir. A partir
dessa etapa, o aluno começa a ter contato com disciplinas mais específicas pertencentes à
ênfase escolhida, mesmo existindo disciplinas em comum entre duas ou mais ênfases.

Ao concluir o intermediário com aprovação, no semestre seguinte o aluno irá cursar
o módulo avançado da ênfase escolhida no intermediário, não podendo realizar, nessa
transição, mudança de ênfase. No avançado, a quantidade de disciplinas comuns entre
as ênfases diminui, tornando os conteúdos mais específicos em cada ênfase, oferecendo
oportunidade para que o aluno possa aprofundar seus conhecimentos a partir do módulo
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intermediário.

O curso funciona com encontros presenciais e virtuais. As turmas são compostas por
40 alunos, no máximo, tendo um tutor responsável por cada turma para acompanhar o
desenvolvimento das atividades executadas. A tutoria consiste, dentre outras atividades,
no acompanhamento da realização de exercícios online no ambiente virtual e de exercícios
presenciais.

Ainda de acordo com o Instituto Metrópole Digital (2016), o aluno deve comparecer
presencialmente ao polo no qual está vinculado para participar, obrigatoriamente, de en-
contro presencial. Com duração de 4 horas, essa atividade é conduzida semanalmente pelo
tutor da turma. A estrutura do encontro presencial é definida pelo Projeto Pedagógico, o
qual estabelece sua realização em três partes, com a seguinte divisão:

• Discussões gerais sobre a área do curso;

• Sanar dúvidas dos alunos;

• Realização de exercícios e atividades presenciais.

Além dos encontros presenciais, os alunos contam com os encontros virtuais, os quais
são realizados em horários pré-agendados pelos tutores para que os alunos de sua turma
possam interagir, de modo síncrona, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem–AVA
. O recurso utilizado para essa interação é o chat do AVA. Esses encontros possibilitam
que os discentes tirem dúvidas “ao vivo”, obtendo as orientações necessárias de forma mais
rápida que a utilização dos fóruns de dúvidas, também presentes no ambiente.

3.2 Questionários e Entrevistas

A primeira fase - que atende ao levantamento de características dos alunos dos cursos
técnicos para balizar a concepção do recurso desenvolvido - foi realizada com a aplicação de
questionário online. Essa técnica de coleta de dados é indicada para grande quantidade de
sujeitos (GIL, 1999), o que alinha-se à característica da EaD, de massividade de seus cursos.
Convém lembrar que os Cursos Técnicos contam com a entrada anual de aproximadamente
1.680 alunos.

Como delimitação dos sujeitos, optou-se por selecionar todos os alunos matriculados
no módulo Básico do curso nos primeiros semestres letivos de 2015 e 2016, pois a disciplina
foco desta pesquisa é ofertada ao final do primeiro módulo dos Cursos Técnicos, o Básico.
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Para concretizar a obtenção dos dados através do questionário, utilizou-se a ferramenta
LimeSurvey3. Através desse software foram enviados links individuais para os endereços
de e-mail que estavam cadastrados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle
utilizado pelos alunos. Esse recurso (link individual) permitiu evitar o preenchimento
em duplicidade pelos discentes, garantindo, assim, que cada aluno pudesse participar
da pesquisa respondendo ao questionário uma única vez. Somado-se a esse controle era
possível ainda realizar reenvio, periodicamente, de e-mails com lembrete convidando os
alunos cadastrados na base de dados, os quais não respondem ao questionário.

As questões foram estruturadas em quatro seções, que versam sobre: (i) Perfil do
Aluno; (ii) Formas de Acesso à Informação; (iii) Relação do Aluno com a Disciplina de
Lógica de Programação; e (iv) As dificuldades Enfrentadas. Essas questões foram base-
adas em categorias julgadas pertinentes para este trabalho e, consequentemente, para o
desenvolvimento da ferramenta. O questionário está disponível no Apêndice A.

Assim, inicialmente, foi enviado o questionário online aos alunos do primeiro semestre
letivo de 2015. Ao final da primeira aplicação, foi possível obter as respostas de 305
participantes. Por considerar baixa a adesão, decidiu-se repetir a aplicação com alunos
da turma 2016. Após a aplicação do mesmo instrumento, foi possível obter respostas de
372 alunos. Portanto, contabilizou-se um total de 677 discentes participantes ao final da
aplicação do questionário.

Os dados resultantes das respostas foram categorizados e tabulados para análise. En-
tão, a partir das primeiras análises, decidiu-se proceder à realização de entrevistas para
aprofundar algumas informações coletadas nos questionários.

Após a análise dos questionários, foram realizadas entrevistas presenciais e semies-
truturadas com 37 alunos do primeiro semestre de 2016, do Módulo Básico, em todas as
cidades em que há polo presencial do Instituto Metrópole Digital: Angicos, Caicó, Mossoró
e Natal.

As entrevistas e os questionários tiveram como finalidade atender ao primeiro objetivo
proposto neste trabalho, o de levantar as características dos alunos dos Cursos Técnicos
ofertados na modalidade EaD e, assim, fundamentar a concepção do recurso de feedback a
ser implementado no material de Lógica de Programação. Além disso, a partir dessa fase
da pesquisa foi possível identificar alguns fatores que influenciam os estudos e o acesso à
ferramenta implementada.

3LimeSurvey: software livre para aplicação de questionários online (LIMESURVEY, 2016).
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Neste processo, em cada polo, os alunos foram separados em categorias, e estas foram
formadas a partir da média ponderada das disciplinas de Matemática Aplicada, Inglês
Técnico I e Introdução às Tecnologias da Informação, pelas respectivas cargas horárias.
Esse procedimento foi utilizado para permitir separar, também, os alunos que não estavam
mais frequentando o curso (desistências/abandonos), pois alunos que não realizaram a
primeira prova presencial do curso não seriam incluídos na amostra. Após o cálculo da
média foi criada uma lista dos discentes, separados por polo do encontro presencial. A
partir dessa lista foram definidas quatro categorias para divisão dos alunos e posterior
procedência na seleção dos alunos entrevistados:

• Cat 1 - Menor que 21 - Média Baixa (menor que 5 e maior ou igual a 3);

• Cat 2 - Menor que 21 - Média Alta (maior ou igual a 5);

• Cat 3 - Maior ou igual 21 - Média Baixa (menor que 5 e maior ou igual a 3);

• Cat 4 - Maior ou igual 21 - Média Alta (maior ou igual a 5).

O processo seletivo reserva 75% das vagas para o público com até 21 anos, o quanti-
tativo restante é destinado aos candidatos acima dessa faixa. Por esse motivo foi aplicada
essa divisão nas categorias.

O segundo recorte foi uma decisão dos pesquisadores ao verificar a média de aprovação
dos cursos, pois entendeu que os alunos acima da média são considerados alunos com
médias altas. Já os alunos que estão abaixo da média de aprovação, mas acima de 3
pontos, foram considerados alunos com média baixa. Alunos os quais possuíam média
abaixo de 3 foram desconsiderados ao identificar um alto índice de ausências nos encontros
presenciais e, portanto, poderiam estar no limiar de alunos desistentes. Somando-se a isso,
percentualmente, esse grupo não realizou a primeira prova presencial, reforçando uma
denotação de abandono do curso (outro tema que poderá ser estudado em um trabalho
futuro).

Além dos instrumentos descritos, alguns documentos foram obtidos através da co-
ordenação do curso, como rendimentos, informações de matrícula, dentre outros dados
coletados para complementar as análises qualitativas do trabalho.
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3.3 Desenvolvimento da Ferramenta

Na fase seguinte - codificação do ambiente de programação integrado ao material di-
dático - de posse dos dados e das análises realizadas nas fases anteriores, foi iniciado o
processo de desenvolvimento a partir do estudo da arquitetura e tecnologias utilizadas
na construção dos materiais didáticos existentes. O primeiro passo foi solicitar ao Se-
tor de Produção Multimídia–SPM do IMD acesso aos códigos-fonte da plataforma que
disponibiliza os materiais didáticos do curso.

O SPM informou sobre o andamento de um novo projeto gráfico de layout e que
estava sendo testado em algumas disciplinas do módulo avançado no semestre letivo de
2016.1. Esse novo projeto seria utilizado, no Módulo Básico, a partir do primeiro semestre
de 2017. A nova apresentação gráfica dos conteúdos estava também aliada a um novo
conjunto de tecnologias para construção de sistemas para web. Com o acesso autorizado
aos códigos da nova plataforma dos materiais didáticos, foi iniciado o processo de estudo
da arquitetura desenvolvida.

Após a tomada de ciência da estrutura adotada no desenvolvimento da nova plata-
forma para os materiais didáticos dos cursos técnicos do IMD, iniciou-se o processo de
acoplamento dos recursos a serem incluídos para o desenvolvimento da ferramenta de
codificação e feedback automatizado. Esse procedimento foi realizado de maneira a não
intervir nos processos de trabalho dos desenvolvedores atuantes no SPM.

A primeira versão da ferramenta desenvolvida permitia a inserção pelo aluno de seus
algoritmos e posterior verificação se estes possuíam, como resultado de sua execução, a
saída esperada.

Posteriormente, devido às limitações tecnológicas na plataforma adotada pelo SPM,
o setor decidiu abandonar o framework 4 até então utilizado. Assim, desenvolveram um
novo framework próprio para evitar novas limitações no projeto.

Essa mudança tecnológica da plataforma que disponibilizava os materiais didáticos
do IMD forçou uma completa re-codificação dos recursos desenvolvidos na ferramenta até
então implementada. Esse procedimento foi necessário para que fosse possível acoplá-la à
nova estrutura desenvolvida pelo SPM. Esse contratempo limitou o período de tempo que
estava destinado ao desenvolvimento de alguns recursos previstos neste trabalho, tais como
interfaces para tutores e professores da disciplina, as quais permitiriam o acompanhamento

4Conjunto de Ferramentas ou Bibliotecas que permitem a abstração do desenvolvimento de funciona-
lidades para o desenvolvimento de softwares.
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dos exercícios respondidos pelos discentes e, assim, possibilitaria avaliar o desenvolvimento
dos discentes na disciplina.

3.4 Aplicação da Ferramenta

A terceira fase diz respeito à análise do impacto da ferramenta na realização de exer-
cícios de Lógica de Programação no Material Didático, que aconteceu durante o primeiro
semestre de 2017, com alunos dessa turma, e em encontro presencial correspondente às
aulas 10 e 11. A opção por esta data se deu em razão de os alunos terem completado
2/3 da disciplina. Apesar de a ferramenta não ser atrelada a nenhuma aula, as primei-
ras aulas detinham um forte componente teórico, além disso, os alunos já teriam melhor
compreensão dos conceitos da disciplina nas aulas selecionadas.

A indicação da turma foi feita aleatoriamente pela coordenação do curso. Por questões
de acesso, optou-se apenas por delimitar as turmas do polo Natal, localizada no IMD.
Assim, a turma selecionada conta com 40 alunos matriculados, reunindo-se aos sábados
para os encontros presenciais. No dia da realização do experimento, 30 alunos estavam
presentes. Todos receberam o Termo de Consentimento de Livre e Esclarecido–TCLE .
Vale mencionar que desses 30 alunos, 8 desistiram de colaborar com a pesquisa durante a
realização da atividade.

Os alunos foram ordenados de acordo com as médias ponderadas pelas cargas horárias
das disciplinas de Introdução às Tecnologias da Informação, Matemática Aplicada e Inglês
Técnico. A partir dessa lista, dividiu-se os alunos em Grupos A e B, com 15 discentes em
cada.

Em seguida o experimento foi realizado em duas etapas, cada uma com duração má-
xima de 1h. Na primeira delas, os discentes que compõem o Grupo A foram conduzidos a
outro laboratório e praticaram os exercícios propostos da aula 11 utilizando a ferramenta
desenvolvida e integrada ao material didático. A outra metade, (Grupo B) realizava os
mesmos exercícios propostos na aula, porém na ferramenta adotada pelo curso - VisuAlg.

Na etapa seguinte, foi realizada a inversão dos grupos. Os alunos que experimenta-
ram a ferramenta foram conduzidos ao laboratório de aulas (Grupo A) e os alunos que
utilizaram o VisuAlg (Grupo B) foram encaminhados ao laboratório para experimentar
a ferramenta. Os mesmos exercícios propostos na primeira etapa foram indicados para
serem realizados na segunda etapa.
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Ao final de cada etapa as respostas de cada aluno foram recolhidas para posterior
correção e avaliação dos resultados. As quatro questões práticas do exercício da aula 11
estão disponíveis no Anexo A.

Além da realização do experimento prático, foi solicitado também que os alunos res-
pondessem a um questionário sobre o uso da ferramenta. Esse instrumento encontra-se
disponível no Apêndice D.



52

4 Análise de Dados do Trabalho
Desenvolvido

Este capítulo apresenta-se uma análise dos dados resultantes da pesquisa desenvolvida
e da ferramenta produzida. Assim, a primeira subseção se dedica à análise do material
didático na EaD, de forma geral. Em seguida, é feita a análise do material didático de
Lógica de Programação utilizado nos Cursos Técnicos do Instituto Metrópole Digital.
Na subseção posterior, são analisados os dados obtidos nos questionários e entrevistas
realizados com os alunos. Diante disso, é importante esclarecer que a análise desses dados
se atém ao que foi relevante à produção do recurso proposto.

4.1 O material didático de Lógica de Programação do
IMD

No desenvolvimento das primeiras versões dos materiais didáticos do IMD, estruturou-
se que a quantidade de aulas de cada disciplina é definida através da divisão da carga
horária da disciplina por quatro. Posto isso, uma disciplina com carga horária de 60h,
como a de Lógica de Programação, deve possuir 15 aulas. Assim sendo, seus conteúdos
estão divididos em 15 aulas, os quais estão apresentados na Tabela 3.

O layout em que os conteúdos são apresentados aos discentes está disponível na Figura
8. Essa interface foi modelada pela equipe de design do Setor de Produção Multimídia–
SPM e desenvolvida pela sua equipe de diagramação web e programadores. Nesse layout
são apresentados o número e título da aula, logo abaixo, o assunto e os respectivos con-
teúdos. Na região lateral direita tem-se o sumário da aula.

Desse modo, a disposição dos conteúdos em cada aula está organizada por meio de
diversas “páginas” e proporciona ao leitor, ao avançar por entre elas, a sensação de estar
lidando com as páginas de um livro, porém em um formato digital.

Destaca-se que os materiais didáticos dos Cursos Técnicos do IMD são disponibilizados
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Tabela 3: Conteúdos da Disciplina de Lógica de Programação dos Cursos Técnicos do
IMD.

Aula Conteúdo
Apresentação da disciplina

Aula 01 Introdução aos algoritmos
Aula 02 Formas de representação de algoritmos
Aula 03 Tipos de dados
Aula 04 Expressões
Aula 05 Instruções primitivas
Aula 06 Controle de fluxo de execução: estrutura sequencial
Aula 07 Estruturas de decisão simples se... fim se
Aula 08 Estruturas de decisão composta e de múltipla escolha - se... senão...

fim se escolha...caso
Aula 09 Estruturas de decisão - exercícios
Aula 10 Estruturas de repetição - repetição com variável de controle
Aula 11 Estruturas de repetição - enquanto... faça repita... até
Aula 12 Estruturas de repetição - exercícios
Aula 13 Estruturas de dados homogêneas - vetores e matrizes
Aula 14 Subalgoritmos: funções e procedimentos - mecanismos de passagem

de parâmetros
Aula 15 Vetores, matrizes, funções e procedimentos - exercícios

através de plataforma online e utiliza tecnologias para construção de web sites modernos,
contando em seu front-end com a utilização do HTML51, o CSS2 e Materialize CSS3 e o
JavaScript4 aliado com o jQuery5.

Essas tecnologias possibilitam a construção de um material didático com recursos
tecnológicos que permitem a inserção de outros mecanismos para a disponibilização de
conteúdos multimídia, desde imagens estáticas, animações, vídeos ou até mesmo constru-
ção de recursos que proporcionem a interação com o aprendiz, etc.

Apesar desse “poder tecnológico”, os recursos didáticos empregados limitam-se ao de
um livro em formato digital ao permitir que os conteúdos sejam visualizados através dos
diversos tipos de aparelhos, incluindo dispositivos móveis.

Ao focar nos conteúdos das aulas do material didático de Lógica de Programação do
IMD, observa-se que são compostas de três itens: texto, imagens e vídeos. Os conteúdos
estão, predominantemente, dispostos através de textos e imagens, sendo complementados

1HTML: abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem
de Marcação de Hipertexto - Versão 5.

2Abreviação para Cascading Style Sheets, responsável pela formatação de cores e estilos.
3Framework CSS que implementa o Material Design
4Linguagem de programação interpretada compatível com a maioria dos navegadores Web modernos.
5Biblioteca de funções JavaScript que manipulam recursos HTML.
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Figura 8: Layout dos Materiais Didáticos.

com vídeos na maioria das aulas. Esses vídeos começaram a ser produzidos e inseridos nos
materiais didáticos a partir do primeiro semestre de 2014, como uma primeira proposta
para dinamizar a apresentação dos conteúdos para o aluno e iniciando a utilização de
recursos computacionais para produzir um material didático mais rico.

Portanto, pode-se afirmar que o material didático do IMD referente à Lógica de Pro-
gramação é estático, apesar da presença dos vídeos, pois não permite interatividade. Con-
forme afirma Silva (2001), a interatividade permite ultrapassar a condição de espectador
passivo para a condição de sujeito operativo, entendida como troca de ações, controle so-
bre acontecimentos e modificação de conteúdos, o que não ocorre com o material didático
analisado.
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4.2 Características dos alunos dos cursos técnicos para
balizar a concepção do recurso

Nesta seção, apresentam-se os resultados relativos aos dados provenientes dos ques-
tionários e das entrevistas. Esses instrumentos foram selecionados para compor as infor-
mações inerentes ao primeiro objetivo específico desta dissertação. Os dados coletados
fundamentaram as concepções do recurso desenvolvido e integrado ao material didático.

A realização dos questionários permitiu obter a participação de 677 discentes. Desse
modo, foi possível obter informações consideradas relevantes para a realização deste tra-
balho, servindo como balizadoras do processo de elicitação dos requisitos de nosso recurso.

Apesar de não ser uma informação relevante para nossa pesquisa, classificamos os
participantes pelo sexo. Os dados mostram que 3

4 dos participantes são do sexo masculino,
o que reforça o estigma de que na área de T.I. predomina o sexo masculino, mesmo em
nível técnico. Embora o gênero não tenha relação com o desenvolvimento de habilidades,
julgamos que essa informação pode ser considerada para traçar estratégias de atração
voltadas às meninas para a seleção e participação nos cursos técnicos do IMD, pois é
relevante que o material didático contemple esse aspecto e garanta representatividade
feminina.

No que se refere ao acesso à informação, procurou-se conhecer um pouco da realidade
do aluno no tocante ao seu acesso ao computador e à Internet. Esse dado é relevante
para planejar características técnicas do recurso a ser implementado no material didático.
Destaca-se o item em que se questionou sobre os locais onde o aluno acessa a Internet. Vale
registrar que era permitida a marcação de mais de uma opção. A Figura 9 mostra que 90%
acessam a Internet de casa, apesar de que 94% declarar possuir acesso à Internet em suas
residências. Esses dados sugerem que o material didático pode ser acessível pela Internet,
explorando seus recursos e tecnologias, visto que a quase totalidade dos estudantes dos
cursos técnicos têm acesso facilitado em casa.

Outros locais que também permitiram a conexão dos alunos, com quantidades de
respostas aproximadamente semelhantes e em quantidades também expressivas foram: no
polo do IMD, no local de trabalho, seguido pelo acesso na casa de parentes e, por último,
na casa de amigos.

A partir desses dados é possível inferir que os participantes, de maneira geral, são alu-
nos que possuem fácil acesso à Internet e estão constantemente consumindo conteúdo in-
formacional e instrucional, sem restringir-se somente a esses conteúdos ao utilizar também
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Figura 9: Local onde acessa a Internet.

o acesso para Lazer/Diversão. O detalhamento desse acesso foi feito com o questionamento
a seguir.

A Figura 10 apresenta os resultados com relação à intensidade das atividades realiza-
das pelo aluno durante seus acessos à Internet. Os estudantes foram questionados acerca
da sua permanência com relação a esses conteúdos ao realizar o acesso à Internet.

Figura 10: Intensidade por tipo de conteúdo acessado.

Analisando o gráfico da Figura 10, observou-se que quase a totalidade dos alunos
dedicam significativa quantidade de tempo na Os estudantes foram questionados acerca
da para estudos relativos ao IMD, registrando que regularmente ou sempre acessam a rede
com essa intenção. Cerca de 60% dos alunos mantêm acesso regular com o objetivo de
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estudar o conteúdo do IMD e 55% para estudos em geral. Além dessas respostas, cerca de
48% dos alunos responderam que utilizam a Internet para Lazer/Diversão. Esses dados
ratificam que o material didático deve explorar recursos e ferramentas da Internet.

É fundamental destacar que um dos requisitos que a ferramenta proposta apresenta
diz respeito à necessidade de conexão com a Internet, pois seu desenvolvimento é baseado
em tecnologias para construção de sistemas voltados à web. Essa necessidade é, portanto,
um fator não limitante ao perfil dos participantes da pesquisa, conforme foi observado nos
dados apresentados em relação ao acesso à informação.

O terceiro grupo do questionário, Aluno na Disciplina, procurou obter informações
sobre o aluno em relação à disciplina de Lógica de Programação. Esse grupo de questões
inicialmente questiona se o aluno gosta de raciocínio lógico. Sobre isso, 86% afirmaram
gostar de raciocínio lógico. Considera-se isso positivo, visto que é uma habilidade funda-
mental para o desenvolvimento do pensamento computacional.

Nesse sentido, a pergunta foi detalhada objetivando identificar se os alunos já haviam
tido experiência com conteúdos de lógica de programação, anterior à disciplina do IMD.
Identificou-se um valor que foi considerado expressivo, ou seja, 45% dos alunos afirmaram
contato prévio com os conteúdos apresentados na disciplina.

Considerando apenas os alunos que já tiveram experiência em cursos anteriores, 30%
dos participantes da pesquisa já cursaram a disciplina de Lógica de Programação em outro
curso e obtiveram aprovação, já 4% também cursaram, mas não obtiveram aprovação.
Esses dados permitem fazer duas inferências: a dificuldade no aprendizado das habilidades
da disciplina e o fato de que maior parcela dos alunos do curso estão cursando essa
disciplina pela primeira vez.

Uma das questões buscou identificar quais estratégias de estudo os alunos utilizam
para auxiliar em seu processo de aprendizagem sobre lógica de programação. Foram su-
geridos alguns recursos didáticos e métodos que os alunos exploram e utilizam com que
frequência. Os resultados dessa pergunta estão dispostos na Figura 11.

De acordo com o gráfico, verificou-se a expressiva quantidade de alunos que responde-
ram que sempre ou regularmente estudam para a disciplina de Lógica de Programação por
meio dos materiais didáticos do IMD, seus exercícios e vídeos, respectivamente. Contudo,
destaca-se o quantitativo de alunos que afirmaram não explorar plataformas interativas de
ensino de programação. Considerando os alunos que nunca (55%) ou raramente utilizaram
(23%) tais ferramentas, temos que 78% não exploram o potencial desses recursos. Vale
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Figura 11: Métodos de estudo e frequência utilizada.

salientar que são ambientes indicados por Ramos e Teixeira (2016) como ferramentas as
quais contribuem para o desenvolvimento do pensamento computacional.

Esses dados evidenciam a relevância que o material didático IMD tem para o aluno
do curso, como principal referência de estudo, além da necessidade premente de que esse
material proporcione experiências dessa natureza, seja em razão de alguns alunos não
conhecerem o potencial dessas ferramentas, ou pelo fato da disponibilidade de diferentes
mídias pelo material para oportunizar a aprendizagem. Essa análise indica a necessidade
de renovação constante do material didático dos cursos, de modo a criar atrativos para o
aluno de T.I. a distância. A esse respeito vale reiterar que um dos objetivos deste trabalho
é proporcionar essa atualização, contemplando um acréscimo ao material com a integração
da ferramenta a qual está sendo proposta. Ademais, em futura renovação do material da
disciplina de Lógica de Programação, pretende-se implementar o recurso desenvolvido e
a revisão do conteúdo.

Dentre os demais recursos, convém destacar que os vídeos sobre o assunto na Internet



59

que foram indicados por 60% dos alunos. A ferramenta não contempla esse aspecto, no
entanto esse é mais um indício de mídia digital que pode ser agregada ao material didá-
tico do IMD. Pela mesma razão do escopo do recurso desenvolvido, os demais métodos
questionados não foram analisados neste trabalho.

Na seção Aluno na Disciplina, foi solicitado aos estudantes a informação de quantas
horas por semana eles dedicavam ao estudo da disciplina de Lógica de Programação, então
61% declararam a dedicação de até cinco horas por semana para a disciplina. Esses dados
demonstram que, considerando os dias úteis da semana, os alunos dos cursos técnicos do
IMD reservam, no máximo, uma hora por dia para realizar as atividades. Em razão disso,
verifica-se que a ferramenta deverá oportunizar ao aluno a otimização de sua prática com
o material didático. A proposta do feedback automatizado e imediato do recurso atende
a esse quesito.

O último grupo de questões apresentado aos participantes da pesquisa procurou de-
tectar os fatores que influenciaram os alunos em seu processo de estudos para a disciplina
de Lógica de Programação. A primeira pergunta indagava se o aluno teve dificuldades
com os conteúdos. De acordo com as respostas, 60% dos alunos afirmaram ter enfren-
tado dificuldades na disciplina. Este dado é intrigante, tendo em vista que a Lógica de
Programação é apontada como de difícil apropriação de seus conceitos pelos discentes.

É importante salientar que os cursos técnicos do IMD não apresentam reprovação por
disciplina, mas por módulo. Entretanto, de acordo com dados referentes às turmas ingres-
santes nos anos de 2015 e 2016, de um universo de 1.366 alunos aprovados no módulo
básico, aproximadamente 20% obtiveram insucesso na disciplina de Lógica de Programa-
ção ao atingir média menor do que 5,0. Isso implica em dizer que, desse grupo, 278 alunos
são aprovados no módulo básico e passam para o módulo intermediário com habilidades
de lógica de programação limitadas, uma vez que não atingiram em sua nota valor igual
ou superior à média de aprovação do módulo. Esses dados reforçam a necessidade de se
repensar a prática de ensino e o material didático de Lógica de Programação.

Em seguida, os alunos foram separados em dois conjuntos - os que afirmaram dificul-
dades e os que não enfrentaram dificuldades na disciplina. Com isso, os alunos do primeiro
conjunto tiveram acesso às questões em que eram indagados sobre as dificuldades com as
quais se depararam durante os estudos de Lógica de Programação. A Figura 12 ilustra o
panorama das respostas apresentadas por 408 alunos.

O elemento do nível de incompatibilidade entre os exercícios e os conteúdos das aulas
foi o apontado como maior dificuldade para o sucesso na disciplina. Para 1/3 dos res-
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Figura 12: Caracterização das Dificuldades

pondentes, era comum a incompatibilidade entre os exercícios e os conteúdos das aulas
do material didático. Esse dado sugere uma revisão nas atividades propostas no material
didático do IMD. A integração de um recurso que diversifique as formas de interação e
resolução dos exercícios poderá contribuir nesse aspecto.

Vale relacionar essa dificuldade com os exercícios com a pergunta sobre conseguir
acompanhar o desenvolvimento da disciplina. Afinal, 52% declararam dificuldades fre-
quentes para acompanhar a disciplina - 37% regularmente e 15% sempre. Esses dados
indicam um possível descompasso entre o conteúdo entregue pelo material didático e ex-
plorado pelo professor com as condições de aprendizagem discente.

Além disso, a falta de tempo também é uma dificuldade presente. Esta, aliás, é comum
aos alunos distantes em razão da adequação à flexibilidade de tempo, característica da
EaD. Para 48% dos alunos, a falta de tempo ainda é um fator marcante nas dificuldades.

Diante desses dados, infere-se que a incompatibilidade dos exercícios com os conteúdos
das aulas, aliado ao fato de o aluno não conseguir acompanhar o desenvolvimento da
disciplina são aspectos marcantes. Possivelmente as dificuldades relacionadas à ausência
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de tempo indicada por uma quantidade expressiva de alunos desse primeiro grupo pode
ter influenciado diretamente esses dois outros fatores.

Em relação ao que facilitou os estudos para a disciplina de Lógica de Programação,
percebe-se que a facilidade de acesso à Internet como um fator essencial e colaborativo
nos estudos da maioria dos alunos correspondendo a 63%. Além disso, a facilidade de
interagir com o tutor foi declarada por uma parcela significativa dos estudantes, pois
73% responderam como este sendo sempre (41%) ou regularmente (32%) um elemento
facilitador para aprendizagem da disciplina. A ferramenta desenvolvida ao prover uma
correção automática pode simular, em parte, o papel do tutor e suscitar outras respostas
pelo aluno.

Sobre a interação presencial com os colegas de turma , a resposta que prevaleceu
foi regularmente, com 38%, e sempre correspondeu a 27%. No que se refere à interação
virtual com os colegas de turma, os maiores percentuais se encontram na resposta que
indica raras vezes, com 36%, e regularmente com 29%.

O item de motivação pessoal teve percentuais parecidos ao anterior, pois 46% respon-
deu sempre e 39% indicou regularmente. Quando se trata do nível de compatibilidade entre
os exercícios e os conteúdos das aulas do material didático, 53% dos alunos afirmaram que
isso ajudou regularmente. Esse dado reforça a importância de adequar o conteúdo do ma-
terial didático para estar em consonância com os exercícios. Nesse sentido, a ferramenta
de feedback poderá auxiliar, uma vez que será mais um instrumento para a realização e a
prática de exercícios de lógica de programação.

Conseguir acompanhar o desenvolvimento da disciplina foi um fator respondido como
regularmente por 51% dos estudantes, e sempre por 42%. Em relação a ter tempo de
realizar as atividades, 51% responderam que foi um elemento que contribuiu regularmente
para facilitar os estudos da disciplina, esse percentual é seguido por 21% dos que afirmaram
que o tempo sempre foi um facilitador.

Ao analisar os fatores apresentados aos participantes do conjunto de alunos que afir-
maram não apresentado dificuldades nos estudos da disciplina de Lógica de Programação,
entende-se que a facilidade de acesso à Internet é um fator extremamente positivo, pois
provavelmente permitiu que houvesse integração entre os alunos em suas turmas virtuais
e consequentemente aproximou-os nos encontros presenciais. Além disso, pode-se afirmar,
com base nos dados apresentados que a participação do tutor influencia de maneira posi-
tiva.
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Portanto, diante das informações coletadas e apresentadas, é possível afirmar que a
ferramenta de feedback automatizado integrada ao material didático poderá contribuir
positivamente para o aprendizado dos conteúdos de Lógica de Programação, visto que há
grandes chances de potencializar o tempo e a prática dos conteúdos, pois, como foi visto
o material didático é o principal meio que o aprendiz do IMD utiliza para estudar.

4.3 Análise das Entrevistas

Ainda com a finalidade de atender ao objetivo de levantar as características dos alunos
para embasar a construção da ferramenta, foram realizadas 37 entrevistas com os discentes
do Curso Técnico, divididos por categorias relacionadas com a idade e médias apresentadas
no Módulo Básico. Assim, as entrevistas possibilitaram uma melhor aproximação da visão
do aluno no que se refere ao ensino de Lógica de Programação do IMD. Portanto, optou-
se por realizar entrevistas semiestruturadas com alunos de cada polo. O Apêndice C
apresenta o roteiro desenvolvido para as entrevistas.

Os alunos foram questionados sobre a avaliação dos exercícios das aulas, gerando
respostas diversas. Dentre essas respostas, a maior parte considerou os exercícios bons, ou
seja, 43%; 27% responderam que não fizeram ou que fizeram pouco. Os que disseram que
os exercícios são ruins correspondem 16%. Os que avaliaram como razoáveis somam 8%.
Os que consideram os exercícios incompatíveis, 3%. Essa mesma porcentagem se destina
a quem não respondeu.

Apesar de 43% terem avaliado os exercícios positivamente, os dados revelam que mais
da metade dos alunos entrevistados não fizeram os exercícios presentes no material di-
dático ou os consideram ruins ou incompatíveis com os conteúdos. Isso torna relevante a
importância da construção de exercícios que sejam atrativos e compatíveis com os con-
teúdos das aulas.

Reiterando essa questão da atratividade dos exercícios, temos a fala do aluno 11 que
faz uma observação sobre a melhoria do material da disciplina: “[...] eu acho que poderia
melhorar em questão de aumentar as aulas e melhorar os exercícios para que fiquem mais
dinâmicos”. Nesse caso, o discente aponta diretamente a necessidade de interatividade nos
exercícios propostos.

Também foi questionado aos alunos como os exercícios presenciais (aqueles realizados
com o auxílio do tutor nos encontros semanais) estavam relacionados aos conteúdos. É
importante considerar a relevância desses exercícios no contexto da disciplina de Lógica
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de Programação do material didático, pois focam na prática de construção de algoritmos.
Nesse sentido, reforça-se que uma das condições para o desenvolvimento de habilidades
de programação é a prática permanente.

Com a implementação da ferramenta proposta neste trabalho ao material didático,
a realização de exercícios práticos de programação nos encontros presenciais poderá ser
ampliada para os momentos dos estudos individuais, não ficando restrita ao encontro
presencial.

As respostas obtidas na pergunta (aberta) sobre os exercícios foram categorizadas da
seguinte forma: bom, compatível, incompatível e tempo insuficiente. A primeira categoria
diz respeito aos alunos que consideraram os exercícios bons para a prática de programação.
A segunda categoria se refere à compatibilidade com o material, ou seja, apenas o conteúdo
do material é suficiente para responder aos exercícios. A terceira categoria diz respeito
à incompatibilidade dos exercícios em relação ao material didático. Por fim, a quarta
categoria se relaciona com a insuficiência do tempo para a realização dos exercícios.

Os discentes os quais consideraram os exercícios presenciais bons corresponde a 40%,
já a avaliação como compatíveis com os materiais equivale a 24%. Os que relacionaram
os exercícios como incompatíveis foram 19% e os que analisaram com tempo insuficiente
para responder nos encontros presenciais foram 16%.

Esses dados evidenciam que há uma avaliação positiva referente aos exercícios que são
disponibilizados nos encontros presenciais, provavelmente devido ao aspecto prático que
eles empregam, somando-se ao feedback do tutor.

O objetivo com essa questão foi obter a percepção do aluno acerca dos exercícios que
são realizados nos encontros presenciais, pois a prática de programação N curso técnico
está focada nos encontros presenciais. Com a introdução de uma ferramenta que permitirá
ao aluno realizar a prática de programação fora do encontro presencial e com ela obter
um feedback sobre seus exercícios, essa prática poderá se estender para novos patamares
de aprendizagem.

Esse entendimento é reforçado a partir da fala do aluno 21, o qual expressa que
“[...] algumas questões dão para responder em sala. Algumas eu faço em casa, prefiro
responder as difíceis no encontro presencial, pois tem a ajuda do tutor e as mais simples
deixo para resolver em casa”. Essa preferência se dá pela possibilidade de feedback que o
tutor proporciona aos discentes durante os encontros presenciais.
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5 Ferramenta Desenvolvida

Este capítulo é dedicado a discorrer sobre a proposta de intervenção para os materiais
didáticos do Instituto Metrópole Digital através da inclusão do recurso de feedback para os
exercícios dos alunos. Também são descritas as tecnologias adotadas para a concretização
da proposta.

Inspirado no modelo de interação proposto pelo Codecademy e Khan Academy, e
tendo em vista o conhecimento prévio dessas plataformas e a menção feita pelos alunos,
procurou-se por ferramentas que pudessem ser integradas às tecnologias utilizadas na
plataforma do material didático. Além dos requisitos técnicos necessários para a integração
e acoplamento, levou-se em consideração a licença de uso e, para esse segundo ponto,
definiu-se que os recursos de terceiros que viessem a integrar o processo de construção da
proposta deveriam ser de código aberto. Esse requisito foi imposto pela necessidade de
possíveis exigências de adaptabilidade as quais poderiam surgir durante a integração com
as tecnologias do material didático.

5.1 Recursos Tecnológicos Utilizados

O desenvolvimento da ferramenta proposta neste trabalho foi realizado através da
integração de tecnologias existentes. Além disso, foram implementadas rotinas que permi-
tissem a realização da correção dos exercícios realizados pelo aluno. Essa seção descreve
as tecnologias integradas, a proposta desenvolvida e as suas características principais que
justificam sua adoção.

5.1.1 Plataforma dos Materiais Didáticos do IMD

Os materiais didáticos do Instituto Metrópole Digital–IMD são disponibilizados atra-
vés de plataforma web com tecnologias que são utilizadas no desenvolvimento de sites ou
sistemas para web. O uso dessas tecnologias permite que os usuários não necessitem de
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nenhum software específico instalado em seus computadores, necessitando apenas utilizar
um navegador web compatível.

Outro fator importante a ser destacado é a utilização multiplataforma. Os sistemas
web, por não demandarem a instalação de programas adicionais no computador, necessi-
tando apenas de um navegador web, são compatíveis com os sistemas operacionais mais
populares, como o Windows, o Linux ou o Mac OS. Seguindo essa linha, o material di-
dático disponibilizado pelo IMD, ao adotar essas tecnologias, não impõem que os seus
discentes utilizem softwares específicos. Tal fator torna-se importante na medida em que
existe cada vez mais ocorre a popularização de diversos sistemas operacionais, os quais
possuem como característica comum a presença de navegadores web.

As tecnologias utilizadas para estruturação da plataforma desenvolvida pelo Setor
de Produção Multimídia–SPM do IMD, a qual disponibiliza os materiais didáticos dos
Cursos Técnicos, é composta por:

• Servidor com Sistema Operacional Linux;

• Aplicação Apache como servidor HTTP;

• Linguagem de programação PHP;

• Framework JavaScript jQuery;

• Framework CSS Materialize;

• Banco de Dados PostgreSQL.

Desse modo, essas tecnologias são responsáveis por definir alguns dos requisitos não
funcionais. O primeiro dos requisitos é a utilização da linguagem de programação PHP.
Já o segundo, é a utilização do Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados–SGBD
PostgreSQL.

Os demais recursos utilizados pela equipe do SPM não impuseram restrições para o
desenvolvimento da ferramenta.

5.1.2 CodeMirror

As plataformas Khan Academy e Codecademy, tomadas como inspiração nesse estudo,
possuem características comuns, que se refere à presença de um campo de texto para a
inserção das respostas das atividades.
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Destaca-se que nos cursos de programação esse campo de texto possui recursos os quais
simulam um editor de códigos, possuindo algumas das características presentes nas IDE
de desenvolvimento de software. Dentre outros recursos existentes, salienta-se a presença
do syntax highlighting, que é uma formatação específica, geralmente com o uso de cores,
nas palavras que compõem as linguagens de programação. Esse recurso visual permite que
o aluno detecte quando um comando da linguagem em seu trabalho não foi corretamente
grafado.

Desse modo, o primeiro requisito obrigatório detectado a partir das análises realizadas
nas plataformas Khan Academy e Codecademy e da IDE Portugol Studio, foi a necessidade
de um editor de códigos com syntax highlighting, e que obrigatoriamente funcionasse a
partir de um navegador web.

Diante desse requisito, buscou-se adotar um editor de texto para páginas web e de
código aberto. A partir de buscas na Internet, encontrou-se o CodeMirror (2017), opção
que atendeu aos requisitos acima citados. O CodeMirror é um projeto de código aberto
(open-source) implementado em JavaScript. Sua principal funcionalidade consiste em per-
mitir a edição de códigos-fonte dentro de uma página web e possui, nativamente, vários
modos de linguagem. Permite ainda a adição de novas funcionalidades através de módulos
de extensão (plugins).

A documentação oficial do CodeMirror foi estudada, em seguida foram realizados
testes de integração do componente com o material didático dos Cursos Técnicos do
IMD. Obtendo sucesso no teste integração e tendo em vista que este atendia aos requisitos
iniciais, adotou-se o CodeMirror como o editor de códigos web.

5.1.3 Linguagem Potigol

Com a definição da ferramenta para ser utilizada na escrita dos códigos, o próximo
passo do trabalho consistiu na linguagem de programação que deveria ser utilizada na
interação entre o aluno e os exercícios propostos.

A disciplina de Lógica de Programação do IMD, em seu contexto atual, busca transmi-
tir os conhecimentos de lógica através de uma pseudolinguagem. Usa-se como ferramenta
o VisuAlg, que é:

um programa que edita, interpreta e executa algoritmos com uma linguagem
próxima do português estruturado como um programa normal de computador.
É um programa de livre uso e distribuição, empregado no ensino de progra-
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mação em várias escolas e universidades no Brasil e no exterior (VISUALG,
2016).

Esse software é executado apenas sob o sistema operacional Windows e por esse motivo
não atende às necessidades de uma aplicação multiplataforma. Ainda que sua licença de
utilização seja de livre uso e distribuição, a não disponibilização do código-fonte dessa
aplicação dificulta a sua modificação para atender a necessidades específicas. No caso
deste trabalho, tem-se como requisito que a ferramenta seja online e multiplataforma. Por
conseguinte, também não se encontrou solução viável para integrá-lo à proposta desta
pesquisa, inserindo-o como o editor dentro do material didático da disciplina de Lógica
de Programação. No cenário atual, o aluno necessita realizar o download do VisuAlg para
que possa executar os códigos dos exercícios da disciplina.

O fato de não necessitar instalar nenhum software para a execução dos exercícios
permite que o aluno possa estudar a disciplina e testar seus algoritmos em qualquer
computador conectado à Internet. Consequentemente, caso o aluno necessite utilizar uma
lan house ou um computador de terceiros, não deverá enfrentar problemas durante seus
estudos. Esse é um elemento relevante quando observa-se, nas respostas aos questionários,
a diversidade de locais onde o aluno dispõe de acesso à Internet. Portanto, diante das
limitações do VisuAlg que se apresentaram, optou-se em não utilizá-lo nesta pesquisa.

Esse fator limitante do VisuAlg reforçou a busca por uma linguagem que atendesse
ao requisito de ser de código aberto e permitisse a integração com o CodeMirror. Uma
opção viável foi o Potigol, uma nova linguagem de programação multi-paradigma especi-
almente desenhada para principiantes, tendo sua sintaxe em português (POTIGOL, 2016).
Os autores Lucena e Lucena (2016) defendem que:

O objetivo principal dos cursos de programação introdutórios é permitir que
os alunos expressem soluções para problemas usando uma linguagem de pro-
gramação. Uma linguagem de programação para iniciantes precisa ser capaz
de expressar soluções algorítmicas de forma natural. A linguagem não deve ser
um obstáculo. Portanto, ela precisa ser expressiva e simples com uma sintaxe
intuitiva1.

Os autores Noschanga et al. (2014) também defendem que o ensino de programação
deve focar na habilidade de resolução de problemas, ficando a aprendizagem de uma

1Tradução nossa.
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linguagem de programação como aspecto secundário, além disso a baixa fluência dos
estudantes no idioma inglês pode interferir, também, no processo de aprendizagem.

Outro fator importante está relacionado à licença de uso do Potigol. Por tratar-se
de um projeto de código aberto, caso necessário, permitiria realizar modificações em seu
código. Assim, possíveis limitações que fossem detectadas teriam possibilidade de serem
analisadas e corrigidas.

Diante do que foi exposto, e após análise inicial das características técnicas do Potigol,
foi realizada avaliação para verificar a integração com o CodeMirror. Essa avaliação iniciou
com a leitura da documentação oficial da linguagem Potigol.

O passo seguinte consistiu na configuração de um ambiente local de testes e que possuía
todos os recursos do atual material didático dos Cursos Técnicos do IMD. Em seguida, de
forma aleatória, selecionou-se uma das páginas existentes no material didático de Lógica
de Programação. No passo seguinte foram realizados os procedimentos necessários para a
inclusão do CodeMirror, obtendo-se sucesso nesse ponto.

Imediatamente, produziu-se os códigos necessários para a integração do Potigol, im-
plementando apenas os recursos mínimos, na linguagem PHP, para que fossem executados
os comandos necessários ao teste. Após o desenvolvimento de tais códigos foi possível rea-
lizar a comunicação entre o CodeMirror e o Potigol, através da linguagem de programação
PHP e que já era adotada na plataforma do material didático existente.

O ambiente de teste configurado permitiu realizar a comunicação entre os componentes
CodeMirror e o Potigol, executando-se um algoritmo de “Olá Mundo!” no servidor. Ao
final da execução do algoritmo a saída gerada pelo teste foi enviada à interface do usuário.

Por corroborar com o que defende os autores Lucena e Lucena (2016) e Noschanga
et al. (2014) sobre o uso de uma linguagem de programação com moldes de português
estruturado, aliado ainda ao resultado inicial do teste de integração realizado, decidiu-se
pela adoção do Potigol no desenvolvimento da ferramenta proposta neste trabalho.

5.2 Descrição da Ferramenta

A proposta é permitir que os exercícios dispostos no material sejam respondidos atra-
vés de um editor de códigos. Assim, o aluno poderá, diretamente no material didático,
escrever o seu algoritmo de resposta ao exercício proposto. Ao final da construção de seu
algoritmo o discente poderá solicitar um feedback, o qual é realizado de maneira automa-
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tizada.

Um outro requisito não funcional, também imposto, é de que a proposta implementada
no material didático, utilizando os recursos do CodeMirror com o Potigol, não poderiam
interferir no projeto gráfico de layout do Setor de Produção Multimídia.

Figura 13: Layout da Ferramenta - Exemplo Olá Mundo.

A Figura 13 apresenta a interface disponibilizada ao aluno. Na região superior, ao
centro, há o enunciado do exercício e logo abaixo o editor de texto CodeMirror. Em
seguida, há a presença de dois botões: “Testar Meu Algoritmo” que é responsável por iniciar
o processo que realizará os testes no algoritmo do aluno e o “Ver Sintaxe da Linguagem”,
que realiza a abertura da página com o resumo da sintaxe da linguagem utilizada.

Abaixo dos botões, há três abas: Resultado, Saída Gerada e Minhas Notas. A primeira
aba é destinada à apresentação de um feedback geral do algoritmo. Já a segunda apresenta
a saída impressa por cada execução do aluno.

Na Figura 14 apresenta-se a aba Saída Gerada. No exercício de exemplo foram 3
execuções para o algoritmo inserido no CodeMirror. Por esse motivo há a presença dos
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links “Teste No 1, Teste No 2 e Teste No 3”. O total é dinamicamente apresentada de
acordo com cada exercício. A quantidade de testes executados no algoritmo do aluno será
uma decisão do professor responsável pela construção dos exercícios.

Figura 14: Layout da Ferramenta - Exemplo Saída Gerada

Quando o botão “Testar Meu Algoritmo” é acionado, o processo de verificação do
algoritmo produzido pelo aluno é iniciado e a partir desse momento esse botão fica indis-
ponível. Adotou-se esse procedimento para evitar que o aluno dê cliques desnecessários
durante o período de processamento de seu algoritmo. Quando o processamento é finali-
zado o botão é liberado para novo acionamento.

A última aba, Figura 15, reúne o quadro de notas para os exercícios respondidos pelo
aluno e conta, também, com a nota média de cada aula, calculada a partir dos exercícios
já respondidos pelo aprendiz.

As interfaces apresentadas foram planejadas com foco na simplicidade, sem prejudi-
car a apresentação das informações. Assim, nesse conjunto de telas, são apresentados o
enunciado de um exercício proposto e seu feedback geral (Figura 13), um detalhamento
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Figura 15: Layout da Ferramenta - Exemplo de Quadro de Notas.

do feedback para o exercício (Figura 14), finalizando com o quadro de notas que reúne os
exercícios a fim de permitir que o discente avalie seu progresso (Figura 15).

Os autores Pelz, Jesus e Raabe (2012) defendem, a partir de experimentos realizados,
que o feedback fornecido por mecanismos de correção automáticos possuem potencial
pedagógico. Dessa forma, a presença do feedback pode permitir que o discente reflita
sobre seu desenvolvimento e aprendizado e, possa decidir pelo avanço em seus estudos ou
revisar algum conteúdo específico.

5.3 Desenvolvimento da Ferramenta

O protótipo da ferramenta desenvolvida nessa pesquisa é composto de um conjunto
limitado de funcionalidades. Essas foram elicitadas a partir da análise das ferramentas
da seção 2.4 e dos dados apresentados no capítulo 4. Outros recursos também foram
idealizados a partir da experiência deste pesquisador como docente de cursos ofertados
na modalidade a distância.
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A Tabela 4 apresenta a lista dos casos de uso que foram elicitados e suas respectivas
descrições. Destaca-se que as funcionalidades não implementadas, quando disponíveis,
poderão apresentar novos dados para, então, identificar novos requisitos até então não
elicitados.

Tabela 4: Descrição dos Casos de Uso
Caso de Uso Descrição

Responder Exercício Permite ao aluno inserir o algoritmo
de resposta para o exercício proposto

Testar Algoritmo Executa o algoritmo do aluno e
retorna resultado

Salvar automaticamente Persiste em banco o código presente
no campo de edição de algoritmo
a cada 30 segundos

Ver feedback de Visualizar o feedback gerado no
execuções do exercício teste do Algoritmo
Solicitar auxílio ao tutor Enviar mensagem ao tutor pedindo

auxílio no exercício atual
Ver minhas notas dos Visualizar quadro de notas
exercícios já realizados
Analisar pedidos de auxílio Visualizar pedidos de auxílio

por ordem cronológica de recebimento
Enviar resposta para Enviar resposta referente
pedido de auxílio ao pedido de auxílio
Acompanhar Notas da Turma Visualizar as notas dos discentes

da Turma
Criar/Editar Exercício Criar exercício e respectivos casos

de teste
Ver Relatório de Notas Visualizar relatório de notas

por turma, aula ou exercício

Após a definição dos Casos de Uso, procedeu-se com a implementação do protótipo.
A Figura 16 apresenta o Diagrama de Casos de Uso e os recursos que estão destacados
(cores laranja e verde) foram implementados na versão do protótipo.

A seção 5.2 apresentou as interfaces dos casos de uso: (i) Responder Exercício; (ii) Ver
feedback de execuções do exercício; (iii) Ver minhas notas dos exercícios já realizados; (iv)
por último, Testar meu algoritmo, considerado o caso de uso de maior risco (destacado
na cor verde).

A arquitetura implementada pode ser visualizada na Figura 17. O protótipo foi de-
senvolvido com base nessa arquitetura. Utilizou-se comunicação do tipo Asynchronous
Javascript and XML–AJAX . Tal recurso tem por objetivo evitar que a página carregada
no navegador do aluno passe por um novo processo de carregamento. Assim, evita-se que
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Figura 16: Diagrama de Casos de Uso.

experiência do usuário com a interface seja prejudicada. Toda a comunicação necessária
aos casos de uso “Testar meu algoritmo”, responsável pelo recurso de feedback, e “Ver mi-
nhas notas dos exercícios já realizados”, fez uso de comunicação com AJAX para manter
uma experiência sem recarga da página.

O discente, ao utilizar-se da ferramenta proposta neste trabalho quando aciona o
botão para obter feedback para o seu algoritmo, inicia o processo de verificação de sua
resposta. Esse processo é iniciado com o envio do algoritmo escrito pelo aluno para o
servidor dos materiais didáticos do IMD. Essa comunicação ocorre através de requisição
AJAX síncrona e do tipo POST2.

No servidor, ao receber a requisição, recuperam-se três informações enviadas pelo
2Um dos métodos de requisição realizada através do protocolo HTTP.
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Figura 17: Arquitetura Implementada.

usuário. Essas informações são: (i) número da aula; (ii) número do exercício; (iii) e algo-
ritmo do aluno. Após recuperar essas informações, é verificado se o usuário está autenti-
cado e se possui permissões para a execução do método que desencadeará o procedimento
de construção da resposta ao usuário. Nesse ponto, para diminuir as chances de perda do
algoritmo enviado pelo aluno, o primeiro procedimento a ser realizado é a sua persistência
no banco de dados, nesse caso o SGBD utilizado pelo SPM é o PostgreSQL.

O passo seguinte ao da persistência no SGBD é a escrita do algoritmo no sistema de
arquivos do sistema operacional. Esse procedimento é necessário, até o momento, para
execução do Potigol, já que este utiliza durante sua execução o arquivo que possui os
algoritmos escritos nessa pseudolinguagem. Vale salientar que esses arquivos são salvos
em diretório temporário e logo após a realização dos testes são removidos, permanecendo
o algoritmo salvo apenas no SGBD. O Diagrama de Atividades apresentado na Figura 18
apresenta o fluxo dos passos descritos até esse momento.

O processo de “correção” do algoritmo enviado pelo aluno é realizado através da simu-
lação da entrada de dados durante a execução do algoritmo. Os dados que são simulados
durante esse teste devem ser escritos pelos professores os quais definem as questões a serem
utilizadas dentro do material didático. Além dos dados de entrada, também é necessário
fornecer os dados da saída esperada para cada entrada.

Esse processo de correção automática de algoritmos é descrita em Pelz, Jesus e Raabe
(2012) como abordagem dinâmica, situação em que o algoritmo é executado e a partir de
valores de entradas conhecidos e são verificados os valores de saída do algoritmo execu-
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Figura 18: Diagrama de Atividades.

tado. Se os valores de saída coincidirem com os valores exatos esperados, o algoritmo é
considerado correto.

Cada questão proposta no material didático terá um banco de testes específico a ser
utilizado no processo de correção do algoritmo produzido pelo aluno. Cada exercício possui
uma problemática diferente e, por esse motivo, o banco de testes deverá ser específico para
cada questão.

O algoritmo do aluno é executado em quantidade de vezes igual à quantidade de
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entradas de teste que foram definidas para a questão. A cada teste do algoritmo do discente
o sistema atribui uma nota de acordo com a similaridade com a resposta esperada. Ao
final do ciclo de testes da questão é calculada a média aritmética simples, sendo essa nota
persistida logo em seguida no SGBD. Essa média do exercício é apresentada no quadro
de notas do aluno.

A Figura 19 apresenta o Modelo Entidade-Relacionamento da base de dados do sis-
tema que disponibiliza os materiais didáticos do IMD. Na presente versão o domínio conta
com 12 entidades. Para a persistência dos dados da ferramenta desenvolvida e integrada
ao material, a tabela “tb_potigol” foi definida. Ela contém uma chave primária composta
pelas informações usu_matricula, pot_aula e pot_exercicio.

No que se refere aos dados, a tabela tb_potigol possui ainda as colunas pot_algoritmo
(campo em que é salvo o algoritmo enviado pelo aluno), pot_nota (a nota média dos testes
realizados no exercício) e pot_qtd_tentativas (coluna destinada a indicar quantas vezes o
aluno já solicitou feedback para o exercício, adicionada por motivos estatísticos). Salienta-
se que no protótipo desenvolvido apenas a última versão de tentativa do algoritmo é
persistida.

Com esse novo recurso, o aluno terá uma relação diferente com o material didático,
pois a partir desse momento ele não necessitará sair do navegador ao escrever seu algoritmo
diretamente no CodeMirror presente em cada exercício proposto no material. Com isso,
o aluno também não necessitará obter nenhum software à parte (a exemplo do VisuAlg).

5.4 Teste da Ferramenta

A partir da implementação dos recursos necessários para a execução de exercícios
através da ferramenta, iniciou-se o processo para a realização dos testes. Desse modo,
preparou-se um ambiente de testes com as mesmas características do ambiente de pro-
dução. Este consistia em uma cópia integral de todo o material didático atual existente,
ficando acessível por uma nova URL3. A partir dessa estrutura foram incluídos na aula
11 da disciplina de Lógica de Programação os recursos da ferramenta no layout exposto
pela Figura 13, apresentada anteriormente.

Em seguida, foi preparada a lista de alunos da turma selecionada. Esse processo
ordenou os discente de acordo com a média ponderada pelas cargas horárias das disciplinas
de Introdução às Tecnologias da Informação, Matemática Aplicada e Inglês Técnico I. A

3Uniform Resource Locator.
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Figura 19: Diagrama de Entidade Relacionamento.

escolha desses componentes curriculares para o cálculo da média ocorreu em razão de que
as notas já estavam disponíveis no sistema acadêmico.

Com a lista ordenada a partir das médias, no encontro presencial foi realizada a
divisão dos alunos em dois grupos. Os alunos foram convidados conforme a ordem da
lista, um a um, e alternadamente foram inseridos no Grupo A ou Grupo B. Salienta-se
que através desse procedimento existia, aproximadamente, a mesma quantidade de alunos
com rendimentos acadêmicos considerados por esta pesquisa elevados e não-elevados em
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cada um dos dois grupos.

Essa divisão da turma foi necessária devido à limitação de espaço no laboratório em
que seria realizado o teste com a ferramenta. A intenção foi garantir a divisão da turma
em grupos homogêneos em termos de desempenho acadêmico, visto que parte da turma
experimentaria a ferramenta desenvolvida primeiro.

A partir disso, o experimento foi realizado em duas etapas. Na primeira etapa os
discentes que compõem o Grupo A foram conduzidos a outro laboratório, assim, 15 alunos
praticaram os exercícios propostos da aula 11 utilizando o recurso desenvolvido e integrado
ao material didático. A outra metade, Grupo B, realizava os mesmos exercícios propostos
na aula, porém na ferramenta adotada pelo curso - VisuAlg.

Tanto os alunos do Grupo A, como os do Grupo B, possuíam o limite de 1h para a
realização dos exercícios e, transcorrido esse tempo, era solicitado aos alunos que encer-
rassem. Em seguida foi feita a inversão, os alunos do Grupo A retornavam para o seu
laboratório de origem e os alunos do Grupo B foram deslocados para o laboratório onde
iriam conhecer a ferramenta desenvolvida.

Nesse momento, os alunos do Grupo A iriam responder às mesmas questões da aula
11, mas dessa vez utilizando o VisuAlg que já conheciam previamente do decorrer da
disciplina. Já o Grupo B utilizou, nessa etapa, a ferramenta inserida no material didático,
as mesmas questões que foram utilizadas na primeira etapa.

Ao final de cada etapa, com a finalidade de comparar o desempenho dos alunos em am-
bas as ferramentas, realizou-se o “recolhimento” de todas as respostas. Esse procedimento
foi auxiliado pelo tutor da turma para garantir que todas as respostas seriam arquivadas.

Reitera-se que o teste em questão obteve a participação efetiva de 22 dos discentes
presentes, pois oito desistiram no decorrer da atividade. Ao final de todas as etapas,
solicitou-se que os alunos respondessem a um rápido questionário relacionado ao uso da
ferramenta que foi apresentada.

Com a finalização do teste presencial com a turma, iniciou-se o processo de correção
e tabulação das notas dos exercícios realizados pelos alunos. Essa avaliação dos exercí-
cios ocorreu tanto para os exercícios respondidos com o VisuAlg como para os exercícios
respondidos com a ferramenta desenvolvida. A Tabela 5 apresenta as notas obtidas pelos
alunos nos exercícios respondidos com o VisuAlg.

Destaca-se aqui que as células em branco indicam que o aluno não submeteu qualquer
resposta para o exercício em questão ou submeteu um arquivo em branco. Já as notas
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Tabela 5: Quadro de Notas - VisuAlg
Ordem Ex. 1.03 Ex. 1.04 Ex. 2.01 Ex. 2.02 Média Final
Aluno 01 0 5 10 5 5,0
Aluno 02 5 10 3,8
Aluno 03 0 0
Aluno 04 0 0 0
Aluno 05 10 10 10 5 8,8
Aluno 06 0
Aluno 07 10 10 5,0
Aluno 08 0 0
Aluno 09 5 5 10 5 6,3
Aluno 10 0 10 10 0 5,0
Aluno 11 10 0 0 0 2,5
Aluno 12 0 0 0 0 0
Aluno 13 5 0 1,3
Aluno 14 0
Aluno 15 0 0
Aluno 16 5 5 2,5
Aluno 17 0 0 0
Aluno 18 0 0
Aluno 19 10 5 10 10 8,8
Aluno 20 0
Aluno 21 5 10 5 5,0
Aluno 22 5 10 3,8

zero (0) indicam que o aluno enviou um arquivo contendo seu algoritmo de resposta,
porém a solução não estava contemplada. Na etapa de correção dos exercícios do VisuAlg,
o processo foi realizado por este pesquisador. Os critérios para correção foram: (i) se o
algoritmo possui erros de sintaxe, atribuía-se nota zero; (ii) se o algoritmo atendia ao
menos uma situação do exercício, atribuía-se nota 5; (iii) se o algoritmo atendia todos
os casos do problema proposto, a nota 10 era atribuída. No processo de atribuição de
notas para os exercícios realizados utilizando nossa ferramenta, ressalta-se que as notas
apresentadas na Tabela 6 foram atribuídas pela própria ferramenta.

A partir da tabulação das notas obtidas pelos alunos no experimento realizado, observa-
se a ocorrência de uma generalizada ausência de notas. Esse dado demonstra que (i) os
exercícios estão em nível inadequado para o material didático e, portanto, os alunos não
conseguem responder a todos os exercícios no tempo proposto; (ii) os discentes não se em-
penham em responder aos exercícios. Essa segunda afirmação toma força ao observar que
dentre os 22 participantes do experimento, três deles não submeteram qualquer resposta
aos exercícios e outros 2 submeteram apenas uma resposta e obtiveram nota zero para
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essa única submissão. Esses dois grupos representam mais de 22% dos participantes.

Outro fator evidenciado pelo teste é a quantidade de Médias Finais iguais a zero. Ao
todo 10, discentes não obtiveram sucesso ao responderem as questões propostas utilizando
o VisuAlg. Percentualmente isso equivale a 45% dos participantes. O total de discentes
que obtiveram Média Final abaixo de 5 totaliza mais de 68% dos participantes. Esse dado
é extremamente preocupante considerando que no momento do experimento já havia
transcorrido 2

3 da disciplina.

Em relação aos participantes que obtiveram Média Final igual a 5, ou seja, estão no
limiar entre os alunos acima ou abaixo da média do curso, o total desse grupo foi de
apenas quatro alunos, representando pouco mais de 18%. Já os alunos que obtiveram um
índice final acima de 5 pontos, totaliza apenas três discentes e representa o menor grupo
dos participantes, somando cerca de 13%. Nesse cenário, os alunos com Média Final igual
ou superior à média do curso totaliza 31%, menos de 1

3 dos participantes no experimento
e que utilizaram o VisuAlg.

Tabela 6: Quadro de Notas - Ferramenta Desenvolvida
Ordem Ex. 1.03 Ex. 1.04 Ex. 2.01 Ex. 2.02 Média Final
Aluno 01 0 0 0
Aluno 02 0 0
Aluno 03 0
Aluno 04 0
Aluno 05 0 0
Aluno 06 0 0
Aluno 07 0 0 0
Aluno 08 0 0
Aluno 09 0 0
Aluno 10 0
Aluno 11 0 0
Aluno 12 0 0
Aluno 13 0 0 0
Aluno 14 0 0
Aluno 15 0 0
Aluno 16 0 0
Aluno 17 0 0
Aluno 18 0 0 0
Aluno 19 0 0 0
Aluno 20 0
Aluno 21 0 0 0
Aluno 22 0 0 0

Ao analisar os dados referentes à ferramenta desenvolvida, apresenta-se na Tabela 6
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as notas obtidas pelos discentes no teste. Reitera-se que essas notas foram atribuídas pela
própria ferramenta. Os dados obtidos demonstram que uma mudança de cenário durante
o processo de aprendizagem de Lógica de Programação interferiu diretamente nas notas
obtidas pelos alunos. É importante ressaltar que a linguagem de programação utilizada
na ferramenta possui, em alguns comandos, sintaxe diferente da presente no VisuAlg.
Devido a essa diferença de sintaxe foi necessário escrever no quadro do laboratório os
códigos de exemplo para os comandos que diferiam entre as linguagens, apresentando os
dois cenários.

Apesar disso, os resultados obtidos pelos alunos, apresentados na Tabela 6, não apre-
sentaram melhorias ao serem comparadas com as notas obtidas através dos exercícios
respondidos no VisuAlg. Infere-se que a mudança da linguagem interferiu nesse resultado.
Contudo, espera-se que um discente ao aprender, de fato, os conhecimentos desenvolvidos
com a disciplina de Lógica de Programação, não apresentaria grande dificuldade para
adaptar-se a uma nova linguagem, principalmente se esta possui forte semelhança com a
inicialmente aprendida, e nesse caso sendo ambas com sintaxe em língua portuguesa.

Ao final do experimento, aplicou-se com os participantes um questionário de avaliação
sobre a ferramenta, questionando-os se possuíam ciência sobre ferramentas semelhantes;
como avaliam a usabilidade da ferramenta e qual seria a contribuição caso essa ferramenta
fosse utilizada na disciplina.

Ao questionar-se os alunos conheciam alguma ferramenta com recursos semelhantes
ao apresentado em nosso experimento, cerca de 91% afirmaram desconhecer outras ferra-
mentas. Aproximadamente 9% apontaram conhecer outras ferramentas. Esse dado revela
que o uso desses recursos para o ensino de programação ainda é pouco difundido.

A pergunta seguinte indagava o participante sobre o uso da ferramenta apresentada.
A Figura 20 apresenta graficamente os dados. Observa-se que pouco mais de 8% conside-
raram a ferramenta fácil de ser utilizada, não tendo necessitado de ajuda para rodar seus
algoritmos durante o experimento, e aproximadamente 21% indicaram que precisaram de
ajuda. Contudo, expressivamente, mais de 69% revelaram que a ferramenta foi difícil e
não entenderam bem como funciona.

A partir desses dados, entende-se existir a necessidade de introduzir o aluno aos recur-
sos existentes da ferramenta, pois como visto, predominantemente, os alunos não conhe-
ciam outras ferramentas semelhantes, tendo seu primeiro contato com esse tipo de recurso
em nosso teste. Apesar disso, é notório que existe uma latente necessidade de amadure-
cimento da interface dessa ferramenta de maneira a torná-la mais intuitiva. Além disso,
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Figura 20: Como os participantes avaliaram a ferramenta.

a inclusão de um tutorial em formato screencast sobre os procedimento de sua utilização
poderá instruir o discente sobre a utilização da ferramenta.

Conforme solicitados, os participantes avaliaram qual seria a contribuição do recurso
de feedback automatizado nos exercícios do material didático de Lógica de Programação.
Os dados obtidos estão dispostos na Figura 21 e indicam que mais de 30% deles consi-
deram que poderia ser muito boa, seguidos de outros 39% avaliando como sendo boa a
contribuição da ferramenta. Desse modo, apesar de grande quantidade dos alunos indica-
rem que a ferramenta é difícil de ser utilizada, alunos em quantidade semelhante indicam
que a contribuição a ser proporcionada pela ferramenta no processo de ensino é consi-
derada boa ou muito boa. Os discentes que não avaliaram bem a ferramenta somam em
torno de 30% e indicam para a pesquisa a necessidade de melhorias do recurso proposto.

Figura 21: Como os participantes avaliam a contribuição da ferramenta.

As notas obtidas em ambas as ferramentas podem indicar a existência de outros fatores
os quais estão fragilizando o processo de ensino-aprendizagem no âmbito da disciplina de
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Lógica de Programação, uma vez que o desempenho não atingiu a média do curso, mesmo
quando utilizou-se o VisuAlg. Entende-se, a partir disso, que o atual processo de ensino-
aprendizagem de Lógica de Programação não está sendo efetivo e uma mudança para uma
linguagem de programação semelhante à utilizada no aprendizado inicial do pensamento
computacional tonou-se uma barreira expressiva.

Essa barreira não pode ser intransponível, caso contrário o aluno deveria ser intro-
duzido ao pensamento computacional através de linguagens de programação utilizadas
comercialmente. Entretanto, as habilidades que os alunos devem adquirir na disciplina
de Lógica de Programação devem permitir seu desempenho em diferentes linguagens de
programação. O que o experimento demonstrou é que o aluno dos Cursos Técnicos do
IMD não está conseguindo adaptar-se a uma nova sintaxe de programação. Posto isso,
apontamos que existe uma necessidade evidente de mudança profunda no processo de
ensino-aprendizagem da disciplina de Lógica de Programação dos Cursos Técnicos do
Instituto Metrópole Digital da UFRN. Esse é um processo que passa pela reflexão dos
sujeitos envolvidos nos Cursos Técnicos do IMD sobre diversos fatores que envolvem o
ensino-aprendizagem da disciplina de Lógica de Programação. Inclui-se nesse conjunto o
material didático, os encontros presenciais, encontros online, atuação dos tutores, profes-
sores e equipe pedagógica e a própria motivação e empenho dos discentes.
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6 Considerações Finais

O trabalho objetivou contribuir com a inclusão de recursos de interatividade nos
materiais didáticos da disciplina de Lógica de Programação dos Cursos Técnicos do IMD.
Através desta pesquisa foi possível propor um recurso que permite ao aluno ter autonomia
sobre seus estudos, obtendo feedback para os exercícios de programação, os quais poderão
ser executados dentro do próprio material didático. Como exposto, autonomia do discente
é um dos pilares da EaD, aliada aos materiais didáticos com linguagem dialógica, recursos
multimídias e interatividade.

Assim, entende-se que este estudo considerou dois pilares postos na base da EaD:
material didático interativo e autonomia discente. Os demais pilares não foram foco, mas
apesar disso há um diálogo positivo entre o autor deste trabalho, a Coordenação dos Cur-
sos Técnicos e a Diretoria de Ensino do IMD com o intuito de renovar o material didático.
Posto isso, acredita-se que um novo material didático (com linguagem dialógica e novos
recursos multimídia) associado ao recurso de interação com feedback automatizado poderá
permitir que os alunos possam desenvolver ainda mais sua autonomia e suas habilidades
na disciplina de Lógica de Programação.

Essa mudança integral do material didático, poderá modificar positivamente o desen-
volvimento das habilidades de programação dos novos alunos, tendo em vista que estes
poderão obter um retorno mais rápido para seus exercícios e, assim, decidir se devem
continuar a avançar nos conteúdos da disciplina ou revisar outros conteúdos.

Com a introdução desse novo recurso apresentado, o qual permite ao aluno produzir
seus algoritmos imerso no material didático e ainda possibilita obter um feedback para
seu algoritmo, visualiza-se um maior engajamento dos discentes no que se refere a essa
disciplina. Acredita-se, portanto, que com esse novo recurso a disciplina se torne mais inte-
ressante e desafiante para o estudante de Lógica de Programação, minimizando possíveis
lacunas do material didático e viabilizando mais interatividade, algo que foi observado
nas entrevistas com os alunos quando alguns deles afirmaram que seria algo positivo se o
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material apresentasse alguma interatividade realmente efetiva.

6.1 Dificuldades Encontradas

A participação dos alunos foi um fator primordial neste estudo. A sua participação
poderia ser realizada através dos questionários enviados por e-mail ou por meio das en-
trevistas.

No inicio, da etapa de realização das entrevistas, o primeiro contato com os alunos
se dava através de ligação telefônica. Os números foram fornecidos pela secretaria dos
Cursos Técnicos mediante solicitação e autorização da coordenação dos Cursos. A primeira
dificuldade consistiu na tentativa de contato através dos números de telefone informados
durante a matrícula. Diversos desses números não pertenciam ao aluno/pais do aluno,
estavam desligados ou eram inválidos, dificultando o contato inicial e consequentemente
atrasou o cronograma, além do fato de inviabilizar algumas das entrevistas.

Nos casos em que foi possível estabelecer o contato com os alunos, convidando-os
a participar da entrevista, era realizado um agendamento prévio de modo a adaptá-lo
ao horário do aluno nas datas de idas aos polos para realizar a entrevista. Apesar do
agendamento, foi constante a desistência de diversos alunos quando próximo do horário
acertado. Por esse motivo, não foi possível realizar todas entrevistas previstas em todos
os polos.

Outra dificuldade que interferiu neste trabalho foi a necessidade de codificar para duas
arquiteturas diferentes. Implementou-se o primeiro protótipo na primeira plataforma dos
materiais didáticos do IMD e, após sua substituição pelo Setor de produção Multimídia,
foi necessária nova etapa de codificação. Essa dificuldade impactou no cronograma inicial
de desenvolvimento da ferramenta e diretamente nos prazos da pesquisa.

6.2 Trabalhos futuros

Quando uma ferramenta é desenvolvida, durante seu percurso é comum o surgimento
de novas necessidades não previstas no primeiro momento. Somando-se a isso, há também
inevitabilidade de melhorias no que foi desenvolvido inicialmente.

Entende-se que essa pesquisa abre um leque de possibilidades para novos trabalhos.
A seguir, discorre-se sobre alguns que notadamente se destacam.
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Um primeiro trabalho é o módulo do professor. Esse seria um conjunto de interfaces
para a gestão dos exercícios presentes em cada aula. Suas funcionalidades iniciais devem
permitir: (i) a edição dos enunciados de cada questão; (ii) a adição, remoção ou edição
dos casos de teste de cada exercício; (iii) relatórios detalhados que apresentem, além das
notas, dados como a quantidade de tentativas de cada questão, tempo médio utilizado em
cada tentativa e percentual de acerto.

Em seguida o desenvolvimento do módulo do aluno. Aqui, outras funcionalidades
enriqueceriam a ferramenta proposta. As funcionalidades que hora são percebidas: (i)
solicitar auxílio do tutor/professor através do envio do algoritmo via mensagem; (ii) o
recurso de edição colaborativa, o que permitiria aos alunos o desenvolvimento de trabalhos
em grupo; dados estatísticos para que o aluno possa avaliar seu progresso em relação aos
outros alunos.

Ainda de acordo com novas possibilidades, o módulo do tutor apresenta-se, também,
como um trabalho futuro. As funcionalidades desse módulo compõem: (i) acompanha-
mento dos exercícios respondidos “em tempo real”, assim o tutor poderia enxergar o aluno
respondendo ao exercício e, se solicitado pelo discente, realizar edição no algoritmo em
questão para indicar possíveis erros ou melhorias; (ii) relatórios de notas por turma e
discente; (iii) leitura e resposta dos exercícios enviados, pelos discentes, por mensagem; e
(iv) a definição de grupos para trabalhos em equipe.

Esses recursos permitirão realizar um acompanhamento mais profícuo do percurso
traçado pelos discentes na realização dos exercícios, proporcionando que o docente, assim
como aos tutores, tenham a disponibilidade de ferramentas que lhes permitam o desen-
volvimento dos exercícios, além da atuação de maneira mais proativa nos momentos em
que os alunos apresentem mais dificuldades.

Contudo, essas não são as únicas possibilidades que se abrem com o desenvolvimento
deste trabalho. Outra proposta que também poderá ser desenvolvida é o complemento
da ferramenta para que possa contemplar outras linguagens de programação como Java
e C/C++. Essas são linguagens utilizadas em disciplinas seguintes no curso, como a de
Programação Estruturada e Programação Orientada a Objetos. Além delas seria possível
incluir, igualmente nesse rol de linguagens, a disciplina de Banco de Dados.

Observa-se que pode ser possível produzir recursos semelhantes para a disciplina de
Matemática Aplicada, ampliando ainda mais os horizontes de interatividade dos materiais
didáticos com os alunos dos Cursos Técnicos do IMD.
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Ressalta-se que esses são apenas alguns dos trabalhos os quais podem ser desenvolvidos
a partir do que propões esta Dissertação. Certamente devem existir outros recursos que
não foram observados até o momento e que podem inserir novas funcionalidades visando
contribuir com o processo de aprendizagem dos alunos.
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Avaliação do ensino da disciplina de Lógica de
Programação
Esta pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma e/ou metodologia para ensino da disciplina
de Lógica de Programação para os cursos técnicos semipresenciais do Instituto Metrópole Digital.

Pedimos sua contribuição para responder a este questionário. Nosso objetivo é entender melhor a sua realidade para que
possamos aprimorar cada vez mais a qualidade de nosso curso.

Reforçamos que não é necessário identificar-se nesse questionário, portanto sinta-se a vontade para responde-lo.

Há 24 perguntas neste questionário

Caracterização

Essas perguntas iniciais são para que possamos conhecer um pouco sobre você.
[]Qual a sua idade? *

Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:

Por favor, informe quantos anos você possui.
[]Sexo: *

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Feminino

 Masculino

[]Qual o seu nível de escolaridade? *

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Médio incompleto

 Médio completo

 Ensino técnico incompleto

 Ensino técnico completo

 Ensino superior incompleto

 Ensino superior completo

 Pós-graduação incompleta

 Pós-graduação completa

 Outros 

Por favor, selecione a sua escolaridade, considerando apenas o nível mais alto.
[]Qual o número da sua turma? *

Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:
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Acesso à informação

Esse grupo de perguntas destina-se conhecer qual a sua realidade no que diz respeito à seu acesso as tecnologias da
informação.
[]Você possui computador em casa? *

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

[]Você possui acesso à internet em casa? *

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim' na questão '5 [I01]' (Você possui computador em casa?)

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

[]Você costuma acessar a internet? *

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

[]Onde você costuma acessar a internet? *

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim' na questão '7 [I03]' (Você costuma acessar a internet?)

Por favor, escolha as opções que se aplicam:

 Em casa

 Na casa de parentes (tios/tias, avôs/avós, etc)

 No trabalho dos pais

 Na casa de amigos

 Lan house

 Na escola

 No polo do IMD (quando não estou no encontro presencial)

 No meu trabalho

Outros: 

Marque todas as opções onde que você costuma ter acesso a internet.
[]Quantas horas por semana você acessa a internet? *

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim' na questão '7 [I03]' (Você costuma acessar a internet?)

Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:
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Informe a quantidade de horas por semana que você costuma acessar a internet. Não considere o tempo de acesso
realizado no encontro presencial.
[]Com qual intensidade você permanece nas atividades listadas abaixo quando
acessa a internet? *

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim' na questão '7 [I03]' (Você costuma acessar a internet?)

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:

Não utilizei Raras vezes Regularmente Sempre
Lazer/Diversão
(jogos, redes sociais,
etc)
Estudos (escola,
faculdade,
pós-graduação)
Estudos (curso
técnico do IMD)
Trabalho (realizar
atividades
relacionadas ao meu
trabalho)
Ler notícias, jornais,
etc.
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Aluno na disciplina

Caracterização do aluno na disciplina de lógica de programação.
[]Você gosta de Lógica/Raciocínio Lógico? *

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Não considere a disciplina de Lógica de Programação. Considere atividades que envolvam raciocínio lógico, como
Xadrez, Sudoku, Cubo de Rubik (cubo mágico), resolução de problemas de lógica, etc.
[]Antes de cursar a disciplina de Lógica de Programação no IMD, você já teve
algum contato com esses conteúdos? *

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

[]Onde e como foi o seu contato com os conteúdos presentes na disciplina Lógica
de Programação do IMD? *

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim' na questão '12 [D02]' (Antes de cursar a disciplina de Lógica de Programação no IMD, você já teve
algum contato com esses conteúdos?)

Por favor, coloque sua resposta aqui:

[]Com qual frequência você estudou para as aulas da disciplina de Lógica de
Programação? *

Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:

Informe a quantidade de horas que você estudava por semana. Não considere o tempo do encontro presencial.
[]Dos métodos apresentados abaixo, quais e em qual frequencia você utilizou
para estudar para a disciplina de Lógica de Programação? *

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:

Não utilizei Raras vezes Regularmente Sempre
Através do material
do IMD, seus
exercícios e vídeos
respectivamente
Assistindo vídeos
sobre o assunto na
Internet
Através de livros
digitais
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Não utilizei Raras vezes Regularmente Sempre
Através de fóruns e
comunidades para
programadores
Aulas de outros
professores
Através de
plataformas
interativas de ensino
e programação
(Codecademy, Khan
Academy, Scratch,
Code School, etc)
Estudei através de
outras
fontes/métodos não
especificados acima
[]Você utilizou alguma plataforma interativa de ensino de programação? *

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Plataformas como Codecademy, Khan Academy, Scratch, Code School, etc.
[]Quais sites/plataformas/ferramentas? *

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim' na questão '16 [D06]' (Você utilizou alguma plataforma interativa de ensino de programação?)

Por favor, coloque sua resposta aqui:

Caso tenha utilizado mais de um, por favor, informe-os separando por virgulas.
[]Você já cursou alguma disciplina com conteúdos semelhantes ao da disciplina
de Lógica de Programaçado do IMD em algum outro curso? *

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Não

 Sim e não obtive aprovação

 Sim e obtive aprovação
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Caracterização das Dificuldades

O grupo de perguntas a seguir são para que possamos entender melhor as dificuldades encontradas por você na
disciplina de Lógica de Programação.
[]Você teve dificuldades com a disciplina de Lógica de Programação no curso
técnico do IMD? *

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

[]Marque abaixo as dificuldades com as quais você se deparou durante seus
estudos da disciplina de Lógica de Programação. *

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim' na questão '19 [H01]' (Você teve dificuldades com a disciplina de Lógica de Programação no curso
técnico do IMD?)

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:

Não se aplica Raras vezes Regularmente Sempre
Falta de tempo para
realizar as atividades
Não consegui
acompanhar o
desenvolvimento da
disciplina
Nível incompatível
entre os exercícios e
os conteúdos das
aulas do material
didático
Falta de motivação
pessoal
Falta de orientação
do tutor
Dificuldades de
interagir virtualmente
com os colegas da
turma
Dificuldades de
interagir
presencialmente com
os colegas da turma
Dificuldades de
interagir com o tutor
(presencialmente
e/ou virtualmente)
Dificuldade de
acesso a Internet
[]Marque abaixo o que facilitou seus estudos para a disciplina de Lógica de
Programação. *

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Não' na questão '19 [H01]' (Você teve dificuldades com a disciplina de Lógica de Programação no curso
técnico do IMD?)
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Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:

Não se aplica Raras vezes Regularmente Sempre
Tive tempo para
realizar as atividades
Consegui
acompanhar o
desenvolvimento da
disciplina
Nível compatível
entre os exercícios e
os conteúdos das
aulas do material
didático
Motivação pessoal
Orientação do tutor
Interagir virtualmente
com os colegas da
turma
Interagir
presencialmente com
os colegas da turma
Facilidade de
interagir com o tutor
(presencialmente
e/ou virtualmente)
Facilidade de acesso
a Internet
[]Informe abaixo qual foi a maior dificuldade que você se deparou quando cursou
a disciplina de Lógica de Programação no curso técnico do IMD. *

Por favor, coloque sua resposta aqui:

[]Informe abaixo o que melhor contribuiui para sua aprendizagem quando cursou
a disciplina de Lógica de Programação no curso técnico do IMD. *

Por favor, coloque sua resposta aqui:

[]Utilize o espaço abaixo para qualquer sugestão ou reclamação.

Por favor, coloque sua resposta aqui:
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Agradecemos sua colaboração, muito obrigado.
30/07/2016 – 00:00

Enviar questionário
Obrigado por ter preenchido o questionário.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
Centro de Ciências Exatas e da Terra – CCET 

Departamento de Informática e Matemática Aplicada – DIMAp 

Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação – PPgSC 

 

Convidamos você para participar da Pesquisa Intitulada “Um estudo sobre processo de 
ensino e aprendizagem de Lógica de Programação nos cursos técnicos semipresenciais do 
Instituto Metrópole Digital/UFRN”, sob a responsabilidade do pesquisador Nelson Ion de Oliveira 

aluno de Mestrado do PPgSC, o qual busca realizar a identificação de fatores que influenciem o 

ensino e aprendizagem da disciplina de Lógica de Programação nos cursos técnicos 

semipresenciais do Instituto Metrópole Digital. 

Se você aceitar participar, estará contribuindo para que a partir de suas respostas possamos 

identificar alguns dos fatores que influenciem o ensino e o aprendizado da disciplina de Lógica de 

Programação e assim procuraremos propor uma metodologia para que seja usada na definição, 

implementação e construção de materiais didáticos para os cursos técnicos, com foco para a 

disciplina de Lógica de Programação. 

• Sua participação é voluntária, você não terá nenhuma despesa e também não receberá 

nenhuma remuneração; 

• Não há riscos decorrentes de sua participação na pesquisa; 

• Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade, em hipótese 

alguma, será divulgada, sendo guardada em sigilo; 

• Você poderá desistir de participar a qualquer momento, independente do motivo e sem 

nenhum prejuízo a sua pessoa, mesmo após o encerramento da entrevista; 

• A entrevista será registrada em áudio e texto; 

 

 Se depois de consentir em sua participação você desistir de continuar participando, tem o 

direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou 

depois da entrevista, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. 

Para qualquer outra informação, você poderá entrar em contato com o pesquisador no 

endereço Av. Senador Salgado Filho, 3000 – Lagoa Nova, CEP: 59.078-970 – Natal/RN – Centro 

Integrado de Vocação Tecnológica (CIVT) do Instituto Metrópole Digital - sala A216, ou pelo 

telefone (84) 3342-2216 Ramal 160. 

 

Consentimento Pós–Informação 

 

Eu,__________________________________________________________, fui informado sobre o 

que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por 

isso, eu concordo em participar do projeto sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair 

quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo 

pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

 

Local/Data: _______________________ , ___ / ___ / ______ 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador: Nelson Ion de Oliveira 
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APÊNDICE B -- Termo de Consentimento de
Livre e Esclarecido



Estrutura	da	entrevista:	
1. Você	leu	todos	os	conteúdos	em	todas	as	aulas?	

a. Se	não,	por	que?	
2. Como	foi	a	sua	compreensão	dos	conteúdos	de	Lógica	de	Programação?		

a. Você	entendeu	os	assuntos	na	primeira	leitura	ou	necessitou	reler	
constantemente	os	conteúdos?	

3. Como	você	avalia	os	vídeos	presentes	nas	aulas?	
a. Qual	foi	a	contribuição	desses	vídeos	em	seus	estudos?	
b. Chegou	a	ver	todos	os	vídeos	das	últimas	aulas?	E	das	demais?	
c. Qual	a	sua	opinião	com	relação	aos	vídeos?	

4. Como	você	avalia	os	exercícios	contidos	entre	os	conteúdos	da	disciplina?	Você	
chegou	a	tentar	resolve-los?	

a. Qual	foi	sua	motivação	para	resolver/não	resolver?	
5. Que	outras	fontes	você	utilizou	para	estudar	os	conteúdos	apresentados	no	

material	didático	do	Metrópole	Digital?	
6. Como	os	exercícios	(online	e	presenciais)	estavam	relacionados	aos	conteúdos	

das	aulas?	
a. Foram	capazes	de	lhe	auxiliar	a	entender	os	conteúdos?	
b. Você	teve	dúvidas	ao	fazer	os	exercícios?	Se	sim,	chegou	a	expor	as	

dúvidas	para	o	professor/tutor/colegas?	
7. Como	você	avalia	a	quantidade	de	aulas	para	a	disciplina	de	Lógica	de	

Programação?	
a. Suficiente/Insuficiente	por	que?	

8. Como	o	Tutor	de	sua	turma	se	mostrou	capaz	de	tirar	dúvidas	(virtual	ou	
presencialmente)	suas	e	de	seus	colegas	de	sala?	

9. Como	o	professor	da	disciplina	esteve	presente	(no	ambiente	virtual)	para	
sanar	dúvidas	ou	postar	conteúdos	relacionados	a	disciplina?	

10. Qual	foi	a	sua	maior	dificuldade	na	disciplina?	
11. Numa	escala	de	0	a	10,	qual	a	sua	avaliação	para	o	material	didático	de	lógica	

de	programação?	
12. Quais	as	suas	sugestões	para	melhorias	na	disciplina	de	lógica	de	programação?	
13. Com	o	que	você	trabalha?		
14. Qual	a	sua	idade?	

	
	
Perfil:	Polo,	Turno,	Perfil,	Sexo.	
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APÊNDICE C -- Roteiro de Entrevista



Questionário
*Obrigatório

Muito difícil

Difícil

Fácil

Muito fácil

Nome *

Sua resposta

Matrícula *

Sua resposta

1. Você considera a disciplina de lógica de Programação? *

1.1 Descreva quais conteúdos você teve mais diIculdade em
Lógica de Programação *

Sua resposta
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APÊNDICE D -- Questionário de Avaliação da
Ferramenta



Sim

Não

Fácil de utilizar, não precisei de ajuda para rodar meus algoritmos.

Precisei de ajuda para utilizar.

Difícil de utilizar e não compreendi bem como funciona.

Sim

Não

2. Você já conhecia alguma ferramenta de ensino de lógica de
programação com feedback de correção semelhante a
apresentada hoje? *

2.1 Se você respondeu sim na questão anterior, qual ou quais
ferramentas você já conhecia?

Sua resposta

3. A ferramenta apresentada e utilizada no material didático da
aula 11 foi: *

4. Na sua opinião, você avalia que aprenderia melhor os
conteúdos da disciplina de lógica de programação se utilizasse
a ferramenta com feedback de correção automatizado? *



Muito Boa

Boa

Nem boa, nem ruim

Ruim

Muito Ruim

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. Denunciar abuso - Termos de Serviço - Termos
Adicionais

5. Para você, qual seria a contribuição do recurso de feedback
automatizado nos exercícios do material didático de lógica de
programação? *

Sugestões

Sua resposta

ENVIAR

 Formulários



Exercícios	Práticos	da	Aula	11	da	disciplina	de	Lógica	de	Programação	
	
	
Atividade	01:	

3. Escreva	um	algoritmo	que	receba	uma	quantidade	indeterminada	de	números	
positivos	e	diga	quantos	deles	estão	no	intervalo	de	0	a	25,	quantos	estão	no	
intervalo	de	26	a	50	e	quantos	são	maiores	que	50.	O	algoritmo	deve	parar	
quando	o	usuário	digitar	um	número	negativo.		

	
4. Escreva	um	algoritmo	que	receba	um	número	diversas	vezes	e	mostre	o	seu	

inverso	(1/n).	O	algoritmo	encerra	quando	o	valor	digitado	é	zero,	exibindo	
uma	mensagem	de	erro	que	diz	que	não	se	pode	dividir	por	zero.	

	
	
Atividade	02:	

1. Escreva	um	algoritmo	que	receba	vários	números	digitados	pelo	usuário,	até	
que	o	usuário	digite	0.	Ao	digitar	0,	o	algoritmo	termina.	

	
2. Escreva	um	algoritmo	que	solicite	ao	usuário	que	digite	o	seu	login	e	a	sua	

senha.	Caso	o	login	e	a	senha	estejam	errados,	pedir	para	digitar	novamente.	
Caso	estejam	corretos,	escrever:	"Login	efetuado	com	sucesso."	O	login	deve	
ser	o	seu	nome	e	a	senha	deve	ser	a	palavra	"digital".	
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