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RESUMO 

A aprendizagem de programação introdutória é um desafio, tanto, para quem estuda, quanto, para quem 

ensina.  Percebe-se que há um problema em aberto, pois, encontram-se diversas pesquisas apresentando 

novas técnicas, ferramentas e metodologias, entretanto, os relatos sobre as dificuldades e limitações dos 
alunos e o alto índice de reprovação e evasão permanecem.  Algumas teorias, como a Teoria da Relevância e 

da Aprendizagem Significativa, apontam o conhecimento prévio do aluno como fator fundamental da 

aprendizagem.  Para que ela ocorra é necessário que o “novo” seja relacionado e ancorado às estruturas 

cognitivas pré-existentes, tornando-o mais relevante.  Quando essas estruturas não existem, um esforço 
maior terá de ser feito para torná-lo relevante e ancorá-lo no esquema mental do aluno. Outro ponto 

fundamental é a motivação, pois, o aluno só aprende se estiver pré-disposto em aprender.  Estudos trazem 

jogos como uma alternativa para a aprendizagem significativa, visto que é um contexto comum e promove 
motivação. O método de ensino mais utilizado, em disciplinas de programação introdutória, é a proposição 

de problemas, em que, apresenta-se um enunciado, com um problema descrito, e, a partir desse, elabora-se 

um algoritmo para solucioná-lo. Muitas são as dificuldades apresentadas, principalmente, relacionadas à 
compreensão e interpretação do enunciado.  Analisando os enunciados apresentados nos livros didáticos 

adotados no Brasil, observou-se que, geralmente, são objetivos, sem indícios do processo de resolução, sem 

exemplificação e com um contexto puramente matemático. Nesse cenário formulou-se a questão de pesquisa: 

a estrutura e/ou o contexto de um enunciado influenciam o desempenho dos alunos, de programação 
introdutória, na resolução de problemas? Para respondê-la realizou-se um experimento para testar os 

enunciados considerando dois contexto e estrutura, no contexto usou-se o matemático, tradicional, e o de 

jogos, motivador, e para estrutura a forma não estruturada, tradicional, e estruturada, com dados completos.  
Nesse experimento participaram oito turmas de seis instituições de ensino superior brasileiras.  Os alunos 

foram distribuídos em quatro grupos, considerando o perfil, cada um resolveu um tipo de avaliação e 

respondeu a um questionário.  Realizaram-se três análises. Na primeira, fez-se um teste de hipóteses, 
relacionando o contexto e a estrutura com desempenho dos alunos, utilizando a técnica de regressão 

logística. Observou-se diferença estatística relacionada à estrutura, principalmente, quando o contexto é 

matemático.  Apresentou, também, diferenças relacionadas ao desempenho base do aluno. Na segunda 

análise verificaram-se as soluções apresentadas e na terceira analisaram-se as respostas do questionário final.  
O pior resultado foi apresentado pelo grupo que realizou avaliação no contexto matemático não estruturado, 

modelo tradicionalmente utilizado. O melhor resultado foi de matemática estruturada, o que nos leva a 

concluir que vale a pena investir esforços na elaboração dos enunciados. 
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ABSTRACT 

Introductory programing learning is a challenge both for students and professors.  We perceive an 

opened problem, because there are several researches presenting new techniques, tools and methodologies; 
however, reporting about difficulties and limitations of students and the high rate of failure and dropout still 

happens. Some theories, like Relevance theory and Significant Learning, point the student previous 

knowledge as a fundamental factor for learning. For it occurs, it is necessary that the “new” be related and 
anchored at preexisting cognitive structures, becoming it more relevant.  When these structures do not exist, 

a major reinforcement should be done to become it relevant and anchor it in the student mental scheme. 

Another fundamental point is the motivation, because the student only learns whether being pre-disposed to 

learn. Studies bring games as an alternative for Significant Learning because it is a common context and 
provide motivation. Most used teaching method in Introductory Programing is the proposition of problems, 

in which is presented the enunciation with a described problem and, from it is elaborated an algorithm to 

solve it. There are several difficulties presented, mainly related to the comprehension and interpretation of 
the enunciation. Analyzing the enunciations presented in textbooks used in Brazil, it was observed that, 

generally, they are objectives, without evidences of the process of solving and without exemplification, in a 

purely Mathematics context. In this scenery, it was formulated the research question: the structure and/or 

context of an enunciation have influence upon the performance of Introductory Programming students in the 
problem solving?  For answer it, an experiment was carried out in order to test the enunciations, considering 

context and structure; in the context we used the math, the traditional and the games, the motivator; and for 

structure was used the non-structured shape, traditional, and structured with complete data. In this 
experiment, eight classes of students have participated and they are from six Brazilian Higher Education 

Institution.   The students were distributed in four groups, considering the profile and each group solve a type 

of evaluation and answer a questionnaire. Three analyses were carried out. On the first one, a test of 
hypothesis was performed, relating the context and the structure with the performance of students, using the 

logistic regression technique. It was observed statistical difference related to the structure, mainly when the 

context is math. It was also presented differences related to the student base-performance. On the second 

analysis was verified the solutions presented and on the third the answers of final questionnaire were 
analyzed. The worst result was presented by the group which performed the evaluation in non-structured 

math context, which is the model traditionally used.  The best result was on structured math, what lead us to 

conclude that invest efforts worth in the elaboration of enunciation. 
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1  INTRODUÇÃO 

Os cursos da área de computação e informática têm como base a disciplina de Programação 

Introdutória
1
, que objetiva desenvolver a capacidade de transformar problemas gerais em soluções 

algorítmicas
2
.  Essa disciplina é oferecida nas fases iniciais e recebe diferentes denominações, como 

Algoritmos, Lógica de Programação entre outras.   

O processo de aprendizagem de programação introdutória é difícil para a maioria dos alunos, 

mesmo quando envolvem apenas os conceitos básicos.   Essa dificuldade é comum em diversas 

instituições de ensino, com índice de evasão e reprovação de até 60% (BARBOSA, FERNANDES e 

CAMPOS, 2011; MENDES, 2001).   

Para uma aprendizagem mais efetiva, essa deve ser significativa e, para isso, duas condições 

tornam-se necessárias: o material a ser aprendido deve ser potencialmente significativo para o 

aluno, relacionável a sua estrutura de conhecimento de forma não arbitrária e não literal 

(substantiva); e o aluno deve estar motivado a aprender, queira relacionar o novo material de 

maneira substantiva e não arbitrária a sua estrutura cognitiva (MOREIRA e MASINI, 1982). 

Nessa visão, o professor tem de criar estratégias de ensino e aprendizagem que promovam o 

relacionamento entre o que será ensinado ao que o aluno já sabe, bem como criar estratégias para 

que o aluno sinta-se motivado em querer aprender, assim, deve aproximar-se da vivência do aluno 

que, conforme Mattar (2010), é um nativo digital, imerso em tecnologias, como: televisões, 

videogames, computadores, dispositivos móveis.  

Becker e Parker (2005) fizeram um estudo com os alunos ingressantes no curso de Ciência 

da Computação, na universidade onde atuam, verificando que de 65% a 75% dos alunos 

ingressantes foram em busca do curso porque jogam videogame.  Os autores afirmam que os 

                                                

 

 

 
1 Nessa dissertação, Programação Introdutória e Algoritmo são tratados como sinônimos.  Referem-se à disciplina e 

conteúdos relacionados à lógica de programação, em que o objetivo é a construção de passos lógicos e finitos para se 
resolver um determinado problema.  

Limita-se ao processo inicial de construção de algoritmos.  Não é foco desse estudo a otimização ou eficiência de 

processos ou códigos, nem a codificação em uma linguagem de programação específica. 

 
2 Uma sequência de ações claras e precisas (passos lógicos e finitos) que devem ser seguidas para resolver um 

determinado problema (FORBELONI e EBERSPACHER, 2005). 
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problemas eram melhores compreendidos quando relacionados aos jogos.  Esse estudo aponta os 

jogos como um contexto interessante para ser trabalhado em sala de aula, além de promover 

motivação, é um elemento conhecido dos alunos e pode facilitar a conexão entre o que se deseja 

ensinar e às estruturas cognitivas já existentes no aluno. 

A elaboração de um algoritmo está relacionada, inicialmente, a compreensão e interpretação 

do problema proposto e, essas, podem ser facilitadas quando o material utilizado para expor o 

problema for significativo e relevante para o aluno, trazendo elementos já conhecidos e 

promovendo motivação.  Nesse contexto, contribui-se para a área através da análise dos enunciados 

de problemas algorítmicos e sua influência no desempenho do aluno, considerando seu contexto e 

estrutura. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

O método de ensino mais utilizado em disciplinas de programação introdutória é a 

proposição de problemas (RAABE e SILVA, 2005).  Os alunos recebem um enunciado, com um 

problema descrito, e, a partir desse, elaboram um algoritmo para solucioná-lo.  

Ao vivenciar esse processo, muitos apresentam dificuldades com a compreensão e 

interpretação do enunciado, não abstraem corretamente as informações relacionadas ao que deve ser 

feito, bem como a como resolver o problema proposto e isso implica em uma solução incorreta ou, 

até mesmo, a não resolução do problema (JESUS e RAABE, 2010). 

Zanini e Raabe (2012) constataram que os enunciados apresentados nos livros didáticos 

adotados no Brasil, geralmente, são objetivos, não apresentam indícios do processo de resolução, 

não possuem exemplos e o contexto é puramente matemático, tornando-os mais abstratos.  

Conforme Jesus e Raabe (2010), os enunciados, comumente, resumem-se a “calcule isto” e “resolva 

aquilo” e o resultado do cálculo, da resolução, não é utilizado para algo que faça sentido dentro de 

um contexto maior. 

Assim, acredita-se que uma das dificuldades encontradas na resolução de problemas está 

relacionada à estrutura e/ou contexto do enunciado. Os dados contidos ou omitidos e a falta de 
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relacionamento com as experiências e vivência do aluno torna-o abstrato e irrelevante.  Observa-se 

a existência de relação inversamente proporcional entre a contextualização3 de um enunciado e o 

seu nível de abstração.  Quanto menos contextualizado o enunciado, mais abstrato ele se torna e 

vice-versa (JESUS e RAABE, 2010). 

Considerando os enunciados dos problemas algorítmicos como sendo um fator fundamental 

para o processo de resolução de problemas, questiona-se: A estrutura e/ou o contexto de um 

enunciado influenciam o desempenho dos alunos de programação introdutória na resolução de 

problemas? 

1.1.1  Solução Proposta 

Para responder à questão mencionada, definiram-se, inicialmente, os elementos da estrutura 

e os contextos. Em relação à estrutura, classificou-se o enunciado como estruturado ou não 

estruturado. Considerou-se estruturado quando contextualizado em um contexto específico, mostra 

indícios do processo de resolução de forma explícita e apresenta exemplos.  Na ausência de alguma 

característica, classificou-se como não estruturado. 

Os contextos elencados para a pesquisa foram o matemático e o de jogos.  O matemático 

por ser o contexto mais utilizado nos enunciados dos livros didáticos, já o de jogos por ser um 

contexto comum aos alunos e, conforme descrito em diversas pesquisas (JESUS e RAABE, 2010; 

CIBURN, 2006; BECKER E PARKER, 2005; FELDGEN E CLÚA, 2004; PRENSKY, 2003), 

promove interesse e motivação. 

As escolhas apoiam-se, também, na teoria da Aprendizagem Significativa e na teoria da 

Relevância, as quais defendem que o material utilizado, nesse caso o enunciado, deve fazer sentido 

e ser relevante para o aluno, ou seja, possuir elementos que se conectem a outros já existentes em 

sua estrutura cognitiva e proporcionem motivação. 

Dessa forma, os enunciados constituíram-se de quatro maneiras: 

                                                

 

 

 
3 Contextualização está sendo usada como um conjunto de elementos que compõe o enunciado, ou seja, a estrutura e o 

contexto. 
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1. contexto de jogos e estruturado; 

2. contexto de jogos e não estruturado; 

3. contexto matemático e estruturado; 

4. contexto matemático e não estruturado. 

Para verificar se a estrutura e/ou o contexto de um enunciado influenciam no desempenho 

do aluno, na resolução de problemas de programação introdutória, aplicou-se avaliações e um 

questionário de opinião. 

 Com os dados coletados, analisaram-se as seguintes hipóteses: 

H1 – enunciados contextualizados em jogos promovem melhor desempenho do que os 

contextualizados em matemática; 

H2 – enunciados mais estruturados promovem melhor desempenho do que os menos estruturados. 

Realizou-se, também, uma análise do processo de resolução, de cada avaliação, e da opinião 

dos alunos, descrita no questionário. 

1.1.2  Delimitação de Escopo 

O contexto de jogos mencionado refere-se a uma perspectiva dos alunos enquanto usuários 

de jogos e não desenvolvedores de jogos. Portanto, o contexto dos problemas relaciona-se a imersão 

nesse universo. Deseja-se que o aluno tenha a sensação de realizar uma atividade dentro de um jogo 

e não o construindo. 

Os experimentos limitaram-se aos conteúdos iniciais de Algoritmos: constantes, variáveis, 

comandos de entrada e saída, expressões, estruturas de seleção e estruturas de repetição. 

1.1.3  Justificativa 

Uma das principais razões pelo índice de reprovação nas disciplinas que objetivam a 

aprendizagem do conteúdo de programação introdutória e, até mesmo, desistência do curso, é citada 

por Santos e Costa (2006) como a falta de compreensão do problema e o raciocínio lógico.  Os 

autores afirmam que cabe ao professor a capacidade de fazer o aluno compreender a abstração do 

problema e sua resolução e, para isso, deve ser criativo e propor problemas contextualizados em 
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situações do cotidiano do aluno.  Nesse sentido, realizaram-se muitos estudos focados na utilização 

e criação de softwares, como: ambientes de programação simples e colaborativos, tutores 

inteligentes e outros. 

Considerando os alunos de hoje como nativos digitais (PRENSKY, 2003), por nascerem 

imersos em um mundo de tecnologias, acredita-se que o contexto de jogos é uma situação do 

cotidiano do aluno. Segundo Cliburn (2006) e Bayllis  (2009),  há um crescente interesse dos 

professores pela utilização de jogos na educação, visto que fazem parte da realidade cultural dos 

alunos. 

A utilização de jogos é uma prática utilizada para auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem de programação introdutória, seja através da construção de um jogo ou de sua 

utilização.  Feldgen e Clúa (2004) indicam jogos como uma ótima forma de iniciar o 

desenvolvimento das habilidades de resolução de problemas. Conforme Ciburn (2006), os alunos 

preferem exercícios relacionados a jogos ao invés dos tradicionais.   

Uma forma “simplificada” de utilizar jogos no ensino de algoritmos seria contextualizar os 

problemas a serem resolvidos nesse contexto.  O aluno não teria como objetivo a construção ou a 

utilização de um jogo, mas resolver um problema dentro desse universo. 

Jesus e Raabe (2010) pesquisaram nesse sentido, verificando se enunciados mais 

contextualizados
4
 influenciavam no desempenho do aluno.  Usou-se três níveis de contextualização: 

alto, médio, baixo. No nível mais alto, os problemas foram resolvidos dentro de um jogo, cujo 

enredo serviu como contexto para os problemas algorítmicos.  No nível médio, os alunos utilizaram 

outro software para resolver o problema, o qual foi apresentado impresso, contendo descrições 

textuais e imagens dos cenários e situações do jogo.  A grande diferença entre os dois níveis era que 

no primeiro os alunos jogaram o jogo e no segundo apenas o imaginaram.  No nível mais baixo de 

contextualização, os enunciados dos problemas foram apresentados de forma mais abstrata, sem 

nenhuma referência ao jogo.  Com o experimento realizado, não foi possível, devido à mortalidade 

                                                

 

 

 
4 Contextualização foi tratada no trabalho de Jesus e Raabe (2010) como a evidência da utilidade da solução de um 

problema descrito no enunciado.  Quanto mais evidente, mais contextualizado. 
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seletiva
5
, obter evidências significativas de que o uso do contexto de jogos melhora a aprendizagem, 

mas se observaram indícios de melhora no progresso dos alunos considerando os níveis da 

Taxonomia de Bloom
6
 em um domínio cognitivo. 

Muitas vezes, busca-se por novas estratégias de ensino e aprendizagem de programação 

introdutória, criação e utilização de novas ferramentas, deixando de lado elementos base do 

processo de resolução de problemas, o enunciado.  O trabalho de Jesus e Raabe (2010) eleva o 

pensar de que o enunciado do problema algorítmico pode influenciar no processo de resolução, em 

que a contextualização e os dados contidos nele podem fazer diferença no desempenho do aluno.  

Essa é uma questão em aberto e que merece estudo. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo Geral 

Avaliar se a estrutura e/ou o contexto dos enunciados influenciam no desempenho dos 

alunos na resolução de problemas algorítmicos. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos desse trabalho foram:  

 Elaborar os enunciados de problemas algorítmicos, relacionando contexto e estrutura; 

 Realizar um experimento possibilitando a coleta de dados sobre o desempenho e percepção 

do aluno frente aos enunciados elaborados; 

 Analisar os dados coletados, com um olhar quantitativo e qualitativo, de forma a responder o 

problema de pesquisa. 

                                                

 

 

 
5 Mortalidade seletiva ocorre quando os participantes que iniciaram o experimento desistem antes de conclui-lo.  
6 A taxionomia de Bloom é uma estrutura com três domínios: o cognitivo, o afetivo e o psicomotor.  O domínio 

cognitivo é subdividido em seis categorias (níveis): lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar.  Quanto maior o 

nível da taxionomia, maior a complexidade envolvida (JESUS e RAABE, 2009). 
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1.3 METODOLOGIA 

Nesta seção, apresenta-se uma classificação da metodologia utilizada na pesquisa, bem 

como os procedimentos metodológicos. 

1.3.1  Metodologia da Pesquisa 

Esta pesquisa segue o método hipotético-dedutivo, pois parte de um problema e segue para a 

obtenção de sua solução por meio de verificação de hipóteses (MARCONI e LAKATOS, 2000).  

Sob o ponto de vista da natureza, a pesquisa é aplicada, por utilizar conceitos e tecnologias 

existentes para verificar as hipóteses. 

Abordou-se o problema central desta pesquisa de forma quantitativa e qualitativa, pois, 

inicialmente, mensurou-se o desempenho dos alunos frente aos enunciados e verificaram-se as 

hipóteses. Após, analisou-se as ações realizadas pelos alunos na resolução do problema proposto e 

sua opinião sobre a avaliação e sobre a relevância da estrutura e do contexto das questões. 

Sob o ponto de vista dos objetivos, realizou-se uma pesquisa descritiva, que, conforme Gil 

(2002), objetiva estudar as características de um grupo; levantar opiniões, atitudes ou crenças de 

uma população; visam descobrir a existência de associações entre variáveis, podendo até determinar 

a natureza dessas relações. 

1.3.2  Procedimentos Metodológicos 

Para poder avaliar a influência dos enunciados, quanto a sua estrutura e contexto, 

executaram-se algumas ações: elaboração dos enunciados – avaliações e experimento - coleta e 

análise dos dados, que são descritas a seguir. 

Elaboração dos Enunciados – Avaliações 

A elaboração dos enunciados seguiu as seguintes etapas: 

 Realização de pesquisas bibliográficas sobre os assuntos relacionados; 
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 Análise dos enunciados dos exercícios de problemas algorítmicos apresentados pelos 

livros, citados nos planos de ensino dos cursos de Bacharelado em Ciência da 

Computação no Brasil; 

 Levantamento da afinidade dos alunos de programação introdutória relacionada à 

Matemática e a jogos e, nesse caso, em qual gênero; 

 Escolha dos gêneros a serem contemplados nas avaliações e levantamento de suas 

principais características; 

 Elaboração de quatro avaliações com duas questões cada; 

 Validação dos enunciados: contexto, técnica e público-alvo. 

 As especificidades de cada item estão descritas no capítulo 4. 

Experimento – coleta e análise dos dados 

Para obter os dados necessários para responder ao problema proposto, realizou-se uma 

pesquisa quasi-experimental, que se caracteriza pelo fato de a verificação da relação de causalidade 

entre as variáveis ter sido feita através de um experimento, em que a seleção dos sujeitos da amostra 

não seja completamente aleatória (TROCHIN, 2012). 

Analisou-se o desempenho dos alunos, através de testes de hipóteses, considerando 

contexto, estrutura, desempenho base e dados do perfil. Também verificou-se as ações realizadas 

pelos alunos na solução dos problemas e nas respostas apresentadas no questionário final.  

O experimento e procedimentos de coleta e análise de dado estão descritos no capítulo 4. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro é introdutório, explicita o tema 

da pesquisa, contexto em que está inserido, o problema a ser resolvido e uma proposta de solução. 

O terceiro capítulo evidencia o processo de construção dos enunciados, os quais se 

utilizaram no experimento.  Descreveram-se os pressupostos em que se basearam sua construção e 

validação. 
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No quarto capítulo são relatados os resultados obtidos nesta pesquisa e no  quinto 

apresentam-se as conclusões do trabalho, bem como uma discussão sobre a validade dos resultados 

alcançados. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesse capítulo, aborda-se o referencial teórico o qual fundamenta o tema desse projeto.  

Inicialmente, apresentam-se assuntos em torno da enunciação de uma sentença (enunciado), 

contemplando o princípio da linguagem, definição de enunciado, contexto e teoria da relevância.  

Esse texto nos remete a compreensão do significado de um enunciado e a forma como ele se 

relaciona com a audiência (aluno).   

Para complementar a ideia de relevância de uma informação, discutir-se-á a teoria da 

aprendizagem significativa, criada por David Ausubel.  Essa teoria fundamenta a importância da 

relação entre o que o aluno já sabe e o que vai aprender, bem como a sua motivação em aprender. 

Em seguida, apresenta-se sobre aprendizagem de Algoritmos
7
 e traz-se um referencial sobre 

a resolução de problemas, que é a prática mais utilizada no processo de ensino.   Logo, é feita uma 

descrição dos problemas e dificuldades relacionadas ao ensino de algoritmos.  

Apresenta-se, também, sobre o tema jogos e educação e sua aplicação na área de 

programação e trabalhos relacionados.  E, por fim, tecem-se as considerações finais. 

2.1 LINGUAGEM 

A linguagem é um mecanismo que permite a comunicação humana, seja de forma verbal ou 

não verbal.  O estudo científico da linguagem é tratado pela Linguística, a qual a aborda sob dois 

pontos de vista, a da Gramática e a da Pragmática. 

A Gramática estuda a estrutura da linguagem, ou seja, como as estruturas fonológica, 

sintática e semântica interagem na construção de um enunciado, de forma que seja possível a sua 

interpretação.  Nessa abordagem, a interpretação dos enunciados é realizada independente de 

contexto (WILSON, 2004).  

                                                

 

 

 
7 Considera-se algoritmo como sinônimo de programação introdutória. 
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A Pragmática analisa o uso da linguagem e como propriedades linguísticas e fatores 

contextuais interagem na interpretação de enunciados, isto é, como as estruturas fonológica, 

sintática e semântica da sentença enunciada combina com fatos sobre o falante
8
, audiência

9,
 tempo e 

lugar do enunciado.  A interpretação dos enunciados é realizada dependente de contexto (WILSON, 

2004).  É nessa visão que o estudo segue. 

2.1.1  Enunciado 

Segundo Wilson (2004), enunciado é um objeto com propriedades linguísticas, descrita pela 

gramática, e não linguísticas, como particularidades do falante, audiência, lugar e tempo.  Ao 

analisar um enunciado, observa-se o significado do falante, que vai além do significado da sentença 

enunciada, ou seja, o que o falante pretende comunicar, de forma explícita ou implícita, em 

determinada ocasião. 

O falante pode ter muitas intenções ao produzir um enunciado e nem todas tem a ver com 

comunicar um significado do falante. Um exemplo seria os enunciados de problemas algoritmos 

contextualizados, em que a intenção de sua elaboração não é, apenas, apresentar uma informação do 

contexto, mas sim  a aplicação de determinados conceitos algorítmicos. 

Conforme Wilson (2004), o falante deve formular o enunciado de modo a torná-lo fácil para 

o ouvinte recuperar a interpretação pretendida.  

O propósito da Pragmática é estudar a relação entre linguagem e contexto ao interpretar um 

enunciado, isto é, verificar como os significados dos falantes são compreendidos ou mal 

compreendidos pela audiência. 

2.1.2  Contexto 

                                                

 

 

 
8 Falante: nesse texto está sendo considerado como o responsável pela sentença enunciada, independente da forma, se 

verbal, escrita ou gestual. 

 
9 Audiência: nesse texto está sendo considerada como o sujeito que irá interpretar a sentença enunciada, independente 

da forma, se verbal, escrita ou gestual. 
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Em Wilson (2004), contexto pode ser definido como o ambiente físico ou situação em que o 

enunciado acontece ou o texto ou discurso precedente (às vezes conseguinte).  Para o autor, 

contexto é um construto psicológico e, em uma abordagem cognitiva da Pragmática, o que importa 

não são os fatos textuais ou físicos, mas as representações mentais que o ouvinte constrói e usa na 

identificação do significado do falante. 

No processo de interpretação de enunciados, o ouvinte usa elementos extras, além do 

ambiente físico e do discurso anterior, como conhecimento cultural, científico e senso comum, que 

estão representados em sua memória. Nesse processo, ele constrói algumas suposições contextuais 

sobre o que o falante pretendia informar.   Assim, para reconhecer a interpretação pretendida de um 

enunciado, deve-se fazer uma escolha apropriada do contexto. 

Outro fator importante, que influencia na interpretação, é a relevância da informação, pois 

esta pode ser relevante em um contexto, porém não em outro.  Relevância é uma propriedade 

potencial das entradas para os processos cognitivos, sejam estímulos externos (visões, sons, 

enunciados, ações) ou representações internas (pensamentos, memórias, conclusões, inferências). 

2.1.3  Teoria da Relevância 

A cognição humana é orientada pela relevância e a nova informação é relevante em um 

contexto quando interage com o contexto e gera um efeito cognitivo. 

Um efeito cognitivo, também conhecido como efeitos contextuais, é o processamento de 

uma entrada em um contexto.  Quanto maior o efeito cognitivo maior a relevância. 

A Teoria da Relevância é uma teoria Pragmática, a qual trata a interpretação do enunciado 

como uma questão psicológica, em que é afetada tanto por fatores cognitivos como por fatores 

sociais e linguísticos, incluindo o esforço de processamento. 

O esforço de processamento é o esforço mental necessário para perceber ou recuperar uma 

informação nova, acessar um contexto de informação na memória e computar os efeitos cognitivos. 

Por exemplo, uma situação em que a informação seja enunciada de quatro formas: 

1. Em uma forma claramente impressa; 

2. Uma fotocópia apagada; 
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3. Rabisco manuscrito ilegível; 

4. Em uma língua que não tem domínio. 

Os quatro enunciados estimam os mesmos efeitos cognitivos, todavia requerem esforços de 

processamento diferentes e, isso, pode afetar sua intuição de relevância e  alterar a sua vontade de 

processar a informação desse enunciado.   

Alguns fatores que afetam o processamento requerido para a compressão do enunciado são 

(SPERBER E WILSON, 1995):  

1. Uso recente; 

2. Frequência de uso; 

3. Complexidade linguística; 

4. Complexidade lógica. 

A avaliação da relevância se dá pela relação de custo e benefício dos efeitos cognitivos e dos 

esforços de processamento necessário para recuperar tais efeitos. Assim, quanto maior os efeitos 

cognitivos e menores os esforços de processamentos, maior a relevância. 

Sperber e Wilson (1995) afirmam que a cognição humana tende a ser dirigida para a 

maximização da relevância. Quanto mais relevante for o enunciado, mais provavelmente prenderá a 

atenção do ouvinte e apontará para o significado pretendido. Em busca da relevância ótima, os 

autores apontam duas condições para o enunciado: 

1. Deve ser ao menos relevante o suficiente para merecer processamento; 

2. Deve ser compatível com as habilidades e as preferências do falante. 

A primeira condição, também, depende muito do interesse e motivações do ouvinte, pois o 

que é relevante para um ouvinte pode não ser para o outro, bem como para o mesmo ouvinte em 

outra ocasião.   
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A segunda condição está relacionada às habilidades e pretensões do falante.  Uma das 

dificuldades se dá por não se conhecer o que está na mente dos ouvintes e, assim, fazer predições 

erradas sobre o que é visto como relevante para eles.   

Deste modo, o falante que objetiva a relevância ótima deve tentar alcançar suficientes efeitos 

cognitivos para valer o processamento e evitar causar no ouvinte algum desperdício de esforço para 

alcançar esses efeitos. 

2.2 TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

A teoria de aprendizagem significativa foi proposta na década de 60 por David Ausubel e 

complementada por Joseph D. Novak e D. Bob Gowin (AUSUBEL, 2003).  É uma teoria 

cognitivista e construtivista.  A primeira por tentar explicar o processo da cognição e a segunda por 

assumir que o processo de apreensão do conhecimento é evolutivo, um processo pelo qual o 

conhecimento atual é construído em cima de etapas prévias já acabadas (REHFELDT, 2009). O 

conceito central que permeia a teoria de Ausubel é o de aprendizagem significativa. 

2.2.1  Aprendizagem Significativa x Aprendizagem Mecânica  

Na concepção de Ausubel, a aprendizagem se dá de forma mecânica ou significativa e pode 

ocorrer através da descoberta ou da recepção. 

Na aprendizagem mecânica, o novo conteúdo tem pouca ou nenhuma associação com 

conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva do aprendiz e é armazenado de forma 

arbitrária, aleatória (SILVA, 2007; MOREIRA e MASINI, 1982). O aprendiz memoriza o novo 

conteúdo sem fazer relação com conteúdos existentes (ver Figura 1), como ocorre, por exemplo, em 

um processo de alfabetização em que há a aprendizagem de pares de sílabas sem sentido 

(MOREIRA e MASINI, 1982) ou, então, na aprendizagem de matemática ou física quando há a 

pura memorização de conceitos e fórmulas. 

 Nesse tipo de aprendizagem, “geralmente os conteúdos se relacionam quase que 

exclusivamente com o contexto em que foi aprendido.  Para recordar o conteúdo, o aprendiz tem 

que recordar a situação em que foi memorizado” (SILVA, 2007) e se limita a ele.  Com isso, pode-

se concluir que o contexto de um problema pode dar sentido ao conteúdo, mas não garante que 

promova um aprendizado significativo, que fará sentido para o aluno. 
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Figura 1. Esquema para o conceito de aprendizagem mecânica na teoria de David Ausubel. O 

elemento C indica os conceitos preexistentes na estrutura cognitiva. 

Na aprendizagem significativa, o novo conteúdo se relaciona, ancora-se em outros conceitos 

relevantes pré-existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, definidos como subsunçores (ver 

Figura2). O armazenamento de informações no cérebro é organizado e forma uma hierarquia 

conceitual, na qual elementos mais específicos são ligados (assimilados) a conceitos mais gerais, 

inclusivos (MOREIRA e MASINI, 1982). Por exemplo, em algoritmos, se o conceito de estrutura 

(bloco de comandos) já existe na estrutura cognitiva do aluno, ele servirá de subsunçor para novas 

informações referentes a certos tipos de estruturas, como, por exemplo, a estrutura condicional 

(bloco de comandos restringidos por uma condição e é executado apenas uma vez) e estruturas de 

repetição (bloco de comandos restringido por uma condição que pode ser executado várias vezes). 

Nesse processo, o aprendiz deve aprender o conceito e não a forma, ordem ou situação que 

este (conceito) foi apresentado (SILVA, 2007).  Assim, não basta que os problemas sejam 

apresentados em um contexto, é necessário ser significativo para o aluno, ou seja, que os elementos 

se relacionem com elementos preexistentes na estrutura cognitiva do aluno. 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema para o conceito de aprendizagem significativa na teoria de David Ausubel. O 

elemento C indica os conceitos preexistentes na estrutura cognitiva. 

As duas formas de aprendizagem podem ocorrer por descoberta ou por recepção.  A 

aprendizagem por descoberta acontece quando o que deve ser aprendido é descoberto pelo aprendiz, 
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e é ele (aprendiz) quem constrói e testa hipóteses.  Já na aprendizagem por recepção, o que deve ser 

aprendido é apresentado ao aprendiz em sua forma final, ocorre, geralmente, em aulas expositivas 

(SILVA, 2007; MOREIRA e MASINI, 1982). 

Ausubel não trata as duas formas de aprendizagem como sendo dicotômicas, mas sim como 

um “continuum” (MOREIRA e MASINI, 1982), pois há casos em que o processo inicia-se por uma 

aprendizagem mecânica e no decorrer deste se transforma em significativa.  Isso ocorre, por 

exemplo, quando o aluno se depara com um conhecimento de uma área completamente nova, neste 

caso, inicia com uma aprendizagem mecânica até que sejam criadas estruturas cognitivas iniciais, 

subsunçores para este novo conhecimento.  A aprendizagem começa a ser significativa quando os 

subsunçores vão ficando mais elaborados e capazes de ancorar novas informações. 

2.2.2  Condições para Aprendizagem Significativa  

Segundo Moreira e Masini (1982), a criança pequena adquire conhecimento através de um 

processo conhecido como formação de conceitos, que é a aquisição espontânea de ideias genéricas 

por meio de experiências empírico-concretas. Este é um tipo de aprendizagem por descoberta que 

consiste essencialmente em abstrair aspectos comuns característicos de uma classe de objetos ou 

eventos que varia contextualmente. 

Os autores complementam que, em idade escolar, a criança já tem desenvolvido um 

conjunto de conceitos que permitem a aprendizagem significativa, o qual é adquirido através de um 

processo de assimilação, diferenciação progressiva e reconciliação integrativa dos conceitos 

(NOVAK, 1977). 

 Na aprendizagem significativa, os novos conhecimentos, potencialmente significativos, 

relacionam-se de forma não-arbitrária e substantiva a algum conhecimento prévio, especificamente 

relevante, existente na estrutura cognitiva do aprendiz (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980).   

Não-arbitrário quer dizer não-aleatório, entende-se como a existência de uma relação lógica 

e explícita entre o novo conhecimento e algum outro já existente na estrutura cognitiva do aprendiz.  

Por exemplo, entender o conceito de cadeira só se tornará significativo para o aprendiz se ele tiver 

em sua estrutura cognitiva, de forma clara, o conceito de sentar e, assim, fazer a relação entre estes 

dois conceitos.  
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Por substantiva, compreende-se que, uma vez aprendido determinado conceito, esse pode ser 

expresso em linguagem sinônima e transmitir o mesmo significado, ou seja, o aprendiz conseguirá 

explicar com suas próprias palavras o conceito aprendido, como, por exemplo, expressar o 

significado de cadeira com suas palavras independente do tipo de cadeira. 

Para Moreira e Masini (1982, p.14), para uma aprendizagem significativa  é necessário que: 

a) O material a ser aprendido seja potencialmente significativo para o aprendiz, ou seja, 
relacionável a sua estrutura de conhecimento de forma não-arbitrária e não-literal 

(substantiva); 
b) O aprendiz manifeste uma disposição de relacionar o novo material de maneira 

substantiva e não-arbitrária a sua estrutura cognitiva 

Como citado, o material tem que ser potencialmente significativo para o aprendiz e, para 

isso, é necessário que ele tenha disponível em sua estrutura cognitiva subsunçores os quais o novo 

material possa ser ancorado.  Na inexistência desses, Ausubel recomenda o uso de organizadores 

prévios para servirem de âncora para a nova aprendizagem e leve ao desenvolvimento de conceitos 

subsunçores (MOREIRA e MASINI 1982). 

Organizadores prévios são elementos, conceitos que situam os aprendizes ao que será 

aprendido e servem como ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que deve saber.  São como 

resumos ou sumários do conhecimento novo, construídos a partir de conceitos mais gerais, mais 

fáceis de assimilar e mais próximos da realidade do aprendiz.  Um organizador prévio que poderia 

ser utilizado para o ensino de variáveis e constante em algoritmos, por exemplo, são as incógnitas e 

as constantes de equações matemáticas, conteúdos aprendidos no Ensino Fundamental e Médio.  A 

revisão desses conteúdos pode servir de ponte para o entendimento do novo conceito.  

Além dos organizadores prévios e subsunçores, outro fator fundamental para que a 

aprendizagem significativa ocorra é a motivação.  De acordo com Moreira e Masini (1982), não 

importa o quão significativo seja o material a ser aprendido e as condições cognitivas do aprendiz, 

pois  se ele não estiver motivado em aprender, dificilmente terá uma aprendizagem significativa. 

2.2.3  Processo da Aprendizagem Significativa 

 A aprendizagem significativa, conforme Rehfeldt (2009), ocorre em três níveis:  

representacional; conceito; proposição. 
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O primeiro nível, representacional, refere-se à aprendizagem de palavras, representações ou 

símbolos com seus significados específicos.  O objetivo desse é a aprendizagem do significado do 

símbolo, o qual, geralmente, representam coisas. 

O segundo nível é definido como aprendizagem conceitual, que diz respeito aos conceitos, 

ou seja, as relações entre objetos, fatos ou ideias ligados por algo em comum. É uma aprendizagem 

substantiva de conceitos. 

No terceiro nível está a aprendizagem por proposição, que estabelece relações entre as ideias 

expressas numa frase, é a articulação de conceitos.  Essa aprendizagem ocorre “na medida em que 

surgem novos significados depois de uma tarefa de aprendizagem potencialmente significativa se 

relacionar e interagir com ideias relevantes existentes na estrutura cognitiva” (AUSUBEL, 2003).  

Na teoria de Ausubel, o processo da aprendizagem significativa é realizado através da 

assimilação, diferenciação e reconciliação integrativa.  

A assimilação é: 

Um processo que ocorre quando um conceito ou proposição a, potencialmente significativo, 
é assimilado sob uma idéia ou conceito mais inclusivo, já existente na estrutura cognitiva, 

como um exemplo, extensão, elaboração ou qualificação do mesmo. [...] não só a nova 

informação a, mas também o conceito de subsunçor A, com o qual ele se relaciona, são 

modificados pela interação. Além disso, a’ e A’ permanece relacionados como 

coparticipantes de uma nova unidade a’A’ que nada mais é do que o subsunçor modificado 

(MOREIRA e MASINI, 1982, p. 16). 

A Figura 3 apresenta uma visão geral do processo de assimilação. 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Processo de assimilação de Ausubel. 

Ou seja, 

A: é um conceito abrangente já estabelecido na estrutura cognitiva do aprendiz (subsunçor); 

a: é o novo conceito a ser aprendido; 

Da interação entre A e a emerge A’a’. Nessa interação tanto o subsunçor (A) quanto a nova 

informação (a) são modificados (A’ e a’). 

Um exemplo: na disciplina de algoritmos foi visto o conteúdo de estrutura sequencial e o 

aluno aprendeu (assimilou) o conceito de estrutura como um bloco de comandos que são sempre 

executados uma vez (A).  Depois, apresentou-se  ao estudante o comando SE-ENTAO (a). Ao 

interagir o conceito de estrutura com o conceito do comando SE-ENTAO, o aluno modificou a sua 

percepção sobre os conceitos iniciais, percebeu que estrutura é um bloco de comandos executado 

uma vez (A’), mas que uma estrutura nem sempre é executada (a’). Assim, temos: 

A: Estrutura é um bloco de comandos que são sempre executados uma vez; 

a:  Comando SE-ENTAO. 
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Após interação, percebe-se que: 

a’: Estrutura é um bloco de comandos que são executados uma vez; 

A’: Estrutura nem sempre é executada. 

Nesse exemplo, o aluno tinha que aprender o comando SE-ENTAO e já possuía o conceito 

de estrutura (sequencial) bem estabelecido em sua estrutura cognitiva.  O novo conceito específico 

(comando SE-ENTAO) será assimilado pelo conceito mais inclusivo (estrutura) já adquirido.  

Considerando que esse tipo de comando é um tipo de estrutura, não somente o conceito do comando 

SE-ENTAO adquirirá significado para o aluno, mas o conceito geral de estrutura que ele tinha será 

modificado e tornar-se-á mais inclusivo (seu conceito de estrutura incluirá, também, a possibilidade 

de não ser executada). 

No processo de assimilação, um conceito é assimilado e, após, passa por uma segunda fase 

chamada de assimilação obliteradora ou esquecimento significativo.  

Por conseguinte, algum tempo depois de ocorrer a aprendizagem, quando começa a 

segunda fase – a da assimilação obliterante - , as idéias acabadas de apreender começam a 

tornar-se, progressivamente, menos dissociáveis (recuperáveis) das respectivas idéias 

ancoradas, como entidades por direito, até deixarem de estar disponíveis e se afirmar 

estarem esquecidas.  Quando a força de dissociabilidade de a’ desce abaixo de um 

determinado nível crítico (o limiar de disponibilidade), já não é de todo recuperável.  Acaba 

por se chegar a um ponto nulo de dissociabilidade e A’a’ sofre mais reduções até A’ ou até 

ao próprio A – a idéia ancorada original. (AUSUBEL, 2003). 

O esquecimento é uma continuação temporal posterior do mesmo processo de assimilação 

que facilita a aprendizagem e a retenção de novas ideias.  Entretanto, segundo Moreira e Masini 

(1982), o fato de ocorrer a assimilação obliteradora não significa que o subsunçor volte a sua forma 

original, seu resíduo é A’, o subsunçor modificado. 

Conforme a nova ideia se relaciona com as existentes, a subsunção pode ocorrer de forma 

subordinada, superordenada ou combinatória (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980). 

Há subsunção subordinada quando um conceito ou proposição potencialmente significativo 

a é assimilado a ideia mais inclusiva A.  Para Moreira e Masini (1982), há dois tipos de processo de 

subsunção subordinada: subsunção diretiva e subsunção correlativa.  Na subsunção diretiva, o 

material a ser aprendido é entendido como um exemplo específico de um conceito já existente na 

estrutura cognitiva ou apenas corroborante e ilustrativo de uma proposição mais geral, previamente 
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aprendida.  Já na subsunção correlativa, o material a ser aprendido é uma extensão, elaboração, 

modificação ou qualificação de conceitos ou proposições, previamente aprendidos. 

A subsunção superordenada ocorre “quando um conceito ou proposição potencialmente 

significativo A, mais geral ou inclusivo do que as idéias ou conceitos estabelecidos na estrutura 

cognitiva a, b e c é adquirido a partir destes e passa a assimilá-los” (MOREIRA, MASINI, 1982). 

Ou seja, a nova ideia é mais inclusiva do que as já existentes na estrutura cognitiva do aluno, assim, 

as ideias preexistentes passam a ser subordinada a esta nova ideia.   

A subsunção combinatória ocorre quando os novos conceitos ou proposições não são 

subordináveis A nem são capazes de subordinar algum subsunçor (MOREIRA, 2006). Esse tipo de 

subsunção não gera uma hierarquização entre os conceitos. 

O desenvolvimento de conceitos é facilitado por um processo de diferenciação progressiva e 

reconciliação integrativa (MOREIRA e MASINI, 1982). 

O processo de diferenciação progressiva tem como princípio que o conteúdo deva ser 

programado de maneira que as ideias mais gerais e inclusivas sejam inicialmente apresentadas, 

incorporadas, diferenciando-se progressivamente em função dos detalhes e de suas especificidades, 

ou seja, parte-se dos subsunçores maiores (mais inclusivos) para os menores (menos inclusivos).   

Ausubel defende que é mais fácil para o aluno aprender as partes de um todo mais amplo, do que 

aprender a partir de partes desconexas para chegar a um conceito geral. Também, considera-se que 

as ideias ou subsunçores ocupam a mente do indivíduo de maneira hierárquica, na qual os 

subsunçores mais inclusivos localizam-se no ápice, incluindo os demais conceitos e proposições 

diferenciados (MOREIRIA e MASINI, 1982). 

O processo de reconciliação integrativa caracteriza-se pelo fato de que, em função de novas 

informações adquiridas, os subsunçores já existentes se reorganizam e adquirem novos significados. 

Os organizadores prévios ou materiais de ensino podem ser escritos de maneira a facilitar este tipo 

de organização de subsunçores.  Para tanto, deve-se salientar de que maneira as novas informações 

relacionam-se com as informações (subsunçores) aprendidas anteriormente (MOREIRIA e 

MASINI, 1982). 

 



32 

 

2.3 APRENDIZAGEM DE ALGORITMOS 

Algoritmo é um termo que vem do árabe alkharizimi que quer dizer operação ou processo de 

cálculo (KNUTH, 1973).  Essa palavra é originária do nome de um matemático persa chamado Abu 

Já’far Mohammed Ibn Musa AL-Khowarizimi, autor de um livro sobre matemática no século IX, o 

qual ensinava resolver problemas de matemática usando a ideia de receita de bolo, ou seja, 

descrevendo o processo do cálculo (CLUA e SILVA, 2010). 

Existem diversos conceitos para a palavra algoritmo, como: 

Descrição de um padrão de comportamento, expresso em termos de um conjunto finito de 

ações (DIJKSTRA, 1971); 

 

Seqüência de instruções que fornece a solução de um determinado problema (COLLINS, 

1988); 
 

Seqüência ordenada finita de operações bem definidas e eficazes que, quando executadas 

por um computador, operando sobre dados caracterizando o dado atual do contexto e o 

estado desejado, sempre termina num determinado período de tempo, produzindo uma 

solução ou indicando que a solução não pode ser obtida (SWAIT JR, 1991); 

 

Caminho para a solução de um problema (ORTH, 2001); 

 

Qualquer procedimento computacional bem definido que toma algum valor ou conjunto de 

valores como entrada e produz algum valor ou conjunto de valores como saída. Assim, 

algoritmo é uma seqüência de passos computacionais que transforma entradas em saídas 

(CORMEN, 2002); 
 

Seqüência finita de instruções ou operações cuja execução, em tempo finito, resolve um 

problema computacional (RAABE, 2005).  

Como pode ser observado nas diversas definições, seja num âmbito geral quanto num 

âmbito computacional, o termo algoritmo invoca a noção de um processo para resolver um 

problema, não é a solução do problema, mas sim o meio para obtê-la. 

Na área da computação, o termo algoritmo pode ser entendido em diversos contextos, 

aplicados a problemas de programação introdutória até problemas mais complexos, como, por 

exemplo, a complexidade algorítmica.  Entretanto, esta pesquisa foca as fases iniciais da 

aprendizagem de algoritmos em conceitos e aplicações de problemas de programação introdutória. 

A disciplina de algoritmos é pautada na lógica de programação, ou seja, na forma como o 

computador interpreta instruções e comandos, executa tarefas e fornece resultados.  Para construir 

um algoritmo, é necessário que o aluno utilize o raciocínio lógico (RAABE, 2005), o qual requer o 

desenvolvimento de algumas habilidades cognitivas (GIRAFFA at al., 2003). 
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Os temas discutidos nessa disciplina variam conforme carga horária e características dos 

cursos, mas, normalmente, abordam: representação de dados; expressões; instruções primitivas de 

entrada e saída de dados; desvios condicionais; estruturas de repetição; tipos de dados compostos; 

modularização. 

Uma das práticas utilizadas no processo de ensino e aprendizagem de Algoritmos é a 

resolução de problemas, em que a elaboração de um algoritmo é feita a partir de um enunciado, 

conhecido como proposição de problemas. 

2.3.1  Resolução de Problemas 

Problema pode ser definido, conforme o dicionário Aurélio, como “Questão, dúvida”, ou 

seja, uma questão, uma dúvida, em que é necessária uma resposta, uma solução.  Dante (2007, p.9) 

define como “qualquer situação que exija o pensar do indivíduo para solucioná-lo”.       

Mesmo que para um determinado problema já exista solução, a mesma pode ser 

desconhecida para quem está na situação-problema. A ausência do saber ou carência de informação 

é a razão para a existência do problema.   Assim, há situações que para alguns é um problema, 

entretanto não o é para outros e, nesse caso, a resolução é considerada como um exercício.  

Um problema pode ser apresentado de forma simples ou, então, através de uma situação 

problema.  Na forma simples, o enunciado do problema informa o que é para ser transformado em 

uma sequência de passos lógicos, o problema é criar essa sequência.  O algoritmo é tratado como 

elemento fim do processo de resolução de problemas.  Em enunciados que apresentam uma 

situação problema,  tem-se dois problemas, um relacionado à situação apresentada e o outro 

referente à sequência de passos lógicos a ser elaborada.   Nesse tipo de enunciado, a elaboração do 

algoritmo ganha mais significado, pois o problema vai além de sua construção, tornando-se o meio 

pelo qual será resolvido.  

Todo problema é um desafio e proporciona motivação para a evolução da cognição, 

entretanto, deve ser aplicado na medida certa, senão pode causar desmotivação e  tornar-se um 

inibidor do desenvolvimento cognitivo.  
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Segundo Dante (2007), a forma como o problema é apresentado pode facilitar ou dificultar a 

sua resolução e ser motivador ou não.  Para o autor, um bom problema deve possuir as seguintes 

características: 

- ser desafiador: deve fazer com que o aluno se sinta desafiado, aguce a sua curiosidade e  se sinta 

motivado em querer pensar nele e solucioná-lo; 

- ser real: os dados precisam ser reais e coerentes com a realidade, seja nas informações ou nos 

valores contidos; 

- ser interessante: um dos fatores mais importantes que promovem o envolvimento do aluno é a 

motivação e essa é interior e natural quando os dados e as perguntas do problema fazem parte do 

seu dia a dia; 

- o elemento desconhecido ser, realmente, desconhecido: o pensar e o fazer criativo são 

componentes fundamentais no processo de resolução de problemas; 

- ter nível adequado de dificuldade: o problema pode ser desafiador, mas possível de ser resolvido 

pelos alunos, pois um nível de dificuldade muito elevado pode levá-los a frustrações e 

desmotivação e  até traumatizá-los. 

Dante (2007), também, sugere atenção em alguns fatores que podem dificultar um problema: 

- linguagem usada na redação do problema: muitas vezes, a linguagem usada é muito diferente 

da usual,  é  mais compacta e apresenta muitas ideias interligadas em um único parágrafo; 

- tamanho e estrutura das frases: os alunos se perdem na leitura de frases longas e complexas, 

então, é interessante separá-las em frases curtas e mais simples; 

- vocabulário específico: quando o vocabulário utilizado não é conhecido pelo aluno, ele 

necessitará de mais tempo e de ajuda para compreender o significado da palavra e pode, até, 

dificultar a compreensão do problema; 

- tamanho e complexidade dos números: número grandes e complexos fazem com que o aluno se 

focalize no cálculo e não no problema em si, assim, é importante dar preferência para números 

menores e menos complexos; 
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- como apresentar o problema: o modo como o problema é apresentado pode torná-lo mais ou 

menos complexo. Por exemplo, o problema se mostra mais difícil quando as informações postas não 

são utilizadas na ordem em que aparecem; 

- número de condições a serem satisfeitas e sua complexidade: o problema evidencia-se mais 

complexo quando há mais de uma condição a ser satisfeita, pois, ao satisfazer a primeira, muitas 

vezes, o aluno pensa que o problema está resolvido. 

Os problemas  se apresentam de diversas formas, independente dessas, Polya (1957) 

sugere que sua resolução seja feita em quatro etapas: a compreensão do problema, a elaboração de 

um plano, a execução do plano e a realização do retrospecto ou verificação.  

Compreensão do problema é a fase em que o aluno deve familiarizar-se com o 

problema, bem como, aperfeiçoar sua compreensão sobre ele.  Polya sugere que o problema seja 

relacionado a outros, buscando elementos, características, semelhantes que possam ser aproveitadas.  

Para que esta fase seja realizada com êxito o aluno deve não apenas compreender o problema, mas, 

também, desejar resolvê-lo. 

 Após estar claro o que é para fazer, deve-se estabelecer um plano  que, segundo Polya 

(1957), é uma forma de como se pode resolver o problema.  Conforme o autor, a primeira etapa é 

fundamental para que o plano seja criado, pois é difícil ter uma ideia de como resolver se pouco se 

conhece sobre o assunto e que é impossível de tê-la se dela nada souber.  Polya (1957)  afirma que 

as boas ideias são baseadas em experiências passadas e em conhecimentos previamente adquiridos, 

e o papel do professor é propiciar essa relação. 

De posse  do plano, deve-se executá-lo.  O processo de resolução de problemas não termina 

aqui, há a necessidade de verificar se o problema foi resolvido da forma correta, assim, deve-se 

fazer um retrospecto reconsiderando e reexaminando o resultado final, o que torna imprescindível a 

presença de exemplos para a validação e o caminho que o levou a este (POLYA, 1957). 

2.3.2  Caracterização dos Problemas e Dificuldades 

Segundo Raabe e Silva (2005), o processo de ensino e aprendizagem segue diversas 

abordagens metodológicas e varia conforme o professor, instituição e alunos.  Entretanto há uma 

característica em comum, atrelada à natureza do conteúdo que é a abordagem da proposição de 
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problemas, na qual as soluções algorítmicas são produzidas a partir de problemas apresentados em 

forma de enunciados. 

Dado o enunciado, o aluno tem que construir um algoritmo, ou seja, descrever a sequência 

lógica de instruções que devem ser executadas pelo computador.  O que deve ser feito parece 

simples, uma sequência de instruções, mas fazer essa de forma coerente e que resolva o problema 

proposto é, para muitos alunos, uma tarefa complexa.  O reflexo desta dificuldade está no número 

de evasão e reprovação que chega a 60% (BARBOSA, FERNANDES e CAMPOS, 2011).  Elas não 

estão limitadas a uma região, são percebidas em diversos países (BARBOSA, FERNANDES e 

CAMPOS, 2011; JESUS e RAABE, 2010; RAABE e SILVA, 2005; MENDES, 2001), o que leva a 

muitas pesquisas na área. 

Frente ao enunciado de um problema, o aluno pode utilizar diversas estratégias para resolvê-

lo, no entanto, independente dessas, faz-se necessário três etapas: abstração dos dados do problema, 

elaboração de uma sequência lógica de instruções (solução proposta) e validação da solução 

proposta. 

A primeira etapa é responsável pela abstração dos dados do problema, o que torna vital a 

compreensão e a interpretação do enunciado.  A compreensão desse está relacionada à familiaridade 

que o aluno tem com o contexto (conteúdo) contemplado no enunciado.  A falta de compreensão 

dificulta, ou até mesmo impossibilita, a abstração dos dados contidos nele (BARBOSA, 

FERNANDES e CAMPOS, 2011; JESUS e BRITO, 2009; RAABE e SILVA, 2005).  Por exemplo, 

o enunciado apresenta um problema em que haja a necessidade de implementar um processo de 

criptografia, então, se o aluno não conhece criptografia, o processo de cifragem, não conseguirá 

abstrair os dados e, consequentemente, não conseguirá descrever a sequência de instruções que irá 

compor a solução do problema.  

A interpretação do enunciado está relacionada ao entendimento do que é solicitado, ou seja, 

o entendimento de qual é o problema a ser resolvido e as etapas necessárias para resolvê-lo.  É 

comum encontrar alunos com dificuldades em interpretação de textos devido à má formação nos 

níveis anteriores e à falta de compreensão ou significância do contexto (BARBOSA, FERNANDES 

e CAMPOS, 2011; JESUS e RAABE, 2010; RAABE e SILVA, 2005).   
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Essas dificuldades são elementos desmotivadores da aprendizagem e, muitas vezes, impede 

os alunos de chegarem a uma solução viável para o problema. 

A segunda etapa é responsável pela elaboração de uma sequência lógica de instruções que 

promova a solução do problema.  Os alunos enfrentam diversas dificuldades, as quais estão 

relacionadas à habilidade em resolver problemas, ao conteúdo abstrato e ao formalismo da 

linguagem. 

Entende-se como habilidade em resolver problemas a capacidade de mapear uma solução 

através de instruções lógicas bem definidas e finitas, habilidade vital para a construção de 

algoritmos.  Pesquisas (BARBOSA, FERNANDES e CAMPOS, 2011; JESUS e RAABE, 2010; 

JESUS e BRITO, 2009; RAABE e SILVA, 2005; GIRAFFA, 2003) apontam que os alunos que não 

desenvolveram essa habilidade adequadamente durante o Ensino Médio apresentam maior 

dificuldade na disciplina de algoritmos.  

A elaboração do algoritmo é uma atividade abstrata, pautada pela lógica de programação. O 

conteúdo abstrato é algo completamente novo para a maioria dos alunos e isso dificulta fazerem 

relações com conteúdos aprendidos anteriormente (BARBOSA, FERNANDES e CAMPOS, 2011; 

JESUS e RAABE, 2010; JESUS e BRITO, 2009;  RAABE e SILVA, 2005). 

Um algoritmo é semelhante a um programa de computador e, normalmente, é estruturado 

por uma sintaxe, utiliza uma linguagem próxima à linguagem natural e  possui regras simplificadas.  

O problema ocorre quando os alunos acham que o objetivo da disciplina é a aprendizagem da 

sintaxe ou, então, se preocupam excessivamente com os detalhes desta, pois, focam-se na 

codificação e esquecem-se do planejamento da solução do problema (JESUS e RAABE, 2010; 

RAABE e SILVA, 2005).  Nesses casos, é comum dizerem que sabem o conteúdo (sintaxe), mas 

não conseguem fazer o algoritmo, em outras palavras, eles adquiriram as “ferramentas”, todavia  

não sabem como usá-las.  

Na terceira etapa, verifica-se se o algoritmo elaborado promove a solução do problema.  

Para realizar essa tarefa, o aluno pode usar distintas estratégias, no entanto a mais comum é a 
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realização do “teste de mesa”
10.

  Para que seja bem sucedida, é necessário ter domínio da estratégia 

a ser aplicada (teste de mesa) e, também, uma base de teste, ou seja, um conjunto de dados de 

entrada e saída pré-definidos.  Assim, para uma entrada pré-definida, o algoritmo deverá produzir a 

saída esperada (pré-definida).  

 Algumas das dificuldades encontradas nessa etapa estão relacionadas à formulação da base 

de testes e à motivação dos alunos.  Então, para ter uma base de teste, é necessário que o aluno 

tenha o domínio do problema e do processo de resolução e  para que esteja motivado em realizar o 

teste, é preciso ter a base de teste definida e que o problema seja significativo. 

Como visto, para resolver um problema algorítmico, é imprescindível  a realização de três 

etapas e cada uma delas exige um esforço e o domínio de algumas habilidades, o que torna natural a 

existência de dificuldades relacionadas.  Deste modo, pode-se constatar que o entendimento do 

problema é fundamental para todo o processo de desenvolvimento de algoritmos, seja para iniciar, 

descrever ou validar o processo. 

No processo de ensino e aprendizagem de algoritmos são encontradas outras barreiras 

relacionadas com a metodologia de ensino, com a turma de alunos e com o material didático. 

A metodologia de ensino se refere aos professores, os quais nem sempre compreendem a 

lógica dos alunos e não reconhecem suas habilidades inatas. Muitos usam metodologia de ensino 

pautada em modelos que  não promovem o desenvolvimento do raciocínio lógico e a capacidade de 

abstração (JESUS e BRITO, 2009; RAABE, 2005; MENEZES e NOBRE, 2002). 

Em relação à turma, tem-se dificuldades devido ao conhecimento heterogêneo, aos 

diferentes ritmos de aprendizagem e ao elevado número de alunos que inviabilizam um atendimento 

individualizado e, assim, limita as atividades e um feedback mais efetivo (RAABE, 2005; 

MENEZES e NOBRE, 2002; MENDES, 2001). 

O material didático, os livros não são direcionados para um ensino autônomo,  geralmente, 

apresentam conteúdos que os alunos têm dificuldade de entender e acabam sendo usados apenas 

pelos professores para organizar o currículo e selecionar exercícios (RAABE, 2005).  

                                                

 

 

 
10 Executar o algoritmo passo a passo e  fazer uma análise linha por linha. 
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Nesse contexto, a abordagem metodológica tem papel fundamental, além de estruturar uma 

sequência didática para contemplar o conteúdo programático, ela deve proporcionar meios para 

minimizar os obstáculos sentidos pelos alunos. 

2.4 UTILIZAÇÃO DE JOGOS NA EDUCAÇÃO 

Prensky (2003) afirma que a motivação é um elemento importante para uma aprendizagem 

bem sucedida. Então, uma das formas de promover a motivação nos alunos é basear a aprendizagem 

em jogos digitais. O autor diz que os alunos já cresceram imersos em um mundo de tecnologia 

digital, são multitarefas, sua compreensão é multimídia e colaboram através de redes.  

Frente aos jogos digitais, os alunos demonstram interesse, competitividade, cooperação e 

empenho em obter resultados, buscam ativamente por informações e soluções, elementos que se 

deseja de um aluno em um âmbito escolar (PRENSKY, 2003). 

A utilização de jogos digitais como recurso educacional vem crescendo e diversos trabalhos 

discutem a influência desses no desempenho acadêmico dos jogadores (alunos).  

Uma pesquisa feita por Mitchell e Savill-Smith (2004) mostrou que não há uma relação 

causal clara entre a utilização de jogos e o desempenho acadêmico. Os autores apresentam indícios 

de que os jogos podem proporcionar efeitos positivos bem como efeitos negativos.  Segundo eles, 

há indícios de que os jogos melhoram as habilidades espaciais dos alunos, auxiliam os alunos com 

pouco interesse ou pouca autoconfiança e que os jogos estimulam a inferência e o pensamento 

proativo, especialmente os jogos de aventura. Também foi constatado indícios de que o rendimento 

escolar diminui quando o jogador joga com frequência. Umas das possíveis causas é que jogar 

diminui o tempo para o estudo. 

Becker e Parker (2005) colocam que jogos são elementos culturais e que deveriam ser 

considerados pelos professores. Segundo Feldgen e Clúa (2004), jogos consistem em um 

conhecimento comum, algo familiar para os alunos e que pode ser utilizado para iniciar o 

desenvolvimento das suas habilidades de resolução de problemas. Um estudo feito por Cliburn 

(2006) mostrou que os alunos de programação preferem exercícios relacionados com jogos a 

exercícios tradicionais.  
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Clua (2008) apresenta os jogos como elemento motivador e encorajador da aprendizagem. 

Nos jogos é possível ter feedback imediato, visual e prático.  Os alunos se sentem motivados e 

encorajados em se aventurarem além dos limites da disciplina. O autor afirma que jogos é a 

aplicação mais divertida da Ciência da Computação e questiona as abordagens tradicionais de 

ensino de programação. 

Cliburn e Miller (2008) apontam em seu estudo que os alunos medianos sentem-se mais 

motivados em concluir o projeto (desenvolvimento do jogo) quando apresenta um escopo 

estruturado, ou seja, deixa-se claro que deve ser feito.  Já os alunos mais avançados preferem um 

escopo não estruturado a um estruturado, pois  possuem liberdade para a criação.  Assim, os autores 

sugerem deixar claro para os alunos iniciantes o que deve ser feito no jogo e, sempre que possível, 

usar jogos conhecidos.  

Como pode ser visto, muitos pesquisadores concordam que jogos devem ser utilizados no 

ensino de programação, porque consistem em um conhecimento comum, algo familiar para os 

alunos e que pode ser utilizado para iniciar o desenvolvimento de suas habilidades de resolução de 

problemas. 

2.5 TRABALHOS RELACIONADOS 

Nessa seção são descritos alguns trabalhos relacionados ao tema de pesquisa dessa 

dissertação.  Considerou-se como similares os trabalhos que tratavam sobre a influência dos jogos 

ou a sua utilização para apoio à aprendizagem de programação introdutória, bem como ferramentas 

interativas  ao desenvolvimento de programas. 

Das publicações encontradas, deu-se preferência àquelas que apresentavam alguma 

descrição sobre os desafios utilizados, resultado pautado em um experimento ou relato de 

experiência.  A seguir, descrevem-se os trabalhos selecionados e, após, um esquema comparativo. 

2.5.1  Trabalhos Analisados 

Os trabalhos semelhantes a esta pesquisa que foram analisados e estão apresentados a seguir 

são: Game2Learn (BARNER at al, 2007), Wu´s Castle (EAGLE e BARNES, 2009), Scratch 

(MALAN e LEITNER, 2007; KEREKI, 2008; CRISTOVÃO, 2008), Escracho (JESUS e RAABE, 

2010). 
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Game2Learn 

Conforme descrito em Barnes et al (2007), Game2Learn foi um projeto criado em 2005 e 

visando a inserir alunos em pesquisa, tendo como foco a construção de jogos educacionais para o 

ensino de conceitos de Ciência da Computação, como programação, game design, usabilidade e 

outros.  

O projeto foi realizado em dez semanas e seguiu as ações apresentadas no Quadro 1. 

Quadro 1. Descrição das ações realizadas no projeto Game2Learn 

Semana Ação 

1 a 2 Estudar sobre motor de jogos através da construção de pequenos jogos. 

4 Realizar Brainstorn de jogos para aprender conceitos e 

Storyboard das ideias promissoras do jogo. 

5 a 7 Implementar o protótipo. 

8 a 9 Definir a execução dos testes com usuários potenciais. 

10 Escrever e apresentar os resultados. 

Fonte: Barnes at al(2007) 

Os motores de jogos estudados foram GameMaker, Unreal Tournamet 2004, NeverWinter 

Nights, 3D Game Studio e RPGMaker. 

Os conceitos de programação basearam-se em recomendações da ACM, como estrutura 

condicional, loops e recursividade. 

Definiram-se três ações para os jogadores seguirem no jogo, sendo: 

1. observar um conceito em ação; 

2. alterar, de forma interativa, o código para resolver um problema do jogo, praticando em 

um ambiente com a ajuda de feedback; 

3. criar um código para resolver o problema. 

O estilo de jogo selecionado foi RPG por permitir experimentações e exploração, bem como 

possibilitar a integração de habilidades de programação com uma história de jogo. 

Foram criados dois jogos, o “Saving Princess Sera” e o “The Catacombs”.   O primeiro é 

bidimensional (2D), desenvolvido com RPGMaker e RubyScript, tendo como objetivo resgatar a 
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princesa “Sera” que havia sido sequestrada.  Nesse, o jogador deve resolver problemas através da 

construção ou correção de códigos.  Quando o jogador comete algum erro (programas com 

problemas, por exemplo) ele deve lutar com um inseto respondendo perguntas de Ciência da 

Computação. Em um dos desafios, Figura 4, os jogadores devem responder questões de múltipla 

escolha para ajustar dois loops aninhados e ajudar um fazendeiro a agrupar os ovos em uma grade. 

Em outro desafio, os jogadores devem ajustar um loop do tipo do-while selecionando e 

ordenando linhas de código disponibilizadas pelo jogo.  Para montar o código de solução, o jogador 

conta com comentários e dicas de onde devem ser posicionadas as linhas. 

 

Figura 4. Saving Princess Sera: Questão da caixa de ovos usando laços aninhados. 

Fonte: Barnes et al (2007). 

O segundo jogo, The Catacombs, é um RPG em 3D, construído com um conjunto de 

ferramentas BioWare Aurora para NeverWinter Nights (NWN).  Nesse, o jogador é um aprendiz de 

feiticeiro que deve lançar três magias para salvar duas crianças que estão presas nas catacumbas, 

Figura 5.  As magias são programas progressivamente mais complexos. A primeira utiliza desvio 

condicional para destravar uma porta, a segunda utiliza loops aninhados para construir uma ponte e 

a terceira utiliza loops aninhados para resolver um criptograma. 
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Figura 5. The Catacombs: Lançando feitiço nas catacumbas. 

Fonte: Barnes et al (2007). 

Para testar os jogos, fez-se um experimento com 13 alunos que já haviam cursado a 

disciplina de introdução à programação. Nessa etapa, realizaram-se cinco ações: 

1. Preencher um questionário demográfico; 

2. Realizar um pré-teste; 

3. Jogar os jogos por cerca de 20 minutos cada; 

4. Realizar o pós-teste; 

5. Realizar uma entrevista sobre a experiência. 

Não se constataram ganhos significativos nos resultados da aprendizagem ao longo do 

estudo, mas houve um surpreendente entusiasmo com a ideia de aprender com jogos. 

Wu´s Castle 

De acordo com  Eagle e Barnes (2009), Wu´s Castle é um jogo educacional que objetiva ensinar 

loops11, arrays12 e loops aninhados a alunos iniciantes em computação, mais especificamente aos 

que estão no segundo período de estudo de programação. 

                                                

 

 

 
11 Loop é tratado como estrutura de repetição. 
12 Array é tratado como um vetor. 
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Segundo essa pesquisa, os três tópicos mais difíceis para os novatos em programação são: 

1. Loops e arrays; 

2. Teste e depuração; 

3. Interpretação dos erros do compilador. 

Wu’s Castle é um jogo de RPG em 2D, desenvolvido com RPGMaker XP.  O jogador 

constrói interativamente códigos em C++ para resolver problemas do jogo, sendo que sua interação 

pode ocorrer através da manipulação de arrays, alterando parâmetro dos loops (início, fim, 

incremento), ou conduzindo o personagem pelo cenário  e executando os códigos inseridos em baús. 

Na primeira missão, o jogador recebe a tarefa de alterar o loop FOR para que seja feito 20 

bonecos de neve, conforme mostrado na Figura 6. 

 

Figura 6. Execução da Missão 1 em Wu´s Castle. 

Fonte: Eagle e Barnes (2009). 

Essa tarefa demostra como as mudanças nos parâmetros afetam o loop.   Outras duas tarefas 

semelhantes, também, foram inseridas, uma contemplando o conteúdo de While e a outra de Do-

Wilhe.  A cada missão concluída, uma nova e mais desafiadora é apresentada. 

Outra missão é dada em um cenário no qual o jogador deve caminhar em uma sequência pré-

definida e, à medida que caminha, encontra baús o qual executa um código, segundo apresentado na 
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Figura 7.  Essa tarefa auxilia os alunos a visualizarem interativamente a estrutura e execução de 

loops aninhados. 

 

Figura 7. O caminho é a ordem de execução em Wu´s Castle. 

Fonte: Eagle e Barnes (2009). 

Nesse jogo, o feedback é imediato, através de comentários, som e imagens. Por exemplo, se 

o jogador produzir um código com um loop infinito, o personagem irá desmaiar, se usar uma 

posição do array inválida, uma explosão irá ocorrer sacudindo a tela. 

A pontuação é medida pelo nível de experiência, mostrada no canto inferior esquerdo da 

tela.  Quando a pergunta for acertada em uma ou duas tentativas, recebe pontuação bônus. Todas as 

respostas do jogo são registradas em um XML. 

Eagle e Barnes (2009) fizeram uma pesquisa buscando verificar duas hipóteses: 

1. Se o jogo Wu´s Castle melhora a aprendizagem, em comparação ao método 

tradicional; 

2. Se jogar o jogo Wu´s Castle antes de escrever um programa, melhora o desempenho. 

O método tradicional foi projetado de forma que os alunos realizassem as mesmas missões 

do jogo, foram 14 tarefas na mesma ordem.   

O experimento seguiu um design com dois grupos (controle e experimento), realização de 

pré-teste e pós-teste, com três medições (a primeira antes do tratamento, a segunda após o primeiro 
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tratamento e a terceira após mudar o tratamento), e comutação com repetição (os grupos trocam de 

papéis após o primeiro tratamento). 

Nesse design, as ameaças sociais são removidas, pois permitem que todos tenham acesso ao 

jogo, entretanto enfatiza a ameaça do teste, em que o efeito da aprendizagem pode se da pela 

repetição do teste.   

A amostra foi constituída por três turmas de um mesmo professor, a distribuição foi aleatória 

estratificada, levando em consideração o gênero, raça/etnia, hábitos de jogo (casual, hard core, 

nenhum).   

O experimento seguiu da seguinte forma: 

1. Aplicação de um questionário de perfil; 

2.  Realização do pré-teste; 

3. Constituição dos grupos de forma aleatória e uniformemente distribuída com base no 

perfil e pré-teste; 

4. Realização do experimento 

  Tarefa1 –> pós-teste1 -> Tarefa 2 -> pós-teste2; 

5. Aplicação de um questionário após concluir o experimento. 

Participaram do pré-teste 92 alunos, os quais foram distribuídos em dois grupos, controle e 

experimental, com 46 alunos.  Ao final, 29 alunos do controle e 26 do experimental concluíram 

todas as etapas. 

A tarefa1 para o grupo experimental foi jogar o jogo e a tarefa 2 foi realizar as atividades 

tradicionais.  Para o controle, foi o inverso, a tarefa1 foi fazer as atividades tradicionais e a tarefa 2 

jogar o jogo.  O pré-teste e o pós-teste eram isomorfos, ou seja, eram os mesmos, mudando apenas o 

valor das variáveis e ordem das questões.  A taxionomia de Bloom, também, foi utilizada como 

medida para aprendizagem. A análise dos resultados foi feita usando teste t unicaldal com nível de 

confiança de p = 0,05. 
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Fizeram diversas avaliações e foi constatado que: a pontuação no pré-teste não eram 

significativamente diferentes entre os grupos; o efeito do aprendizado foi observado em ambos os 

grupos, mas o experimental obteve um melhor desempenho; a diferença entre o pós-teste1 e pós-

teste2 dos dois grupos foi significativamente diferentes; o grupo experimental aprendeu mais na 

fase 1 (entre o pré-teste e o pós-teste); o ganho mais significativo foi pelos hard core do grupo 

experimental.  

No questionário aplicado após experimento, os alunos foram questionados sobre o tempo 

que levaram para realizar as atividades, no jogo eles achavam que tinham concluído as atividades 

em menos tempo do que realmente foi.  Quanto à preferência das atividades, 76% do grupo controle 

e 73% do grupo experimental disseram que preferiam utilizar o jogo a fazer a atividade da forma 

tradicional.  Os motivos citados foram porque era divertido e o feedback interativo. 

Como conclusão, as duas hipóteses foram confirmadas, o jogo foi mais eficaz do que o 

método tradicional para resolver problemas com loops, arrays e loops aninhados, principalmente 

quando aplicado antes de escrever programas envolvendo esses conceitos. Os autores ressaltam que 

o jogo foi muito útil para os alunos que não tinham compreensão de loops, arrays e loops aninhados 

e que alunos mais avançados sentiram o jogo muito fácil. 

Scratch 

Conforme Resnick at al (2009), Scratch é um ambiente de programação que propicia a 

criação de estórias interativas, animações, jogos, música, arte digital e o compartilhamento via web 

dessas criações.  Inicialmente foi projetado para crianças, a partir de 8 anos, mas é utilizado para 

diversas idades e níveis, inclusive no ensino superior. 

O Scratch é executado por uma máquina virtual, funciona com os sistemas operacionais 

Linux, MacOs, Unix e Windows.  Seu código pode ser disponibilizado em uma página web. 

Segue uma abordagem semelhante ao Lego, baseando-se na construção através de blocos, 

que se encaixam.  Os alunos constroem trechos de programas encaixando blocos gráficos que 

representam as estruturas de programação, como declarações, variáveis, expressões, estruturas 

condicionais, loops.  Possui suporte para múltiplos threads e eventos (RESNICK at al, 2009).  A 

estruturação dos blocos é facilitada, pois se encaixam, apenas, de forma sintaticamente correta, o 
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que permite que o aluno se foque mais no problema do que na estrutura. A Figura 8 apresenta um 

script feito em Scratch. 

 

Figura 8. Script feito em Scratch. 

Fonte Resnick at al (2009). 

Malan e Leitner (2007) realizaram um estudo em uma versão do curso de verão de CS1
13

, no 

qual propuseram o uso do Scratch como primeira linguagem de programação, visando a ajudar os 

alunos na compreensão das ideias básicas de programação.  O objetivo do estudo não era verificar 

se a pontuação dos alunos melhoraria com a inclusão do Scratch, mas sim como primeira 

experiência. Nesse estudo, fizeram duas palestras apresentando a ferramenta e aplicaram dois 

problemas.  Após, migraram para a ferramenta Java, fazendo comparativos com Scratch.  

Participaram do experimento 25 alunos, dos quais 75% classificaram a experiência como sendo 

positiva.  Fez-se um questionário sobre a impressão dos alunos, dentre as respostas, mencionaram 

que Scratch é divertido, permite que os alunos pensem como programadores e de forma intuitiva.  

Outro estudo usando Scratch foi apresentado por Kereki (2008), o qual tinha por objetivo 

verificar se a utilização desse ambiente promovia melhores resultados no desempenho dos alunos.   

O experimento foi realizado em dois cursos, um de nível superior e o outro de nível técnico. 

O Scratch foi utilizado durante 3 semanas de um curso de 15 semanas. Na primeira semana, 

                                                

 

 

 
13 Curso introdutório de Ciência da Computação em que são abordados conceitos base de Programação Introdutória. 
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apresentou-se os conceitos básicos de programação como condição e loop. Realizou-se exercícios 

em pseudo-código, na “mão”, e no Scratch.  Para uma melhor compreensão, criou-se um guia 

explicativo do ambiente, com alguns exercícios resolvidos. 

Os exercícios foram introduzidos de forma incremental, em termos de complexidade.  

Alguns exemplos de exercícios utilizados: 

a) calcular a média de um conjunto de números; 

b) verificar o maior número de um conjunto de números; 

c) calcular a soma dos números ímpares; 

d) verificar a quantidade de números maiores de 10. 

A partir da terceira semana, introduziu-se as linguagens de programação, Java para o curso 

superior e Visual Basic para o curso técnico.  Ao apresentar a nova linguagem, foi feito um paralelo 

entre ela  e o Scratch. 

O experimento seguiu com dois grupos, controle e experimental, e a aplicação de um teste 

inicial (pré-teste) e o outro teste após intervenção (pós-teste).  Os dois testes apresentavam questões 

semelhantes.  Para cada um foi dada uma nota em escala ordinal. A análise dos dados foi feita 

usando o teste de Mamm-Whitney (α = 0,05 ,  0,10).  

Não se detectaram diferenças estatísticas entre os grupos e nem entre os testes, como 

também, não houve diferença entre os alunos com experiência em programação e os novatos nos 

dois tipos de cursos, superior e técnico. 

Para uma análise complementar, aplicou-se um questionário na 6ª semana, objetivando 

verificar o sentimento dos alunos quanto a sua aprendizagem de programação.  Em ambos os casos, 

a maior parte dos alunos (mais de 90%) do grupo experimental, que usou o Scratch, comentou que 

estavam achando “interessante”, “fácil” ou “positivo”.  Já no grupo controle, sua grande maioria 

(em torno de 60%), acharam “difícil”, “não era fácil”, “normal”.   

Cristovão (2008), também, aplicou Scratch com duas turmas de programação introdutória, 

em dois semestres. Em seu relato, vários alunos que haviam reprovado na disciplina, em que o 

método utilizado era o portugol e fluxograma,  apresentaram uma melhor adaptação e apropriação 

do conhecimento e se sentiram mais confiantes em seguir no curso.  Outros efeitos positivos foram 
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observados, como maior apropriação das estruturas algorítmicas, menor impacto na transição para a 

linguagem Java, maior rapidez no aprendizado de estruturas mais complexas, aumentou a dedicação 

dos alunos, os quais passaram mais tempo programando. 

ESCRACHO 

Jesus e Raabe (2010) apresentam um trabalho que visou a avaliar o efeito da utilização de 

um jogo como ferramenta de apoio e aprendizagem de programação.  Essa  pesquisa foi norteada 

por duas questões, que são transcritas abaixo. 

1 - De que forma a utilização de um jogo de computador focado na resolução de problemas 

algorítmicos influencia a aprendizagem de programação introdutória? 

2 – Um jogo promove melhorias na aprendizagem ou esse mesmo resultado pode ser alcançado 

apenas com a utilização de problemas de programação melhor contextualizado? 

Para responder a essas questões, desenvolveu-se três ferramentas chamadas Escracho, por 

possuir uma abordagem semelhante a da linguagem Scratch.  Cada uma possuía nove problemas 

algorítmicos semelhantes e que envolviam os conteúdos de desvios condicionais, loops e arrays.   

Além disso,  possuía um mecanismo de correção automática, agilizando o feedback das soluções 

produzidas pelos alunos.  O que as diferenciava era o nível de contextualização presente nos 

enunciados dos problemas algorítmicos. 

A primeira ferramenta constituiu o jogo, com um nível mais alto de contextualização e todos 

os enunciados descreveram objetos e situações do mundo do jogo.  A segunda constituiu o nível 

intermediário, os enunciados apresentaram apenas imagens estáticas e textos descrevendo a situação 

do jogo.  A terceira, o nível mais baixo de contextualização, os enunciados foram apresentados de 

forma abstrata, sem referência de jogos. 

As ferramentas foram testadas através de um experimento, composto por três grupos, um 

pré-teste, utilização da ferramenta e um pós-teste.  Cada grupo utilizou uma ferramenta. O grupo 

experimental 1  utilizou o jogo (nível mais alto de contextualização), o grupo experimental 2 

utilizou a intermediária e o grupo controle utilizou a mais abstrata.   

O pré-teste foi uma avaliação contendo dez questões de múltipla escolha sobre desvio 

condicional, loops e arrays, e classifica conforme os níveis da taxonomia de Bloom, aplicado na 4ª 
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semana de aula, antes dos professores abordarem esses conteúdos. Esse teste tinha como objetivo 

verificar o conhecimento inicial dos alunos. As ferramentas foram utilizadas entre a 10ª e 17ª 

semana de aula, em paralelo as aulas e apresentadas em uma aula laboratorial de 2 horas e, após, 

disponibilizada  para utilização via web. O pós-teste foi realizado na 17ª semana.  Esse foi 

semelhante ao pré-teste. 

Na análise, inicialmente, foi verificado se os valores seguiam a normalidade, através do teste 

de Shapiro-Wilk.  As que seguiam, foi utilizada a ANOVA, com teste t pareado. As que não 

seguiam, foi usado teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. 

Cabe ressaltar que cada grupo era composto por três classes de alunos, definidos pelo 

desempenho no pré-teste, sendo “com dificuldade” (desempenho: <6), “medianos” (desempenho >= 

6 e <8) e “ótimos” (desempenho: >=8 e <=10).  A média no pré-teste de cada grupo foi testada e 

não foram encontradas diferenças estatísticas significativas, o que significa que os grupos eram 

semelhantes. Também não foram encontradas diferenças estatísticas que pudessem afirmar que a 

utilização do jogo ou que a contextualização dos enunciados promovam melhores resultados na 

aprendizagem.  Entretanto, foi constatado que os alunos que jogaram o jogo terminaram o 

experimento sem nenhum aluno classificado “com dificuldade”, foi o grupo que apresentou 

melhores resultados com a mudança de níveis, inclusive de “com dificuldade” para “ótimo”.  O 

desempenho dos alunos classificados como “ótimos” foi maior nos grupos experimentais do que no 

controle, já para os alunos classificado “medianos”, o maior foi do grupo controle.  Progressos nos 

níveis da taxonomia de Bloom, ainda, foram observados.  

Segundo os autores, a falta de comprovação estatística se deu devido ao pequeno tamanho 

da amostra, sugerindo a replicação do experimento com uma amostra maior, incluindo uma 

avaliação qualitativa. 

Nesse trabalho, descreveram-se algumas ameaças de validade interna (instrumentação, 

seleção e comportamento competitivo) e ameaças de validade externa. 

2.5.2  Análise Comparativa 

Com base nos trabalhos analisados, apresentam-se dois quadros de comparação, o primeiro,  

explicita dados relativos à estrutura do projeto, com uma descrição do que é o projeto, gênero e 
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dimensão utilizados, os desafios e a forma como foram contextualizados.   Após, 6, são mostrados 

dados a respeito da avaliação feita sobre o objeto de estudo, com objetivo, experimento, amostra, 

instrumentos de análise e resultados encontrados. 
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2.6 CONSIDERAÇÕES  

Como observado, a resolução de problemas é uma prática comum no ensino de programação 

introdutória.  Polya sugere quatro passos para resolver um problema, sendo a compreensão o 

primeiro passo. 

Para que o problema seja compreendido pelo aluno, é necessário que ele faça a conexão dos 

dados contidos no enunciado proposto com seu esquema mental e, assim, possa produzir um plano 

de resolução, considerado por Polya como segundo passo. 

Ausubel defende que para que haja essa conexão, é necessário que os dados, a serem ligados 

ao esquema mental, sejam significativos para o aluno, ou seja, conhecidos ou, então, que possam ser 

ligados ou combinados a dados já existentes no seu esquema mental.   Quanto mais significativos 

são os dados, maior será a sua relevância, desta forma, menor será o esforço necessário para 

compreender o problema e, consequentemente, para produzir um plano de resolução. 

Outro elemento que, também, torna a informação mais significativa e relevante é a 

motivação.  Essa pode ser promovida por diversos fatores, como a afinidade entre o aluno e o tema, 

o contexto utilizado, bem como a facilidade de compreensão. 

Foi visto que o jogo é um elemento que está sendo inserido na educação e que em grande 

parte apresenta bons resultados, principalmente no que diz respeito à motivação dos alunos. Alguns 

trabalhos relacionados a essa pesquisa, os quais visavam a influência dos jogos ou a sua utilização 

para apoio a aprendizagem de programação introdutória ou como ferramentas interativas de apoio 

ao desenvolvimento de programas foram analisados. Dentre as contribuições desses trabalhos, estão 

os desafios de programação utilizados, a forma como foram contextualizados, a utilização dos 

enredos e a amarração que deve ter entre os desafios e o enredo, características que nem sempre são 

observadas em jogos educacionais. Também, houve contribuição em relação aos experimentos 

feitos, a forma como foi escolhida a amostra, aplicada a intervenção, os instrumentos e métodos de 

coleta e análise dos dados. 

Com base nesses dados, elaboraram-se os enunciados, descritos no capítulo 3, experimento e 

resultados são apresentados no capítulo 4 dessa dissertação. 
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3  ELABORAÇÃO DOS ENUNCIADOS 

Enunciado de problemas algorítmicos é elemento fundamental do processo de ensino e 

aprendizagem de programação introdutória, pois é ele quem apresenta o problema a ser resolvido e 

os elementos envoltos. 

Para que haja uma boa comunicação entre escrita e leitura é fundamental que o enunciado 

tenha uma estrutura adequada, traga as informações necessárias, contextualizadas e coerentes com o 

contexto. 

Nessa visão, os enunciados foram elaborados e validados de acordo com as seguintes etapas: 

análise dos enunciados apresentados nos livros didáticos, estudo do perfil dos alunos com relação a 

sua afinidade com a matemática e com os jogos, análise dos gêneros de jogos em que os alunos 

possuem maior afinidade, definição dos conteúdos a serem abordados, construção dos enunciados, 

avaliação e validação. 

3.1 ANÁLISE DOS ENUNCIADOS DE ALGORITMOS 

Visto a importância do enunciado no processo de elaboração de algoritmos, em 2011 foi 

realizada uma pesquisa para verificar como são apresentados os enunciados dos exercícios de 

problemas algorítmicos pelos livros citados nos plano de ensino dos cursos de bacharelado em 

Ciência da Computação no Brasil (ZANINI e RAABE, 2012).  Participaram 51 universidades, 

distribuídas em todas as regiões. 

Escopo da análise 

Os livros analisados obedeceram aos seguintes critérios: ser utilizado por pelo menos 9% 

das universidades pesquisadas; ser escrito na língua portuguesa; contemplar o conteúdo relacionado 

a estruturas de controle: seleção e repetição; disponibilizar lista de exercícios.  Em cada livro foram 

analisadas as questões em que tinham como propósito o desenvolvimento de algoritmos. 

Para cada questão, observou-se o problema, processo de resolução, exemplificação e 

contexto.  O problema diz respeito ao que deve ser feito e, aqui, verificou-se se este era objetivo ou 

contextualizado. Considerou-se objetivo quando o enunciado apresentava apenas o que era para ser 
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feito, de forma bem direta e o contextualizado quando o enunciado descrevia o que era para ser feito 

e, também, contemplava a sua importância ou aplicação. 

O processo de resolução de problemas está relacionado à forma como se resolve o 

problema, não necessariamente de forma algorítmica.  Foram considerados três níveis: explícito, 

implícito e inexistente.   O processo é explícito quando apresentada explicitamente a forma como se 

processa o problema. Por exemplo, o enunciado pede para que seja feito um algoritmo que calcule o 

N! e é demostrado matematicamente o processo de cálculo de um fatorial.  É implícito quando o 

enunciado se apresenta de tal forma que dá indícios dos passos a serem realizados ou, então, são 

apresentadas as fórmulas que demostram o processo, mas, sem nenhuma descrição desse.  E, por 

último, inexistente quando o enunciado apenas informa o que é para ser feito, sem nenhuma 

descrição.  

A exemplificação, também, foi analisada, pois além de auxiliar na compreensão do 

problema, ainda, pode ser utilizada como base de teste dos algoritmos.  Neste item, considerou-se a 

presença ou ausência de exemplos. 

Por fim, analisou-se o contexto dos problemas apresentados. Buscou-se saber se era 

puramente matemático, ligado a sistemas de informação, tais como sistemas de recursos humanos, 

comercial e outros.  O tipo de contexto que foi considerado estava relacionado ao foco e à aplicação 

do problema. 

Resultados obtidos 

Conforme critérios de seleção e acesso analisaram-se 12 livros, descritos em Zanini e Raabe 

(2012). O Quadro 2  apresenta o número de questões relacionadas aos conteúdos.   

Quadro 2. Número de questões analisadas por conteúdo 

Conteúdo Número de questões 

Estrutura de condição 91 

Estruturas de repetição 110 

Geral: Estrutura de condição e repetição 227 

Total 428 
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Ao analisar a forma como o problema era apresentado, observou-se que dos 428 enunciados, 

64.72% descreveram-no de forma objetiva e 35.28% de forma contextualizada, segundo evidencia a 

Figura 9. 

 

Figura 9. Forma como o problema foi descrito no enunciado 

Em relação ao processo de resolução,  18.46% dos enunciados apresentaram o processo de 

forma explícita,  21.03% de forma implícita e 60.51% não apresentaram indício do processo, como 

mostra a Figura 10. 

 

Figura 10. Forma como o processo de resolução foi apresentado no enunciado. 

Apenas 10,51% dos enunciados continham exemplos de resolução, ficando 89.49% sem 

exemplos, conforme descrito na Figura 11. 
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Figura 11. Forma como o processo de resolução foi apresentado no enunciado. 

Quanto aos contextos, analisou-se e tabulou-se de acordo com a Figura 12. 

 

Figura 12. Contexto observado nos encunciados. 

Descobertas  

Como se observa, a maior parte das questões apresentam os enunciados de forma objetiva, 

sem indícios do processo de resolução, sem explicação e em um contexto matemático. 

As razões que levam a predominância do contexto matemático podem ser inúmeras, talvez 

pelo fato de que a base da computação é matemática ou, então, pelo fato das questões matemáticas 
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serem ideais para testar condições, realizar repetições ou, ainda, pelo fato de que se acredita que é 

um contexto conhecido do aluno, pois, geralmente, são processos matemáticos estudados no Ensino 

Fundamental e Médio.  

Enunciados objetivos têm a vantagem de serem mais sucintos e apresentar o problema de 

forma direta, o que, por um lado, facilita a interpretação, mas, por outro, pode dificultar a 

compreensão do processo de resolução, visto que dependem do conhecimento do aluno sobre o 

assunto e de sua experiência em desenvolvimento de algoritmos. 

Um ponto que merece observação é a relação do estilo do enunciado com o seu propósito.  

Assim, se esse for desenvolver o raciocínio lógico de um iniciante em programação, talvez seja 

necessário que seja mais elaborado, contenha uma contextualização, mostre a sua aplicação, tenha 

um contexto familiar ou, então, tenha uma descrição do processo de resolução, apresentação de 

possíveis resultados, que servem como base para os testes, pois  quanto mais abstrato e objetivo for 

o enunciado, maior a exigência cognitiva do aluno.  Em casos em que o propósito é a compreensão 

de determinada estrutura ou comando, pode-se ter enunciados simples, objetivos, sem 

contextualização do problema, porém, neste caso, o contexto tem que ser conhecido e significativo 

para aluno. 

3.2 ESTUDO DO PERFIL DO ALUNO 

Visando conhecer o perfil dos alunos, relacionado à Matemática e a Jogos, foi realizada uma 

pesquisa com oito turmas de programação introdutória de seis instituições de ensino superior (CE, 

RS, SC, SP).  Dessas, 246 alunos concordaram em participar e consentiram que seus dados fossem 

publicados. O formulário utilizado encontra-se no Apêndice A. 

A pesquisa buscou responder as seguintes questões: 

1. Qual nível de afinidade os alunos de Programação Introdutória tem com Matemática? 

2. Qual nível de afinidade os alunos de Programação Introdutória tem com Jogos? 

3. Qual o estilo de jogo que os alunos de Programação Introdutória têm mais interesse? 
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Afinidade com Matemática e Jogos 

Para analisar o nível de afinidade com Matemática e com Jogos, criaram-se três níveis: 

“Baixa – Não gosto”, “Média – gosto mais ou menos” e “Alta – Gosto”.   O aluno deveria 

selecionar um dos três níveis.  Os dados obtidos foram representados na Figura 13. 

 

Figura 13. - Nível de afinidade dos alunos de Programação Introdutória com Matemática e Jogos. 

Como se observa, os alunos possuem afinidade tanto com Matemática quanto com jogos, 

entretanto o gosto por jogos é maior do que pela Matemática. 

Estilo de jogos preferidos pelos alunos 

Para analisar o estilo de jogos, apresentou-se uma lista com 12 gêneros (tiro, luta, corrida, 

quebra-cabeça, plataforma, esporte, aventura, RPG, simulação, estratégia, MMOGs, cassino) e o 

aluno poderia assinalar todos aqueles com os quais se identificava.  Caso ele considere algum outro 

gênero, que não esteja na lista, poderá inclui-lo na opção “outro”.   A Figura 14 evidencia os dados 

obtidos.  

 

Figura 14. Gênero de jogos preferidos pelos alunos de Programação Introdutória .  
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Os dados mostram que, dentre os gêneros apresentados, a maior parte dos alunos possuem 

afinidade com jogos de tiro, estratégia e RPG. 

Descobertas 

Nessa pesquisa, verificou-se que os alunos, de um modo geral, possuem afinidade com 

Matemática e, também, com jogos, no entanto possuem uma pré-disposição maior para com jogos.  

Dentre os gêneros de jogos, os que agradam a maior parte dos alunos são os de tiro, estratégia e 

RPG. 

 Ao relacionar esses dados com a teoria da relevância e aprendizagem significativa, tanto 

enunciados contextualizados em matemática quanto os contextualizados em jogos são comuns, 

conhecidos, os alunos possuem afinidade e isso indica que eles deveriam conseguir relacionar os 

dados desse contexto com os seus esquemas mentais.   

Assim, seria interessante que os enunciados fossem contextualizados tanto em matemática 

quanto em jogos e, nesse caso, contemplar algo relacionado a jogos de tiro, estratégia ou RPG. 

3.3 GÊNERO 

Com o objetivo de abordar os gêneros de interesse dos estudantes, explanar-se-á o de tiro e o 

de RPG que serão utilizados como base para construção dos enunciados contextualizados em jogos. 

Jogos de Tiro 

Os jogos de tiro têm como característica básica um personagem, o protagonista, portando 

algum tipo de arma, normalmente de fogo, entretanto dependendo do título podem variar desde 

armas antigas como arco e flecha, bestas e winchesters, as atuais 45, M.50 e AA-12, e futuristas 

como  armas capazes de inverter a gravidade, desintegrar oponentes ou disparar lasers. Geralmente 

há uma missão em que o jogador deve cumprir/perseguir e este fica limitado à munição disponível, 

mas, também, é possível adquiri-las no decorrer do jogo. 

Podem ser jogados em visão de primeira ou terceira pessoa.  Em primeira pessoa, 

conhecidos como FPS (First person shooter), o jogador tem a visão por cima dos ombros, 

praticamente da arma e é esta que ele controla, o que dá um sentimento de imersão em meio a 

experiência.  Em terceira pessoa, TPS (Third Person Shooter), tem-se a visão do personagem e, 
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assim, o jogador irá controlar o personagem.  Há diversos títulos desse gênero, dentre esses o Call 

of Duty, Doom, Gunz, Combat Arms. 

Conforme Barraza (2012), elementos de outros gêneros também foram utilizados para que 

houvesse maior variedade em termos de experiências para os jogadores e maior inovação nos títulos 

a serem lançados.  Como exemplo, a mistura de Survivor Horror com FPS, o que rendeu títulos 

como F.E.A.R. O gênero de RPG, também, contribuiu com suas características versáteis e 

manipuláveis, proporcionando evolução de personagens, ambientação imersiva, como o Bioshock 

(PERRY, 2012).   

Jogos de RPG 

RPG é a sigla do termo Role-Playing-Game que em português significa Jogo de 

interpretação de papéis.  Os RPGs giram em torno do desenvolvimento de um personagem e uma 

história (OLIVEIRA E MONTEIRO, 2009).  Para Silva (2010), o jogador inicia e termina o jogo 

com o mesmo personagem, que o comanda no decorrer das tarefas e desafios apresentados. Ao 

vencer os desafios, o jogador vai adquirindo recursos para o personagem, obtendo novas técnicas e 

habilidades, até alcançar o objetivo final do jogo. 

Dentre os títulos de RPG tem o Final Fantasy, Warcraft, Diablo.  Esse gênero, ainda, sofreu 

a influência de outros gêneros, como FPS.  Um exemplo é a série de RPGs mitológicos Atlus, 

chamada Shin Megami Tensei. 

3.4 CONTEÚDO ABORDADO 

Para construir os enunciados, além do contexto, é necessário definir os conteúdos a serem 

abordados.   Considerando os conteúdos da disciplina, serão utilizadas as estruturas básicas de 

programação, incluindo constantes, variáveis, expressões, comandos de entrada e saída, estrutura de 

condição e estruturas de repetição (loop). 

Para definir os conteúdos lógico-matemáticos, optou-se por criar questões em que fossem 

realizados processos de contagem (incremento ou decremento de valores) e percentual.  Esses 

conteúdos foram escolhidos por serem comuns em atividades encontradas nos livros didáticos de 

Algoritmos. 

 



66 

 

3.5 CONSTRUÇÃO DO ENUNCIADO 

Seguindo a teoria da relevância, além do contexto, devem-se verificar quais elementos são 

realmente relevantes na composição de um enunciado, amenizando o esforço cognitivo do aluno, 

seja por falta ou por excesso de informação.  Uma forma é apresentar ou omitir elementos que 

facilitem a execução de uma das quatro etapas da resolução de problemas, proposta por Polya.  

Desta forma, criaram-se quatro grupos que possuem dois enunciados cada um. As 

características desses estão descritos nos Quadros 3, 4, 5 e 6 e os respectivos enunciados 

apresentados nos Apêndices B, C, D e E. 

Quadro 3. Descrição do enunciado do Grupo 1 – Avaliação JE. 

GRUPO 1 – Avaliação JE 

Características Questão 1 Questão 2 

Contexto Jogo de tiro Jogo de RPG 

Estrutura Estruturado  Estruturado  

Conteúdo foco 

Constantes, variáveis, expressões, 

comandos de entrada e saída, 

estrutura de condição e estrutura 

de repetição. 

Constantes, variáveis, expressões, 

comandos de entrada e saída, estrutura 

de condição e estrutura de repetição. 

Processo lógico-

matemático 
Contagem Percentual 

 

Quadro 4. Descrição do enunciado do Grupo 2 – Avaliação JN. 

GRUPO 2 – Avaliação JN 

Características Questão 1 Questão 2 

Contexto Jogo de tiro Jogo de RPG 

Estrutura Não estruturado Não estruturado 

Conteúdo foco 

Constantes, variáveis, expressões, 

comandos de entrada e saída, 

estrutura de condição e estrutura 

de repetição. 

Constantes, variáveis, expressões, 

comandos de entrada e saída, estrutura 

de condição e estrutura de repetição. 

Processo lógico- 

matemático 
Contagem Percentual 
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Quadro 5. Descrição do enunciado do Grupo 3 – Avaliação ME. 

GRUPO 3 – Avaliação ME 

Características Questão 1 Questão 2 

Contexto Matemático Matemático 

Estrutura Estruturado  Estruturado  

Conteúdo foco 

Constantes, variáveis, expressões, 

comandos de entrada e saída, 

estrutura de condição e estrutura de 

repetição. 

Constantes, variáveis, expressões, 

comandos de entrada e saída, 

estrutura de condição e estrutura de 

repetição. 

Processo lógico-

matemático 
Contagem Percentual 

 

Quadro 6. Descrição do enunciado do Grupo 4 – Avaliação MN. 

GRUPO 4 – Avaliação MN 

Características Questão 1 Questão 2 

Contexto Matemático Matemático 

Estrutura Não estruturado Não estruturado 

Conteúdo Foco 

Constantes, variáveis, expressões, 

comandos de entrada e saída, 

estrutura de condição e estrutura 

de repetição. 

Constantes, variáveis, expressões, 

comandos de entrada e saída, estrutura 

de condição e estrutura de repetição. 

Processo lógico- 

matemático 
Contagem Percentual 

3.6 AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS ENUNCIADOS 

Os enunciados, depois de elaborados, foram avaliados e validados sobre o ponto de vista do 

contexto, estrutura, relevância conceitual e técnica de cada questão e a equivalência entre as 

questões-grupos.   

Validação do contexto do jogo e lógica de resolução 

Inicialmente, elaboraram-se dois enunciados, um no contexto de jogos de tiro em primeira 

pessoa (FPS) e outro no contexto de jogos de RPG. 

Com o objetivo de verificar se os enunciados eram coerentes com o contexto dos jogos em 

questão (tiro e RPG) e se possuíam uma solução lógica e possível, solicitou-se a um grupo de 

alunos, que cursam a disciplina de “Computação Gráfica e Modelagem de Jogos” da 4ª fase de um 

curso de Graduação em Ciência da Computação, resolverem e avaliar estes enunciados.  Essa 
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escolha foi proposital, visto que os alunos já eram considerados “experientes” no conteúdo de 

algoritmos abordados na questão e tinham uma relação prática e conhecimento teórico em jogos. 

Nessa validação confirmou-se o gênero dos jogos, pois os alunos, ao lerem o enunciado, 

identificaram o primeiro como sendo de “FPS – tiro em primeira pessoa” e o segundo como sendo 

“RPG”.   Observou-se que alguns elementos utilizados não eram fiéis, coerentes com o que é 

utilizado em jogos dessa natureza, como, por exemplo, no FPS a quantidade de munição do 

armamento. Perceberam-se, ainda, questões de coerência e lógica, pois no enunciado de RPG o 

cálculo indicado para calcular o dano não era coerente com esse tipo de jogo porque quanto mais 

fraco estava o monstro ou os guerreiros
14

, menor era o dano, o que deveria ser o inverso. Outro 

problema evidenciado diz respeito ao processo lógico para finalizar o jogo, visto que o cálculo 

utilizado o tornaria interminável. A partir dessas observações, ajustaram-se os enunciados. 

Validação da estrutura e equivalência das questões 

Após ajustar os enunciados no contexto de jogos, criaram-se os demais enunciados, 

considerando o contexto matemático e a estrutura.  Elaboraram-se quatro avaliações com duas 

questões cada, totalizando oito enunciados.  Assim, tem-se: 

Avaliação JE – Questão1 – Contexto jogos e estruturado 

               Questão2 – Contexto jogos e estruturado 

Avaliação JN – Questão1 – Contexto jogos e não estruturado 

               Questão2 – Contexto jogos e não estruturado 

Avaliação ME – Questão1 – Contexto matemático e estruturado 

                           Questão2 – Contexto matemático e estruturado 

Avaliação MN – Questão1 – Contexto matemático e não estruturado 

                 Questão2 – Contexto matemático e não estruturado 

                                                

 

 

 
14 Na primeira versão havia três guerreiros, e o algoritmo teria de controlar a experiência de cada guerreiro e do grupo, o 

que tornava a jogabilidade mais complexa. 
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Encaminharam-se as avaliações a três professores, com o intuito de avaliar se as questões 

poderiam ser consideradas equivalentes tecnicamente, ou seja, se usariam os mesmos processos 

lógicos na resolução, tendo como produto final o mesmo algoritmo.  A comparação foi feita por 

questão, questão1 com questão1 e questão2 com questão2.    

Todos concordaram que eram equivalentes e plausíveis de serem aplicadas. 

Validação com o público-alvo 

Após ter as quatro avaliações validadas, realizou-se uma aplicação piloto com o público-

alvo, alunos da disciplina de Algoritmos I da primeira fase de um curso de graduação em Ciência da 

Computação.  O objetivo dessa validação foi verificar o tempo necessário para aplicação e 

necessidade de ajustes nas questões. 

Em relação ao tempo, pode-se observar que seriam necessárias mais ou menos 2 horas para 

aplicação. 

Quanto às questões, detectou-se que os textos estavam muito longos, precisavam ser mais 

objetivos.  Houve reclamação com o número de controle e processos envolvidos nas questões, 

gerando um código muito grande. 

Com essas observações, as questões foram, mais uma vez, ajustadas.  

3.7 CONSIDERAÇÕES 

Esse capítulo abordou o processo de construção dos enunciados, o qual se iniciou com 

algumas pesquisas, após construiu-se os enunciados e por fim estes foram validados. 

A etapa de validação foi fundamental, pois se pode avaliar e ajustar os enunciados 

desenvolvidos.  Dentre as observações realizadas, constatou-se que para o enunciado ser 

interessante não basta ser contextualizado, tem de ter coerência real com o contexto.  

Construir enunciados no contexto de jogos não é uma tarefa fácil, pode-se dizer que é uma 

arte, pois além do conhecimento técnico do gênero do jogo, requer coerência entre enredo e 

recursos técnicos de algoritmos, seja pela complexidade quanto pelo tamanho do enunciado e/ou 

algoritmo a ser desenvolvido.    
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4  EXPERIMENTO E RESULTADOS 

Esse capítulo destina-se a descrição do experimento realizado, bem como os resultados 

obtidos. 

4.1 PROJETO EXPERIMENTAL 

O experimento foi composto por cinco etapas: Definição da amostra, preenchimento de um 

questionário inicial, divisão dos grupos, aplicação das avaliações (intervenção) e preenchimento de 

um questionário final.   

Amostra 

O público alvo dessa pesquisa são alunos de cursos superiores na área de informática, que 

tenham como objetivo o desenvolvimento de sistemas, e estejam cursando a disciplina de 

programação introdutória. 

 Realizou-se o convite para participação do experimento através de e-mail, encaminhados 

aos coordenadores dos cursos de informática reconhecidos pelo MEC de 453 IES (instituição de 

ensino superior), postagem no grupo SBC-l, grupo da SBC com foco em programação, e no WEI – 

2012, ao apresentar um artigo sobre um tema relacionado a essa pesquisa. 

Muitos se mostraram interessados, entretanto, alguns fatores limitaram a participação, os 

predominantes foram a greve das Universidades Federais e o não oferecimento da disciplina (2º 

semestre do ano). 

A amostra foi composta por oito turmas de seis IES, conforme descrito no Quadro 7. 

Quadro 7. Descrição das instituições participantes. 

Turma Instituição Estado 

1 Universidade 1  Santa Catarina 

2 Universidade 2 Santa Catarina 

3 Universidade 3 Santa Catarina 

4 Universidade 4 São Paulo 

5 Faculdade 1 Rio Grande do Sul 

6 Faculdade 2 Ceará 

7 Faculdade 2 Ceará 

8 Faculdade 2 Ceará 
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Questionário inicial 

Com o intuito de convidar os alunos a participarem da pesquisa, consentindo a publicação de 

seus dados, e, também, de conhecer seus perfis, relacionados a jogos e a matemática, solicitou-se, 

via professor da disciplina, o preenchimento de um questionário (Apêndice A), o qual foi 

disponibilizado de forma eletrônica.  O questionário ficou disponível para preenchimento do início 

do semestre até a aula em que se abordou o conteúdo de estruturas de repetição.  Obteve-se 246 

respondentes. 

Divisão dos grupos 

Os elementos do enunciado em estudo são contexto e estrutura, sendo respectivamente, 

jogos ou matemático e estruturado ou não estruturado. Assim, os enunciados constituem-se de 

quatro maneiras, como seguem: 

1. Contexto de jogos e estruturado; 

2. Contexto de jogos e não estruturado; 

3. Contexto matemático e estruturado; 

4. Contexto matemático e não estruturado. 

Para analisar o desempenho dos alunos, perante essas formas de enunciados, dividiu-se a 

amostra em quatro grupos, sendo que, cada um realizou um tipo de avaliação.  A divisão constituiu-

se através de: 

  Divisão,inicial, da amostra em estratos baseados na afinidade com matemática (alta, 

média e baixa – obtida no questionário inicial), afinidade com jogos (alta, média, baixa – 

obtida no questionário inicial) e desempenho base (uma nota de 0 a 10, disponibilizada pelo 

professor da turma representando o desempenho médio dos alunos antes de abordar o 

conteúdo de estruturas de repetição - classificado como: “Bom”  nota >= 8, “Mediano” 5 >= 

nota < 8  ou “Com dificuldade” nota < 5).   

 Criação de quatro grupos experimentais, compostos  por elementos dos estratos selecionados 

através do processo de seleção aleatória simples. 
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Aplicação das avaliações (intervenção) e Questionário Final 

As avaliações (Apêndices B, C, D e E) e questionário final (Apêndice F) foram aplicados no 

final do semestre letivo, após concluir o conteúdo sobre estruturas de repetição.  Os professores, das 

turmas, receberam as avaliações nominais, juntamente com o questionário final, e entregaram para 

os alunos responderem.   

Acordou-se em fazer na sala de aula, individualmente, sem consulta e com a presença do 

professor.  Após, encaminharam à pesquisadora para correção e análise.  Alguns professores o 

fizeram via correio e outros por e-mail (escaneados). Participaram efetivamente dessa etapa 99 

alunos, já excluindo os alunos que participaram da aplicação piloto na validação das avaliações. 

4.2 RESULTADOS 

Realizaram-se três análises, sendo análise geral do desempenho dos alunos, através do teste 

de hipótese; análise das soluções algorítmicas; análise das respostas apresentadas no formulário 

final;  

4.2.1  Desempenho dos Alunos  

O problema de pesquisa dessa dissertação é verificar se a estrutura e/ou contexto de um 

enunciado influenciam no desempenho dos alunos, de programação introdutória, na resolução de 

problemas algorítmicos. A partir desse problema, considerando o contexto como sendo jogos e 

matemático e a estrutura como estruturado e não estruturado, criaram-se duas hipóteses: 

H1 – enunciados contextualizados em jogos promovem melhor desempenho do que os 

contextualizados em matemática; 

H2 – enunciados estruturados promovem melhor desempenho do que os não estruturados. 

As hipóteses foram pormenorizadas, considerando-se o desempenho base dos alunos, a 

afinidade com jogos, afinidade com matemática, a estrutura e o contexto. 
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Para verifica se elas são falsas ou verdadeiras, aplicou-se a técnica de regressão logística, a 

qual permite estimar a probabilidade p associada com uma resposta dicotômica para vários valores 

de uma ou mais variáveis explicativas. 

As variáveis independentes consideradas foram as notas dos alunos antes da intervenção 

(desempenho base), afinidade com matemática, afinidade com jogos, estrutura e contexto. A 

variável dependente é o desempenho médio dos alunos na realização do experimento. 

Inicialmente, entraram no modelo as variáveis explicativas dicotomizadas desempenho base  

X1 (0 quando o desempenho estava abaixo da mediana e 1 quando o desempenho era superior a 

mediana), afinidade com matemática X2 ( 0 quando sua afinidade era média ou baixa e 1 quando 

sua afinidade era alta), afinidade com jogo X3 (0 quando é média ou baixa e 1 quando é alta), 

estrutura  X4 (0 quando a questão, referente ao jogo ou a matemática, era não estruturada e 1 

quando a questão, referente ao jogo ou a matemática, era estruturada) e contexto X5 (0  quando a 

questão envolve matemática e 1 quando a questão envolve jogo). 

A fim de usar as variáveis X1, X2, X3, X4 e X5 para prever a probabilidade de que essas 

expliquem a variabilidade do desempenho médio do aluno após experimento, p, ajusta-se o modelo, 

conforme equação 1: 

) =  +  +  +  +                         (1) 

Assumindo que a relação entre ln[p/(1-p)] (variável dependente) e as variáveis 

independentes seja linear, o modelo de regressão logística maximiza a função de verossimilhança 

com o algoritmo de Newton-Raphson. 

As estatísticas que comparam o modelo independente, ou seja, modelo somente com a 

constante, e o modelo com todas as variáveis independentes é apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1. Estatísticas que comparam os modelos independente e completo. 

Estatística Modelo Independente Modelo Completo 

Observações 98 98 

Soma dos pesos 98 98 

Graus de liberdade 97 92 

-2log (Verossimilhança) 135,694 104,301 

R
2 

(McFadden) 0,000 0,232 

R
2 

(Cox e Snell) 0,000 0,275 

R
2 

(Nagelkerke) 0,000 0,367 
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AIC 137,694 116,301 

SBC 140,279 131,810 

Interações 0 6 

Pela Tabela 1, o modelo completo apresenta poder explicativo (R
2
) de McFadden, R

2
 de Cox 

e Snell e R
2
 de Nagelkerke respectivamente iguais a 23,2%, 27,5% e 36,7%. O modelo 

independente possui esses R
2 

todos iguais a zero, portanto o modelo completo, aquele com todas as 

variáveis independentes selecionadas, é levemente superior ao modelo independente, ou seja, aquele 

somente com a constante.  

Os critérios de informações de AIC e SBC no modelo com todas as variáveis independentes, 

são respectivamente iguais a 118,194 e 131,119 levemente inferiores ao modelo independente que 

relata AIC de 116,301 e SBC de 131,810. 

Em resumo, o modelo completo apresenta poder de explicação superior ao modelo 

independente e critérios de informações menores que o modelo independente, sendo, então, melhor 

que o modelo independente. 

A significância estatística de que a proporção de 1 (p = 0,50) da variável dependente é 

diferente de zero é avaliada pelas estatísticas -2log(verossimilhança), Score e Wad, as quais seguem 

distribuição de qui-quadrado, que no modelo de regressão logística estimado apresenta quatro graus 

de liberdade. Os valores dessas estatísticas seguem na Tabela 2. 

Tabela 2. Estatísticas que evidenciam a significância estatística da proporção 1 (p=0,50). 

Estatística Graus de liberdade Qui-quadrado p-valor 

-2log(verossimilhança) 5 31,556 <0,0001 

Score 5 27,855 0,000 

Wad, 5 20,973 0,001 

Todas as estatísticas reportadas na Tabela 2 mostram que existem no modelo de regressão 

logística estimado, em avaliação, variáveis independentes que explicam a variabilidade da variável 

dependente, uma vez que para estas estatísticas todos os p-valor são menores que 1%. Então, 

p=0,50 é estatisticamente diferente de zero. 

A significância estatística das variáveis independentes desempenho base, afinidade com 

matemática, afinidade com jogos e tipos de avaliação foram investigadas pela estatística Qui-

quadrado de Wald, Qui-quadrado LR e seguem apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 3. Significância estatística das variáveis independentes do modelo de regressão logística em 

avaliação. 

Variáveis 

independentes 

Graus 

de 

liberda

de 

Qui-

quadrado 

de Wald 

p-valor 

(Wald) 

Qui-

quadrado 

(LR) 

p-valor 

(LR) 

Desempenho base 1 5,352 0,021 5,813 0,016 

Afinidade com 

matemática 

1 2,190 0,139 2,279 0,131 

Afinidade com jogos 1 1,944 0,163 1,198 0,159 

Estrutura 1 18,107 <0,0001 23,435 <0,0001 

Contexto 1 0,019 0,890 0,019 0,890 

As variáveis independentes afinidade com matemática (p-valor = 0,139), afinidade com 

jogos (p-valor = 0,163) e contexto (p-valor = 0,890) não explicam a variabilidade da variável 

dependente dado que todos os p-valores excedem a 5%.  As variáveis, independentes, desempenho 

base (p-valor = 0,021) e estrutura (p-valor = <0,000) são duas variáveis independentes do modelo 

proposto que explicam algum nível da variabilidade da variável dependente. 

Como o modelo inicialmente estimado possui três variáveis independentes que não 

contribuem com o modelo de regressão logística estimado, um novo modelo é estimado, 

considerando somente as variáveis independentes desempenho base (X1) e estrutura (X4). 

As estatísticas que comparam o modelo independente, ou seja, modelo somente com a 

constante, e o modelo com todas as variáveis independentes é apresentada na Tabela 4. 

Tabela 4. Estatísticas que comparam os modelos independente e completo. 

Estatística Modelo Independente Modelo Completo 

Observações 98 98 

Soma dos pesos 98 98 

Graus de liberdade 97 92 

-2log (Verossimilhança) 135,694 108,522 

R
2 

(McFadden) 0,000 0,201 

R
2 

(Cox e Snell) 0,000 0,243 

R
2 

(Nagelkerke) 0,000 0,325 

AIC 137,694 114,522 

SBC 140,279 122,277 

Interações 0 6 
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Pela Tabela 4, o modelo completo restrito apresenta poder explicativo (R
2
) de McFadden, R

2
 

de Cox e Snell e R
2
 de Nagelkerke respectivamente iguais a 20,1%, 24,3% e 32,5%. O modelo 

independente possui esses R
2
 todos iguais a zero, logo o modelo completo restrito, aquele com 

todas as variáveis independentes selecionadas, é levemente superior ao modelo independente, ou 

seja, aquele somente com a constante.  

Os critérios de informações de AIC e SBC no modelo restrito são respectivamente iguais a 

117,880 e 125,635 levemente inferiores ao modelo independente que relata AIC de 114,522 e SBC 

de 122,277. 

Em resumo, o modelo restrito apresenta poder de explicação superior ao modelo 

independente e critérios de informações menores que o modelo independente, sendo, então, melhor 

que o modelo independente. 

A significância estatística de que a proporção de 1 (p = 0,50) da variável dependente é 

diferente de zero é avaliada pelas estatísticas -2log(verossimilhança), Score e Wad, as quais seguem 

distribuição de qui-quadrado, que no modelo de regressão logística estimado apresenta quatro graus 

de liberdade. Os valores dessas estatísticas seguem na Tabela 5. 

Tabela 5. Estatísticas que evidenciam a significância estatística da proporção 1 (p=0,50). 

Estatística Graus de liberdade Qui-quadrado p-valor 

-2log(verossimilhança) 5 27,334 <0,0001 

Score 5 24,607 <0,0001 

Wad, 5 18,920 <0,0001 

Todas as estatísticas reportadas na Tabela 5 mostram que existem no modelo de regressão 

logística estimado, em avaliação, variáveis independentes que explicam a variabilidade da variável 

dependente, uma vez que para estas estatísticas todos os p-valor são menores que 1%.  Então, 

p=0,50 é estatisticamente diferente de zero. 

A significância estatística das variáveis, independentes, desempenho base e tipos de 

avaliação foram investigadas pela estatística Qui-quadrado de Wald, Qui-quadrado LR e seguem 

apresentadas na Tabela 6. 

Tabela 6. Significância estatística das variáveis independentes do modelo de regressão logística 

restrito em avaliação. 

Variáveis 

independentes 

Graus 

de 

Qui-

quadrado 

p-valor 

(Wald) 

Qui-

quadrado 

p-valor 

(LR) 
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liberda

de 

de Wald (LR) 

Desempenho base 1 8,904 0,003 10,314 0,001 

Tipos de avaliação 1 17,194 <0,0001 21,394 <0,0001 

A Tabela 6 com as variáveis independentes desempenho base (p-valor =0,00) e tipos de 

avaliação (p-valor = <0,000) são duas variáveis independentes do modelo restrito que explicam 

algum nível da variabilidade da variável dependente. 

Como as variáveis independentes desempenho base (X1) e tipos de avaliação (X4) possuem 

significância estatística relevante, o modelo de regressão logística restrito é estimado por máxima 

verossimilhança.  A Tabela 7 apresenta as saídas resultantes do processo de estimação. 

Tabela 7. Coeficientes e significância estatística das variáveis independentes do modelo de 

regressão logística restrita estimada. 

Fonte Valor 

Valor 

padroniza

do 

Erro 

padrão 

Qui-

quadrado 

de Wald 

P(Qui
2
) 

Wald limite 

inferior 

(95%) 

Wald 

limite 

superior 

(95%) 

Razão 

de 

chance 

Razão de 

chance 

limite 

inferior 

(95%( 

Razão de 

chance limite 

inferior 

(95%) 

Intercepto -1,664  0,518 14,352 0,000 -2,980 -0,948    

Desempenho 

base (X1) 
1,548 0,427 0,519 8,904 0,003 0,531 2,565 4,704 1,701 13,005 

Tipos de 

avaliação 

(X4) 

2,170 0,595 0,523 17,194 <0,0001 1,144 3,196 8,761 3,141 24,438 

Pela Tabela 7 se conclui que todos os valores (coeficientes ) são estatisticamente 

significativos ao nível de significância de 1%. Todos P(Qui2) expostos na coluna seis dessa Tabela 

são inferiores ao nível de significância de 0,01. 

O coeficiente  igual a 1,548 implica que, para aumento de uma unidade no desempenho 

base, o logaritmo da chance do desempenho médio dos alunos aumenta de 1,548 e permanece 

constante os efeitos das demais variáveis. Esse coeficiente pode variar entre 0,531 e 2,565 com 

confiança estatística de 95%. 

Do mesmo modo, o coeficiente = 2,170 implica que, para aumento de uma unidade no 

tipo de avaliação, o logaritmo da chance do desempenho médio dos alunos aumenta de 2,170 e 
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permanecem constantes os efeitos das demais variáveis. Esse coeficiente pode variar entre 1,144 e 

3,196 com confiança estatística de 95%. 

A razão de chances da variável independente desempenho base é igual a 4,704 indicando 

que para os sujeitos dessa pesquisa o desempenho médio é 4,704 superior quando o desempenho 

base é maior do que a mediana. Essa razão de chances pode variar entre 1,701 e 13,005 ao nível de 

confiança de 0,95. 

Para a variável independente estrutura, a razão de chances para os sujeitos dessa pesquisa é 

de 8,761 e indica que o desempenho médio é de 8,761 superior quando comparado os resultados da 

avaliação estruturada com os da avaliação não estruturada. A verdadeira razão de chances 

populacional desse coeficiente pode variar entre 3,141 e 24,438 com o nível de confiança de 95%. 

O modelo de regressão logístico estimou corretamente 50,00% dos códigos.  Para fins de 

previsão, o modelo logístico restrito amostral é escrito da seguinte forma (equação 2): 

) = -1,964 + 1,548  +2,170                                              (2) 

Para complementar as conclusões acima, realizou a comparação do desempenho médio dos 

alunos nos tipos de avaliação estruturada e não estruturada. A Figura 15 apresenta as distribuições 

das médias estratificadas segundo o tipo de avaliação.     
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Figura 15. Desempenho médio dos alunos na avaliação estruturada e não estruturada. 

Analisando a Figura 15, constata-se que o desempenho médio nos tipos de avaliação 

estruturada e não estruturada são diferentes. O desempenho médio no tipo de avaliação não 

estruturada é igual a 6,566 pontos e desvio padrão igual a 2,097 pontos. No tipo de avaliação 

estruturada, a média é de 8,144 e desvio padrão de 2,215 pontos. 

O teste z foi realizado para verificar se a diferença observada no desempenho médio final é 

casual ou é devida ao tipo de avaliação. A diferença observada em unidades z é igual a -3,614 e p-

valor = 0,000. Assim se pode concluir por um teste bilateral que a diferença observada não é devido 

ao acaso, com nível de significância de 0,01. A verdadeira diferença populacional está entre -2,435 

e -0,723 pontos com nível de confiança de 95%. 

A análise bivariada e testes de hipóteses realizados fortalecem as conclusões obtidas na 

regressão logística estimada. 

Como a análise de variância procura verificar se existem diferenças nas médias essa será 

utilizada para verificar se os desempenhos médios dependem dos tipos de avaliação. Para utilizar a 

análise de variância paramétrica é necessário que a variabilidade dentro de cada grupo seja 

DESEMPENHO MÉDIO DOS ALUNOS NOS TIPOS DE AVALIAÇÃO 
ESTRUTURADA E NÃO ESTRUTURADA 

 Mean  
 Mean±SE  
 Mean±1,96*SE  AVALIAÇÃO NÃO ESTRUTURADA 

AVALIAÇÃO ESTRUTURADA 

5,5 

6,0 

6,5 

7,0 

7,5 

8,0 

8,5 

9,0 
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aproximadamente igual. Também é importante que a distribuição dos desempenhos médios de cada 

grupo seja normal. 

O teste de homogeneidade da variância proposto por Levine`s foi aplicado resultando 

estatística F = 0,9088 e p-valor = 0,4398. Como p-valor de Levine`s é maior que o nível de 

significância adotado que é de 0,05, aceita-se a hipótese que a variância dentro de cada grupo seja a 

mesma. 

O gráfico de probabilidade normal é utilizado para verificar a aderência dos pontos em torno 

da reta de tendência. A proximidade dos pontos em torno da reta de tendência indica quão bem 

normal são os dados. A Figura 16 apresenta o gráfico de probabilidade normal estratificado segundo 

o tipo de avaliação. 
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Figura 16. Gráfico de probabilidade normal do desempenho médio dos     alunos em cada tipo de 

avaliação. 

Analisando os gráficos de probabilidade normal, somente os desempenhos médios obtidos 

no tipo de avaliação jogos estruturados parecem afastar-se da normalidade. Nas demais 

distribuições, os pontos estão razoavelmente aproximados de uma distribuição normal. 

Admitindo que as distribuições sejam homogêneas e normal a análise de variância é 

realizada. A estática F, p-valor e as médias em cada estrato são apresentadas na Figura 17. 
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Tipos de Avaliação; LS Means

Current effect: F(3, 94)=5,1773, p=,00235

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Figura 17. Desempenho médio dos alunos conforme o tipo de avaliação. 

A estatística F de Snedecor apresentada acima no gráfico é igual a 5,1773 e p-valor igual a 

0,00235. Como p-valor é menor que 5%  conclui-se que pelo menos um tipo de avaliação produz 

desempenho médio diferente dos demais. 

O teste das diferenças honestamente significativas (DHS) de Tukey é utilizado para verificar 

se as diferenças entre cada par de médias são estaticamente significativas. A Tabela 8 apresenta o p-

valor correspondente à diferença de cada par de média. 

Tabela 8. Teste de significância estatística da diferença de cada par de média (p=valor) 

Tipos de Avaliação JE JN ME MN 

Jogos estruturados (JE)     

Jogos não estruturados (JN) 0,4857    

Matemática estruturada (ME) 0,6334 0,0588   

Matemática não estruturada (MN) 0,06014 0,71380 0,002336  

A análise da Tabela 8 permite concluir que somente a diferença da pontuação média obtida 

pela avaliação de matemática estruturada é diferente da pontuação média obtida pelo teste de 

matemática não estruturada, p-valor = 0,002336.   

Resumindo, as estatísticas descritivas apresentadas na Figura17 mostram que o desempenho 

médio dos alunos na disciplina de programação introdutória são maiores quando a avaliação é do 

tipo estruturado.  O pior desempenho é alcançado quando o tipo de avaliação é do tipo matemática 

não estruturada. A análise de variância de um fator mostrou que qualquer diferença entre condições 

é improvável de ter ocorrido apenas por erro de amostragem, considerando a hipótese de igualdade 

de média F(3,94)=5,1773 e p=0,00235. Um teste post hoc (DHS de TuKey) confirmou que a 
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diferença de média nas condições matemática estruturada e matemática não estruturada tem baixa 

probabilidade de ter ocorrido apenas pelo erro amostral. Não se observou diferença significativa 

entre as demais condições. Assim, refuta-se a hipótese H1 e confirma-se a H2, quando o contexto é 

matemático. 

4.2.2  Soluções Algorítmicas  

A correção das questões pautou-se em ações, que deveriam ser executadas, e, para cada uma, 

atribuiu-se um peso de 0 a 3, correspondendo a sua corretude e completude.  A soma dos pesos foi 

transformada em uma nota de 0 a 10, representando o desempenho quantitativo do aluno.  

Para cada ação, também, foram observados e descritos as incoerências  cometidas.  Nessa 

análise, considerou-se as ações definidas, os níveis (0 a 3) e o tipo de avaliação (jogos estruturados - 

JE, jogos não estruturados -JN, matemática estruturada - ME e matemática não estruturada - MN), 

as quais são apresentadas e discutidas a seguir, para cada questão. 

4.2.2.1 Questão 1  

Na primeira questão foram definidas nove ações, classificadas em seis grupos, como segue. 

Grupo1 - atribuir dados pré-determinados as variáveis 

Contexto matemático 

 Ação 1 – atribuir um valor a variável A. 

 Ação 2 – atribuir um valor a variável B. 

Contexto de jogos 

 Ação 1 – atribuir a quantidade de munição inicial da pistola. 

 Ação 2 – atribuir a quantidade inicial de granadas. 

Os índices de acerto, em percentual, dos alunos na ação 1 estão descritos no Quadro 8 e da 

ação 2 no Quadro 9. 

Quadro 8. Índice de acerto dos alunos na ação1 da questão1(%). 

Ação1 
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Tipo de Avaliação 0 1 2 3 

JE 4,35 0,00 0,00 95,65 

JN 16,67 0,00 0,00 83,33 

ME 10,71 0,00 10,71 78,57 

MN 13,04 0,00 4,35 82,61 

Quadro 9. Índice acerto dos alunos na ação2 na questão1(%). 

Ação 2 

Tipo de Avaliação 0 1 2 3 

JE 4,35 1,02 0,00 95,65 

JN 8,33 0,00 0,00 87,50 

ME 10,71 4,17 10,71 78,57 

MN 13,04 0,00 4,35 82,61 

Observa-se que grande parte dos alunos fizeram a ação 1 corretamente,  poucos  não fizeram 

e uma parcela pequena no contexto matemático (ME e MN) atribuíram o valor dentro da estrutura 

de repetição.   

Na ação 2, alguns alunos, também do contexto matemático, fizeram a atribuição dentro da 

estrutura de repetição.  Houve casos, nas avaliações estruturadas (JE e ME), de erro de lógica, 

realizaram ações incoerentes com o que foi solicitado no enunciado. 

Como exposto no Quadro 8 o JN foi o que apresentou maior índice de não realização da 

ação1, seguidos por MN, ME e JE.  Na ação 2, Quadro 9,  a maior omissão (não realização da ação) 

foi apresentada por MN, após ME, JN e JE. 

 O melhor desempenho foi apresentado pelo contexto de jogo, respectivamente, JE e JN, e 

no contexto matemático foi em MN e ME. Sendo que, no geral, o pior desempenho foi observado 

em ME. 

Grupo2 – leitura de informações (digitação de dados) 

Contexto matemático 

 Ação 3 – ler o tipo de operação (subtração, adição). 

 Ação 4 – ler a variável que sofrerá a operação (A, B). 

 Ação 5 – ler a quantidade a ser modificada. 

Contexto de jogos 
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 Ação 3 – ler o tipo de ação para munição (uso, aquisição). 

 Ação 4 – ler o tipo de armamento que sofrerá a ação (pistola, granada). 

 Ação 5 – ler a quantidade a ser modificada. 

A seguir os Quadros 10, 11 e 12 são mostrados, com os índices de acerto, em percentual, dos 

alunos nessas ações, e, após, são tecidas as observações. 

 

 

Quadro 10. Índice de acerto dos alunos na ação 3 da questão1 (%). 

Ação 3 

Tipo de Avaliação 0 1 2 3 

JE 17,39 0,00 4,35 78,26 

JN 37,50 0,00 4,17 58,33 

ME 14,29 0,00 7,14 78,57 

MN 43,48 0,00 0,00 56,52 

Quadro 11. Índice de acerto dos alunos na ação 4 da questão1 (%). 

Ação 4 

Tipo de Avaliação 0 1 2 3 

JE 8,70 0,00 4,35 86,96 

JN 16,67 0,00 4,17 79,17 

ME 14,29 0,00 14,29 71,43 

MN 82,61 0,00 0,00 17,39 

Quadro 12. Índice de acerto dos alunos na ação 5 da questão1 (%). 

Ação 5 

Tipo de Avaliação 0 1 2 3 

JE 4,35 0,00 8,70 86,96 

JN 20,83 0,00 8,33 70,83 

ME 17,86 0,00 10,71 71,43 

MN 56,52 17,39 4,35 21,74 

O melhor desempenho, na abstração e realização do processo de leitura, foi observado na 

seguinte ordem: JE, ME, JN e MN.  O MN apresentou um índice muito alto de omissões, o que 

pode indicar um enunciado complexo de difícil abstração dos dados de entrada.  As omissões 

também foram observadas nos outros grupos, com maior incidência em JN, ME e JE. 

O erro mais comum, entre os tipos de avaliações, fora a leitura dos dados fora da estrutura 

de repetição.  Em ME constatou-se casos em que a lógica estava correta, porém, a sintaxe não. 
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Os dados dos Quadros 10, 11 e 12 mostram que grande parte dos alunos de MN não 

conseguiram abstrair as informações de leitura, principalmente, na ação 4, responsável por definir a 

variável a ser alterada (A,B).   

Pode-se observar que alguns alunos do contexto matemático (ME e MN) leram a quantidade 

para o valor A e a quantidade para o valor B, o que exime a necessidade de leitura do tipo de 

variável e da quantidade a ser alterada e, de certa forma, é uma solução viável.  Essa observação foi 

ponderada na correção. 

 

Grupo3 – verificações 

Contexto matemático 

 Ação 6 – verificar o tipo de operação (subtração, adição) e a variável (A, B) que 

sofrerá a operação. 

Contexto de jogos 

 Ação 6 – verificar o tipo de ação (aquisição, uso) e tipo de armamento (pistola, 

granada) que sofrerá a ação. 

O Quadro 13 apresenta os índices de acerto, em percentual, dos alunos na ação 6. 

Quadro 13. Índice de acerto dos alunos na ação 6 da questão1  (%). 

Ação 6 

Tipo de Avaliação 0 1 2 3 

JE 13,04 4,35 13,04 69,57 

JN 4,17 29,17 4,17 62,50 

ME 10,71 3,57 10,71 75,00 

MN 43,48 0,00 39,13 17,39 

Na ação de verificação, ME foi quem se saiu melhor, seguido de JE, JN e MN.  Sendo que, 

JN apresentou o maior número de erros e MN o menor número de realizações completamente 

corretas.   

As incoerências comuns apresentadas nessa ação foram: 
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 Falta de aspas na constante de comparação; 

 Verificação de apenas uma, das duas, condição.  Maior incidência na ME; 

 Erro na lógica do aninhamento da estrutura condicional;  

 Lógica não coerente com o que foi solicitado no enunciado ou sem sentido. Ocorreu 

principalmente na JN; 

 Lógica diferente da esperada, mas em um contexto geral faz algum sentido. 

 

Grupo 4 – cálculos 

Contexto matemático 

 Ação 7 – efetua operação (subtração, adição) conforme quantidade. 

Contexto de jogos 

 Ação 7 – atualiza munição (uso, aquisição) conforme quantidade. 

Os índices de acerto, em percentual, dos alunos na ação 7 é descrita no Quadro 14. 

Quadro 14. Índice de acerto dos alunos na ação 7 da questão1 (%). 

Ação 7 

Tipo de Avaliação 0 1 2 3 

JE 13,04 13,04 13,04 60,87 

JN 12,50 4,17 16,67 66,67 

ME 7,14 17,86 10,71 64,29 

MN 0,00 86,96 0,00 13,04 

Nessa ação, todos de MN realizaram os cálculos, entretanto, grande parte de forma incorreta, 

não coerente com o que estava sendo solicitado.  JE apresentou o índice maior de omissões, depois 

JN e ME, respectivamente.  A realização de forma incorreta foi observado na seguinte ordem, do 

maior para o menor, MN, ME, JE  e JN.  O melhor desempenho foi obtido por JN, JE, ME, MN. 
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Em JE observou-se a aplicação de valores fixos para pistola e granada, não incrementado ou 

decrementado as quantidades adquiridas ou usadas.  Alguns alunos inseriram códigos extras, ações 

que iam além do que foi solicitado no enunciado, outros saíram completamente do foco. 

Em JN, ME e MN, também, ocorreu casos semelhantes, em que foi considerado apenas o 

uso do armamento/variável, atribuição de valores fixos, o não reajuste do valor da munição/variável 

ou, então, a lógicas diferentes da esperada, não sendo coerente com o enunciado. 

Na MN verificou-se uma tendência de interpretação, grande parte dos alunos somou o valor 

de A com o valor de B, não tratando os incrementos como independentes.   

 

 

Grupo 5 – Mostra dados 

Contexto matemático 

 Ação 8 – mostra o valor de A e o valor de B. 

Contexto de jogos 

 Ação 8 – mostra a quantidade de armamento, munição da pistola e quantidade de 

granadas. 

 No Quadro 15 são explicitados os índices de acertos, em percentual, dos alunos nas ações 8. 

Quadro 15. Índice de acerto dos alunos na ação8 da questão1 (%). 

Ação 8 

Tipo de Avaliação 0 1 2 3 

JE 26,09 8,70 17,39 47,83 

JN 29,17 8,33 4,17 58,33 

ME 21,43 14,29 14,29 50,00 

MN 8,70 43,48 8,70 39,13 

JN apresentou o maior índice de omissões, bem como, o melhor resultado.  Observou-se 

muitos erros, a maior quantidade foi encontrada em  MN, ME, JE e JN o que refletiu a ordem 

inversa no melhor desempenho. 
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De um modo geral os dados foram mostrados dentro das estruturas condicionais, 

apresentando apenas um dado.  Na MN foram mostradas as somas das variáveis e não seus valores. 

Grupo 6 –  repetição 

Contexto matemático 

 Ação 9 – repetir o processo enquanto o usuário desejar. 

Contexto de jogos 

 Ação 9 – repetir o processo, parando quando o status da missão for “Missão 

completada” ou “Game over”. 

 Os dados da última ação, da questão1, são mostrados no Quadro 16.  

Quadro 16. Índice de acerto dos alunos na ação 9 da questão1 (%). 

Ação 9 

Tipo de Avaliação 0 1 2 3 

JE 17,39 4,35 30,43 47,83 

JN 20,83 20,83 33,33 25,00 

ME 14,29 10,71 3,57 71,43 

MN 52,17 26,09 0,00 21,74 

A maior parte dos alunos de ME realizaram a ação corretamente, diferentemente dos demais 

grupos.  Considerando, também, as realizações quase completas e corretas, tem-se a seguinte ordem 

para melhor desempenho JE, JN, MN. A que apresentou um número mais expressivo de erros foi 

MN, após JN, ME e JE. Com relação as omissões, mais da metade de MN não realizou a ação. As 

que apresentaram maior índice de omissão  foram JN, JE e ME, respectivamente nessa ordem do 

maior para o menor. 

Essa ação promoveu maior variabilidade entre os níveis. Nas avaliações com contexto de 

jogos, JE e JN,  as incoerências estavam relacionadas à falta de leitura do valor da variáveis testada 

na condição e uso de lógica um pouco diferente da esperada, algumas sem sentido.  Nas de contexto 

matemático, ME e MN, a predominância foi de lógica incoerente com o que foi solicitado no 

enunciado, por exemplo, a repetição de um número determinado de vezes. 

4.2.2.2 Questão 2 
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A segunda questão foi composta por oito ações, classificadas em cinco grupos, apresentados 

a seguir. 

Grupo1 - atribuir dados pré-determinados a variáveis 

Contexto matemático 

 Ação1 – atribuir valor inicial a uma variável. 

Contexto de jogos 

 Ação1 – atribuir valor inicial para o nível de experiência de Lancelot 

O Quadro17 apresenta os índices de acerto, em percentual, dos alunos na ação1 da questão2. 

 

Quadro 17. Índice de acerto dos alunos na ação1 da questão 2 (%). 

Ação 1 

Tipo de Avaliação 0 1 2 3 

JE 0,00 0,00 13,04 86,96 

JN 16,67 0,00 4,17 79,17 

ME 10,71 0,00 14,29 75,00 

MN 4,35 0,00 13,04 82,61 

Nessa ação, foi observado um alto índice de acerto, sendo que,  JE apresentou melhor 

desempenho seguido de ME, MN e JN.  Dentre a não realização constatou-se JN, ME, MN e JE, 

seguindo a ordem do maior para o menor.  A incoerência observada relaciona-se ao local onde a 

variável foi inicializada, sendo que, alguns a fizeram dentro da estrutura de repetição. 

Grupo2 – leitura de informações (digitação dos dados) 

Contexto matemático 

 Ação 2 – ler o tipo de ação (ação 1, ação 2). 

 Ação 3 – ler o nível da ação (leve, moderado). 

 Ação 4 – ler se fim de processo (sim, não). 



90 

 

Contexto de jogos 

 Ação 2 – ler quem foi atacado (monstro, Lancelot). 

 Ação 3 – ler o nível do ataque (leve, moderado). 

 Ação 4 – ler se fim da batalha (sim, não). 

São expostos nos Quadros 18, 19 e 20 os índices de acerto, em percentual, dos alunos nessas 

ações, e, após, são tecidas as observações. 

Quadro 18. Índice de acerto dos alunos na ação 2 da questão 2 (%). 

Ação 2 

Tipo de Avaliação 0 1 2 3 

JE 30,43 0,00 8,7 60,87 

JN 16,67 0,00 8,33 75,00 

ME 3,57 0,00 3,57 92,86 

MN 13,04 0,00 0,00 86,96 

Quadro 19. Índice de acerto dos alunos na ação 3 da questão 2 (%). 

   Ação 3 

Tipo de Avaliação 0 1 2 3 

JE 30,43 0,00 4,35 65,22 

JN 16,67 4,17 16,67 65,50 

ME 3,57 0,00 3,57 92,86 

MN 13,04 0,00 0,00 86,96 

 

Quadro 20. Índice de acerto dos alunos na ação 4 da questão 2 (%). 

Ação 4 

Tipo de Avaliação 0 1 2 3 

JE 47,83 0,00 8,70 43,48 

JN 66,67 0,00 0,00 33,33 

ME 25,00 0,00 3,57 71,43 

MN 43,48 0,00 0,00 56,52 

Melhor índice de desempenho foi apresentado por ME, seguindo por  MN, JE e JN. Em 

relação a omissão dessa ação, o pior caso, no geral, ficou com JE, seguido de JN, MN e ME.  Foi 

observado um índice, de casos omissos, bem expressivo na ação4. 
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Dentre as incoerências, constatou-se a leitura fora da estrutura de repetição ou, então, dentro 

de uma estrutura condicional, principalmente em JE e JN, e a utilização de lógica diferente da 

esperada, o que ocasionou em a falta de leitura de alguns dados. 

Grupo3 – verificações 

Contexto matemático 

 Ação 5 – verificar o tipo de ação (ação1, ação2). 

 Ação 6 – verificar o nível da ação (leve, moderado). 

Contexto de jogos 

 Ação 5 – verificar quem foi atacado (monstro, Lancelot). 

 Ação 6 – verificar o nível do ataque (leve, moderado). 

Segue o Quadro 21, com os índices de acerto, em percentual, dos alunos nas ações 5 e o 

Quadro 22 com a ação 6. 

Quadro 21. Índice de acerto dos alunos na ação 5 da questão 2 (%).  

Ação 5 

Tipo de Avaliação 0 1 2 3 

JE 8,70 0,00 17,39 73,91 

JN 16,67 12,50 4,17 66,67 

ME 3,57 0,00 17,86 78,57 

MN 13,04 0,00 8,70 78,26 

 

Quadro 22. Índice de acerto dos alunos na ação 6 da questão 2 (%). 

 Ação 6 

Tipo de Avaliação 0 1 2 3 

JE 8,70 0,00 8,70 82,61 

JN 8,33 4,17 4,17 83,33 

ME 3,57 0,00 10,71 85,71 

MN 8,70 0,00 13,04 78,26 

Considerando as duas verificações (ações), constatou-se um índice de acerto alto. O melhor 

caso foi apresentado por ME, em que grande parte dos alunos realizaram as ações 5 e 6 com sucesso 

ou com pouca incoerência, na sequencia JE,  MN e JN. Os casos omissos foram detectados em JN, 
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MN, JE e ME, respectivamente do maior para o menor.  O que apresentou erros efetivos na 

resolução foi JN, os demais apresentaram incoerências. 

Dentre esses, erros e incoerências, tem-se a falta de aspas nas constantes de comparação, 

erro na lógica e estrutura do aninhamento da estrutura condicional, com maior incidência em ME e 

MN, e verificação incompleta, principalmente em JN.  Há, também, casos de lógica incompatível 

com o enunciado. 

Grupo 4 – cálculo 

Contexto matemático 

 Ação 7 – atualiza nível (+ ou -  um valor percentual), conforme tipo e nível da ação. 

Contexto de jogos 

 Ação 7 – atualiza nível de experiência (+ ou -  um valor percentual) de quem atacou, 

conforme tipo de ataque. 

Os dados relativos à ação 7 são apresentados no Quadro 23. 

Quadro 23. Índice de acerto dos alunos na ação 7 da questão 2 (%). 

Ação 7 

Tipo de Avaliação 0 1 2 3 

JE 13,04 17,39 8,70 60,87 

JN 8,33 20,83 16,67 54,17 

ME 0,00 3,57 25,00 71,43 

MN 13,04 21,74 21,74 43,48 

Foi apresentada grande variação entre os níveis, o melhor desempenho pode ser observado 

no grupo ME e, após, JE, JN e MN.  A ordem dos grupos que apresentaram maior índice de erros 

foi MN, JN, JE e ME, e, em relação a não realização, MN, JE e JN. 

Os tipos de incoerências eram semelhantes em todas as avaliações, alterando o número de 

ocorrências em cada tipo de avaliação, sendo elas: 

 Ausência do cálculo de percentual; 
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 Não incremento do valor ou, então, cálculo do percentual sem incrementá-lo ao valor 

total; 

  Utilização do símbolo de % para calcular o percentual; 

 Erros de lógica e estrutura, incompatíveis com o enunciado. 

Grupo 5 –  repetição 

Contexto matemático 

 Ação 8 – repetir o processo enquanto o usuário desejar. 

Contexto de jogos 

 Ação 8 – repetir o processo, parando quando for o fim da batalha. 

 Por fim,  os índices de acerto, em percentual, dos alunos na ação 8 da questão 2, 

apresentados no Quadro 24. 

 

 

Quadro 24. Índice de acerto dos alunos na ação 8 da questão 2 (%). 

Ação 8 

Tipo de Avaliação 0 1 2 3 

JE 8,70 21,74 21,74 47,83 

JN 25,00 25,00 8,33 41,67 

ME 10,71 7,14 0,00 82,14 

MN 43,48 17,39 8,70 30,43 

Essa ação foi a que promoveu o pior desempenho entre todas as analisadas na questão 2, 

sendo observado na seguinte ordem MN, JN, JE e ME.  O caso omisso incidiu em MN, seguido por 

JN, ME e JE.  E o maior número de erros em JN, JE, MN e ME. 

Foi comum entre as avaliações a utilização de lógica, para repetição, não coerente com o que 

foi solicitado no enunciado, falta de aspas na variável de comparação.  As JE e JN, também, 

apresentaram problemas com a inicialização ou leitura ou não leitura do valor da variável de 

controle da estrutura de repetição. 
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4.2.3  Respostas Apresentadas no Questionário Final  

Após concluírem a avaliação, os alunos, responderam um questionário final (Apêndice F), 

composto por três partes: análise da relevância dos elementos presentes no enunciado da questão 1, 

análise da relevância dos elementos presentes no enunciado da questão 2 e seu ponto de vista sobre 

a avaliação realizada, relacionando-a com atividades feitas em sala de aula e sugestões para tornar a 

aprendizagem de algoritmos mais interessante. 

As duas primeiras foram descartadas, pois, ao analisá-las não ficou claro se estavam 

relacionando suas respostas às questões da avaliação ou aquilo que considerava relevante.   

Na terceira questão se observou as expressões que pudessem categorizar a opinião e 

sentimento dos alunos.  Os comentários ficaram envoltos à clareza e complexidade do enunciado, 

ao seu detalhamento, a presença de exemplos, a presença do modelo de resolução, ao contexto de 

jogos e ao seu sentimento sobre essa experiência e a sala de aula. 

Dos alunos que realizaram a avaliação do tipo jogos estruturados (JE), 37,39% citaram que 

os enunciados estavam claros. Em relação ao detalhamento das questões, para 21,74% auxiliou na 

resolução e para 7,35% confundiu.  Fizeram menção da importância do exemplo apresentado 

12,30%.  Comentaram jogos como um tema interessante 46,90%.  Dentre os alunos, 66,50% 

apresentaram indícios claros de que a experiência foi positiva e 10,35% como negativa.  

Alguns comentários dos alunos (conforme escreveram): 

 “O enunciado das questões foram muito importantes para resolver as 

questões”(ALUNO10); 

 “As questões estão boas, só achei meio loco isso, mas foi legal” (ALUNO27); 

 “Metodologia um pouco distante da trabalhada em sala de aula” (ALUNO56); 

 “A apresentação das questões foi muito esclarecedoras, pois é feito de maneira 

detalhada, sendo possível a rápida resolução da questão” (ALUNO42); 

 “Eu acho que as duas questões ficaram bem detalhadas, isso fico mais fácil o 

entendimento da questão” (ALUNO5). 



95 

 

 “Gostaria de destacar um ponto importante, o modelo do enunciado em forma de 

exemplo, é capaz de sanar muitas dúvidas” (ALUNO35); 

 “Ele nos traz a Tabela preenchida para pensarmos e analisarmos. Bem interessante” 

(ALUNO69); 

 “Nessa atividade foi abordado um tema que a maioria dos alunos gostam enquanto 

que em sala de aula é abordado o conteúdo do cotidiano” (ALUNO81); 

 “Deveriam trabalhar com esse tipo de enunciado (jogo) para melhorar a 

interpretação” (ALUNO98); 

 “Esses enunciados fazem os alunos raciocinarem mais ainda quando envolve um 

tema interessante” (ALUNO11); 

 “Não me interesso tanto pelo enredo dessas questões.  Para mim os enunciados 

deveriam ser mais objetivos” (ALUNO23); 

 “Tenho dificuldade de interpretação de acordo com a metodologia apresentada” 

(ALUNO78). 

Para os alunos da avaliação do tipo de jogo não estruturado (JN), 12,30% disseram que as 

questões estavam claras, estando complexas para 23,05%  e confusas a 10,50%.  Quanto ao 

detalhamento do enunciado, fizeram menção 7,60%,  dizendo que faltava informação.  O jogo foi 

citado como interessante para 10,50%, como não interessante para 5% e como nada de mais a 5%.  

A experiência foi citada como positiva por 26,09% e negativa por 4,35%. 

Dentre as observações citadas pelos alunos, tem-se: 

 “Estas questões da avaliação em primeira impressão eram muito difíceis o que me 

motivou a solucionar e perceber que a dificuldade fica atrás da persistência” 

(ALUNO89); 

 “Nesse trabalho os enunciados foram mais claros e acho que os da sala de aula 

podem seguir a esse modelo” (ALUNO12); 

 “Foi difícil porém ótimo.  Necessário muita lógica e matemática” (ALUNO96); 
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 “Enunciado complexo para ser entendido, com algumas informações a mais pode ser 

executado com muito mais facilidade” (ALUNO36); 

 “Essa atividade é um pouco mais complexo do que os da sala de aula, um numero 

maior de especificações ajudaria muito.  Faltam um pouco mais de dados que 

esclarecem melhor o algoritmo” (ALUNO58); 

 “Os enunciados deixaram subentendido algumas coisas que devem ser feitas porem 

isso não atrapalha o entendimento das questões propostas” (ALUNO3); 

 “Incentiva a criatividade” (ALUNO47); 

 “Achei complicado por não saber como o jogo se resolvia, porem gostei muito do 

desafio” (ALUNO75); 

 “Como não sou muito de jogo o tema me confundiu.  Acabo ficando focada no jogo 

em si e esquecendo que é um simples algoritmo” (ALUNO66). 

Dentre os alunos do tipo matemática estruturada (ME), o enunciado estava claro para 

43,21%, complexo a 3,13% e confuso para 3,13%. Mencionaram o detalhamento como uma ajuda 

59,38% e como um dificultador 12,50%.  O exemplo foi um elemento auxiliar para 32,50%.  A 

experiência foi positiva a 62,09% e negativa a 3,13%. Algo observado nesse grupo é a importância 

da aplicação do enunciado, citado por 24,15% dos alunos como fator fundamental. 

 Segue algumas respostas desse grupo: 

 “ Os enunciados estão muito bem elaborados, deixando bem claro o que o aluno deve 

fazer.  O exemplo para teste colabora muito e a função de conversão de percentagem 

também” (ALUNO54); 

 “Eu achei simples o algoritmo, bem claro e bem descritivo.  Muito bom” 

(ALUNO59); 

 “As questões estão bem esclarecidas, mas se não tivesse o exemplo para teste e as 

observações, creio que daria erro na questão2” (ALUNO7); 
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 “Os enunciados as vezes nos enganam, não sabendo nem por onde começar.  Os 

exemplos ajudam” (ALUNO62); 

 “O enunciado explica como resolver a questão, cabendo ao aluno a mínima lógica 

para resolve-lo” (ALUNO39); 

 “Achei bem parecido com outros em sala de aula, não tive grandes problemas pois as 

questão estão bem claras, ainda mais com o exemplo o raciocínio ficou bem fácil” 

(ALUNO16); 

 “Os enunciados dessa atividade não deixam claro o que era para ser feito, assim 

havendo a necessidade de deduzir através do exemplo para teste” (ALUNO20); 

 “Acho que esses tipos de enunciados de algoritmos não servem para nada, para 

alguma funcionalidade já aplicável. Gosto de fazer trabalhos maiores, podendo ser 

até mais complexo, mas que seja funcional, mais real” (ALUNO44); 

 “o enunciado está descrito de forma clara e ao mesmo tempo instigando o aluno a 

pensar” (ALUNO71); 

 “Acredito que se os exercícios fosse do gosto dos alunos puxaria mais a atenção do 

mesmo” (ALUNO83); 

 “Quanto mais objetivo melhor” (ALUNO95); 

 “Deixar de forma mais clara, como ele é grande a gente se perde” (ALUNO24); 

 “um pouco repetitivo demais bom para o aperfeiçoamento mas péssimo para os 

nervos” (ALUNO91); 

 “Os enunciados dados em sala de aula são difíceis de entender, não pela 

complexidade mas pelo modo que estão escritos” (ALUNO68); 

 “Para deixar o algoritmo mais motivador poderia ter um enunciado falando sobre 

algo real que é usado no dia a dia, como um programa industrial ou comercial” 

(ALUNO31). 
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Para os alunos do tipo matemática não estruturada (MN), apenas 8,70% disseram que os 

enunciados eram claros, 10,23% citaram como confuso e para 25,12% faltando informação.  A 

aplicabilidade do enunciado, principalmente, em situações do dia a dia, relacionada a 

conhecimentos prévios foi citada por 12,04%. 

Alguns comentários feitos pelos alunos: 

 “Muito parecido com os que já vimos, pode se dizer que o algoritmo completo em sua 

função mas deveria ter mais clareza no que se pede” (ALUNO97); 

 “A questão 1 estava clara e objetiva.  A questao2 estava confusa, estava faltando 

informações” (ALUNO18); 

 “Quando há muitos itens o ideal é que sejam expostos em uma Tabela” (ALUNO50); 

 “São parecidos com as da sala de aula, para deixa-los mais interessantes teriam de ser 

levados para os acontecimentos do dia a dia das empresas de TI” (ALUNO65); 

 “Considero os enunciados bastante confusos. A questão1 não deixa claro se as variáveis 

poderiam estar em ordem diferente para o cálculo.  Poderiam ser feitos enunciados mais 

claros, ta certo que o estudante tem que saber fazer, mas como fazer se não soubermos o que 

o enunciado pede” (ALUNO9); 

 “ Para deixar o enunciado mais motivado para o aluno as questões dos exercícios teriam que 

conter coisas que chamem a sua atenção como games, músicas, filmes, sexo, futebol etc.” 

(ALUNO56;) 

 “ Para deixar as aulas de algoritmos mais interessantes deveria ter mais problemas do dia a 

dia para serem resolvidos, pois acredito que os alunos já podem ter uma idéia de como pode 

estar as variadas situações” (ALUNO43); 

 “Achei a questão2 um pouco confusa, talvez um detalhamento maior ajudaria a entender 

melhor o problema” (ALUNO70); 

 “A questão1 foi tudo bem explicado, já na questão2 não deixou bem claro o que fazer” 

(ALUNO29); 



99 

 

 “A questão1 ficou clara porem tive duvida se poderia ou não ser usado outras variáveis para 

a resolução.  Na questão 2 faltou informações no enunciado, gerando dúvidas sobre o que 

realmente deveria ser feito na elaboração do algoritmo” (ALUNO52); 

 “Esses enunciados faltam informações para a elaboração do algoritmo” (ALUNO91); 

 “Sugestão é criar enunciados um pouco mais descontraídos e mais engraçados deixando o 

enunciado mais interessante” (ALUNO4); 

 “Enunciados que utilizem mais experiências do cotidiano ou ate mesmo alguma tendência 

popular ajudaria a pessoas se identificarem com o problema e se interessarem por ele”. 

 

 

 

4.3 CONSIDERAÇÕES 

Objetivou-se investigar se a estrutura ou o contexto do enunciado influenciam na resolução 

de problemas algorítmicos, para alunos que cursam disciplinas de programação introdutória. 

Inicialmente a regressão logística foi conduzida para determinar o efeito nas mudanças do 

desempenho médio dos alunos no experimento. Constatou-se que as variáveis independentes 

afinidades com matemática, afinidade com jogos e contexto não contribuem na variabilidade do 

desempenho médio dos alunos, enquanto que as variáveis independentes desempenho base e 

estrutura influenciam positivamente no desempenho médio. 

Concluiu-se que, para cada unidade de aumento no desempenho base, o logaritmo da chance 

do desempenho médio dos alunos aumenta 1,548 desconsiderando os efeitos das demais variáveis; 

também que a estrutura aumenta 2,170 o logaritmo da chance do desempenho médio  mantendo 

constante os efeitos das demais variáveis.  A variável independente estrutura é que traz mais 

contribuição na variabilidade do desempenho médio dos alunos (valor padronizado = 0,595). Assim 

refutou-se a hipótese 1, de que enunciados contextualizados em jogos promovem melhor 

desempenho, e confirmou-se a hipótese 2 indicando que enunciados mais contextualizados 

promovem melhores desempenhos, entretanto, em um contexto matemático. 
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Na busca por elementos que possam explicar a natureza do desempenho dos alunos, 

dividiram-se as questões em ações que, se realizadas, resolvem o problema enunciado.  A cada 

ação, foi atribuído um nível, de 0 a 3, correspondendo aos acertos e a completude dessas.  Para a 

análise, considerou-se os níveis 0 como indicativo de omissão da ação, 1 para uma resposta 

incorreta e 2 e 3 como grau de acerto.  Os dados foram tabulados, classificados como omisso, erro e 

desempenho e apresentados conforme o percentual de ocorrências. 

A omissão, não realização de uma ação, pode representar um problema de abstração de 

dados,  devido a má compreensão e interpretação do enunciado.  Dentre os quatros grupos, o MN 

apresentou, em média, o maior índice de omissão, 32,32%, seguido por JN (28,66%,), JE (25,61) e 

ME (13,41).  Considerando a estrutura, obteve-se o índice de 60,98% para a não estruturada e 

39,02% para a estruturada.  Relacionado ao contexto, tem-se jogos com 54,27% e matemático com 

45,73%.   

O segundo elemento observado foi o erro, que pode estar atrelado a deficiências conceituais, 

bem como, a má compreensão e interpretação. Constatou-se taxa de erro de 37,33% para JN, 

24,00% para MN,  21,33% para ME e 17,33% para JE.  Perante a estrutura, 61,33% ocorreram na 

não estruturada e 38,67% na estruturada. E, no contexto, jogos apresentou 54,67% e o matemático 

45,33%. 

Para o desempenho dos alunos, utilizaram-se os índices de acertos completos e coerentes.  O 

melhor desempenho foi observado em ME, com 35,88%, após, o JE (28,24%), JN (22,35%) e MN 

(13,53%).  Olhando para a estrutura, foram constatados 64,12% para a estruturada e 35,88% para a 

não estruturada. Em relação ao contexto, jogos apresentou taxa de 50,59% e o matemático de 

49,41%. 

Conclui-se que o MN apresentou, no geral, o pior resultado e, possivelmente, o fator 

determinante foi a dificuldade na abstração dos dados do enunciado, visto o alto índice de omissões, 

principalmente nas ações de leitura de dados.  Considerando as ações realizadas, o JN expressou 

uma quantidade maior de erros. Focando o olhar para a estrutura, em praticamente todos os casos a 

avaliação não estruturada demostrou-se menos eficiente.  

Dentre os erros observados destacam-se: atribuições dentro da estrutura de repetição, quando 

deveriam ser feitas fora; leitura de dados fora da estrutura de repetição, em que eram para serem 
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dentro; erro de lógica ou diferente da esperada, em que, as ações realizadas eram incoerentes com as 

que foram solicitadas no enunciado, algumas fazendo sentido e outras não; erro de sintaxe; 

verificação incompleta das condições necessárias; problemas no aninhamento da estrutura 

condicional; não incremento dos valores calculados nas variáveis; cálculo incorreto, ou ausente, de 

percentual; mostra incompleta de dados, devido à ausência ou ao local mostrado.  

Buscando a visão dos alunos perante os enunciados e em relação a sua experiência, aplicou–

se um questionário juntamente com a avaliação.  O grupo de JE, em grande parte, considerou a 

experiência como positiva.  Comentou sobre a clareza e  detalhamento dos enunciados e sobre a 

presença do exemplo, o qual, auxiliou na resolução dos problemas.  Alguns alunos mencionaram 

que o contexto de jogos é uma ótima alternativa para utilizar-se em sala de aula, mas, em contra 

partida, outros sentiram dificuldade com esse tipo de enunciado.  A extensão do texto foi um dos 

dificultadores.  Os comentários do JN giraram em torno da complexidade, falta de clareza e de 

informações nos enunciados. Alguns alunos se sentiram desafiados com a atividade, outros acharam 

muito complexos e confusos. 

 Para os alunos de ME, o enunciado estava claro e com um bom detalhamento.  O exemplo 

foi citado como ponto forte, suprindo as dificuldades encontradas na compreensão e interpretação 

do enunciado. A experiência foi positiva e, como sugestão, focar o enunciado em aplicações 

específicas, úteis, como situações do cotidiano.  Nas observações de MN, equiparou-os com os da 

sala de aula, tendo a falta de informação e falta de foco como pontos determinantes. 
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5  CONCLUSÕES 

Em computação, algoritmo pode ser compreendido em diversos contextos, desde problemas 

de programação introdutória, até problemas complexos, como a complexidade algorítmica, 

algoritmos genéticos e outros.  Esse trabalho foca-se nas fases iniciais da aprendizagem de 

programação, as quais envolvem os conceitos introdutórios. 

Dentre as práticas mais utilizadas no processo de ensino e aprendizagem de algoritmos, tem-

se a proposição de problemas, em que é apresentado ao aluno um problema através de um 

enunciado e ele deverá construir uma solução algorítmica que o resolva. 

A forma como o problema é apresentado, enunciado, pode influenciar na compreensão e 

interpretação do mesmo, tornando-o mais ou menos complexo e motivador.  Conforme Wilson 

(2004), o enunciado é um objeto com propriedades linguísticas, descritas pela gramática, e não 

linguísticas, como particularidades do falante (professor), audiência (aluno), lugar e tempo.  O 

professor deve formular o enunciado de modo a torná-lo fácil para o aluno recuperar a interpretação 

pretendida. 

 Dante (2007) cita alguns itens fundamentais para um bom problema: ser desafiador, real, 

interessante, ter um nível adequado.  O autor complementa que se deve ter atenção com a 

linguagem utilizada na redação do problema, os vocabulários específicos, o tamanho e estrutura das 

frases, tamanho e complexidade dos números, a forma como o problema é apresentado e a 

quantidade de condições a serem satisfeitas e sua complexidade. Wilson (2004) aponta o contexto 

como elemento fundamental no processo de interpretação de enunciado, pois se  relaciona a 

elementos como ambientes físicos e discurso anterior, bem como conhecimento cultural, científico e 

senso comum que estão representados na memória do aluno.  Nesse processo, ele constrói algumas 

suposições contextuais sobre o que o professor pretendia informar.  Assim, para reconhecer a 

interpretação pretendida de um enunciado, deve-se fazer uma escolha apropriada do contexto. 

O enunciado tem de ser relevante para o aluno, pois a cognição humana é orientada pela 

relevância.  Segundo a Teoria da Relevância, citada por Sperber e Wilson (1995), a interpretação do 

enunciado é uma questão psicológica, afetada tanto por fatores cognitivos como por fatores sociais 

e linguísticos, incluindo o esforço de processamento, que é o esforço mental necessário para 

perceber ou recuperar uma informação nova, acessar um contexto de informações na memória e 
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computar os efeitos cognitivos.  A avaliação da relevância se dá pela relação de custo e benefício 

entre os efeitos cognitivos e os esforços de processamento necessários para recuperar tais efeitos.   

A relevância depende muito do interesse e motivação do ouvinte, porque o que é relevante 

para um aluno pode não ser para o outro.  Uma das dificuldades encontradas pelos professores está 

relacionada ao desconhecimento do que está na mente dos alunos, o que ocasiona em predições 

erradas sobre o que é relevante para eles. 

Conforme Ausubel (2003), o processo de apreensão do conhecimento é evolutivo e o 

conhecimento atual é construído em cima de etapas prévias já acabadas.  O autor defende que a 

aprendizagem deve ser significativa e, para isso, não basta que o problema seja apresentando dentro 

de um contexto, é necessário que os elementos desse se relacionem com elementos preexistentes na 

estrutura cognitiva do aluno. 

Na aprendizagem significativa, os novos conhecimentos relacionam-se de forma não arbitrária 

e substantiva a algum conhecimento prévio, especificamente relevante, existente na estrutura 

cognitiva do aluno.  Não arbitrário quer dizer não aleatório, ou seja, há uma relação lógica e 

explícita entre o novo conhecimento e algum outro existente na estrutura cognitiva do aprendiz.  

Substantiva compreende-se o aprendizado da essência de determinado conceito. 

Conforme Moreira e Masini (1982), para que a aprendizagem significativa ocorra, é 

necessário que o material a ser aprendido seja significativo para o aluno e que esse esteja disposto, 

motivado, em relacionar o novo material de maneira substantiva e não arbitrária a sua estrutura 

cognitiva. 

Assim,  o enunciado é o elemento chave do processo de resolução de problemas e para uma 

boa interpretação é necessário que seja bem escrito, tenha um contexto interessante e conhecido do 

aluno, contenha elementos que possam ser ancorados em outros já existentes em sua estrutura 

cognitiva, tornando-se relevante, otimizando a relação de custo e benefício entre o esforço de 

processamento e o efeito cognitivo.  

Nessa visão, buscou-se analisar como são enunciados os problemas de algoritmos nos livros 

didáticos adotados como referência bibliográfica pelos cursos de Bacharelado em Ciência da 

Computação do Brasil. Observou-se o problema, se objetivo ou contextualizado, o processo de 
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resolução, se implícito, explícito ou inexistente, a exemplificação, se presente ou ausente, e o 

contexto dos problemas. 

Constatou-se que, geralmente, os enunciados apresentam o problema de forma objetiva, 

informando apenas o que é para ser feito de forma direta, sem uma aplicação em um contexto 

maior.  Isso reflete na motivação do aluno e no grau de relevância em querer resolver o problema, 

pois a resolução é algo sem sentido. 

Considerou-se o processo de resolução inexistente, não trazendo informações de como 

resolver o problema, além de omitir informações, o que exige um esforço cognitivo maior e um 

esquema mental mais desenvolvido, com presença de mais subsunçores para poder compreender e 

interpretar o enunciado.  

A grande maioria dos enunciados não apresenta exemplificação, limitando-se aos dados 

contidos no problema.  Um exemplo é importante, visto que auxilia na compreensão do processo de 

resolução, na construção de subsunçores e ameniza o esforço cognitivo. 

Quanto ao contexto, verificou-se que o matemático é predominante.  Esse contexto é comum 

aos alunos, entretanto, por ser puramente matemático, sem uma aplicação que faça sentido, torna-o 

desmotivador, exige a presença de subsunçores e aumenta o processamento cognitivo, o que 

diminui a relevância. 

Buscando contribuir nessa área, realizaram-se novas pesquisas verificando se a estrutura e/ou 

o contexto realmente influenciam no desempenho do aluno ao resolver problemas algorítmicos.  

Dentre os possíveis contextos, escolheu-se o matemático, por ser o mais utilizado nos livros 

pesquisados e o de jogos, por acreditar ser comum aos alunos  e fazer parte de sua vivência, 

considerado por muitas pesquisas como elemento motivador.  Com relação à estrutura, classificou-

se como estruturado e não estruturado, sendo que o estruturado é mais completo, relacionando a 

contextualização, processo de resolução, exemplificação e o tipo de contexto. 

Para analisar a influência da estrutura e/ou contexto, criaram-se avaliações e um experimento.   

 As avaliações foram divididas em quatro tipos: 1 – contexto de jogo e estruturada; 2 – 

contexto de jogo e não estruturada; 3 – contexto matemático e estruturado; 4 – contexto matemático 

e não estruturada.  A contextualização matemática baseou-se nas encontradas nos livros didáticos de 
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algoritmos, analisados na primeira pesquisa. A contextualização em jogos reflete as características 

específicas do gênero, assim, foi realizada uma nova pesquisa para conhecer o perfil do aluno e o 

gênero que mais lhe agradava.  Percebeu-se que havia uma preferência pelos gêneros de tiro (FPS) e 

RPG e, então, foi feita a contextualização nesses gêneros.  Os processos de resolução foram 

apresentados de forma mais explícita, nas avaliações estruturadas, e ausente ou implícita nas não 

estruturadas.  A exemplificação estava presente apenas nas avaliações estruturadas.  Os conteúdos 

técnicos abordados nas questões foram: constantes, variáveis, expressões, comandos de entrada e 

saída, estrutura de condição e estruturas de repetição; e o conteúdo lógico-matemático foram 

contagem (incremento e decremento de valores) e percentual.  

Após elaboração das avaliações, essas foram validadas sob três pontos de vista.  A primeira 

focou-se no contexto do jogo e lógica de resolução, buscando verificar se os enunciados eram 

coerentes com o contexto de jogos em questão (FPS e RPG) e se possuíam uma solução lógica 

viável.  Essa validação foi realizada por alunos da 4ª fase da disciplina de “Computação gráfica e 

modelagem de jogos” de um curso de Graduação em Ciência da Computação. A segunda validação 

teve por objetivo verificar a coerência técnica entre as questões das avaliações, ou seja, se todas 

usariam os mesmos processos lógicos na resolução, tendo como produto final o mesmo algoritmo.  

A comparação foi realizada por três professores.  Na terceira validação aplicou-se um piloto com o 

público-alvo, alunos da disciplina de Algoritmos I que cursavam a 1ª fase do curso de Ciência da 

Computação. 

Elaborada as avaliações, realizou-se um experimento envolvendo oito turmas de programação 

introdutória de seis instituições de ensino superior.   O experimento foi aplicado em duas etapas, a 

saber: preenchimento de um questionário de perfil, entre a primeira aula e a que antecedeu a 

apresentação do conteúdo de estruturas de repetição, e realização da avaliação incluindo o 

preenchimento de um questionário final, realizado após concluído o conteúdo sobre estruturas de 

repetição.  Os alunos, de todas as turmas, foram considerados como um único grupo dividido em 

quatro subgrupos, os quais comtemplavam um contexto e uma estrutura. Esses foram classificados 

como grupo de jogos estruturados (JE), jogos não estruturados (JN), matemática estruturada (ME) e 

matemática não estruturada (MN).   

Com os dados coletados, realizaram-se três análises. Na primeira fez-se um teste de hipótese 

verificando o desempenho dos alunos, relativo à nota obtida nas avaliações. Na  segunda avaliaram-
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se os erros cometidos na resolução das questões, norteadas pelas ações pré-definidas e, na terceira, 

analisou-se os comentários dos alunos no questionário final. 

Foram analisadas duas hipóteses: H1 – enunciados contextualizados em jogos promovem 

melhor desempenho do que os contextualizados em matemática; H2 – enunciados mais estruturados 

promovem melhor desempenho do que os não estruturados.  As hipóteses foram pormenorizadas, 

considerando-se o desempenho dos alunos, a afinidade com jogos, afinidade com matemática, a 

estrutura e o contexto.  As análises foram feita através da técnica estatística multivariada de 

Regressão Logística e complementadas através da verificação das respostas e do questionário final. 

O que motivou a análise de H1 foram os indícios de que o contexto puramente matemático é 

abstrato, não há uma aplicação prática da vivência do aluno e que muitos possuem deficiências 

conceituais, adquiridas ao longo dos anos. Assim, requer-se de maior esforço de processamento, de 

estruturas cognitivas mais elaboradas, diminuindo a relevância e a motivação do aluno em querer 

resolver a questão.  Já o contexto de jogos é algo que faz parte da vivência, da cultura, dos alunos 

que provê motivação, entusiasmo, maximizando a relevância, minimizando o esforço cognitivo, 

visto que há subsunçores pré-existentes.   

Através da análise da regressão logística não se obteve significância estatística que 

comprovasse essa hipótese. Na análise das respostas nos questionários finais, observou-se que no 

contexto matemático o vilão foi  a falta de uma aplicação prática, o qual o tornou desmotivante. No 

contexto de jogos,  os alunos que curtiam FPS e RPG se entusiasmaram com a atividade, já os que 

não possuíam tanta afinidade com esses gêneros ou com jogos não tiveram tanta aceitação, 

reclamaram da extensão do texto, comentaram que estava confuso, havia muitas informações e 

deveria ser mais objetivo.  Na análise das questões, observou-se que as notas foram afetadas, em 

grande parte, devido às omissões, não realização de uma ação esperada em alunos que não 

possuíam afinidade com jogos ou com os gêneros em específico.   

Com isso, conclui-se que apesar de jogos serem considerados elemento cultural, fazerem parte 

do cotidiano dos alunos, não podem ser generalizados, pois existem diversos gêneros, cada um com 

um conjunto de características específicas, podendo ser considerados como contextos diferentes.  

Então, o mais importante é ter um contexto conhecido, independente  de ser em jogos, matemática 

ou outro. Isso vai  ao encontro com a Teoria da Relevância e a Teoria da Aprendizagem 

Significativa, em que a falta de conhecimento, afinidade, do gênero ocasiona um processamento 
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cognitivo extra, devido à falta de subsunçores em que as informações contidas na situação problema 

possa ancorar-se.  

Na hipótese H2 analisou-se a influência da estrutura no desempenho dos alunos.  A análise 

feita pela técnica de regressão logística corroborou com a hipótese de que enunciados mais 

estruturados promovem melhor desempenho do que os não estruturados, principalmente, quando o 

contexto é matemático.  Nas avaliações não estruturadas, os alunos citaram a falta ou omissão de 

informações como um grande dificultador, deixando o enunciado complexo, confuso.  Isso pode ser 

confirmado na análise das soluções, pois o pior desempenho foi constatado na questão 1 do 

contexto matemático em que a falta de informações fez com que a solução apresentada fosse 

diferente da esperada. Essa questão possui estrutura e contexto típico dos livros didáticos utilizados 

como referência básica da disciplina.  Em contrapartida, nas avaliações estruturadas, o exemplo foi 

apontado como ponto forte, sanando dúvidas deixadas pelo enunciado e servindo de base para 

validar a solução.  Alguns alunos comentaram que a avaliação estava muito extensa, pouco objetiva, 

com informações desnecessárias.  Ao analisar o perfil desses alunos, detectou-se que são os que 

possuíam  um bom desempenho base (nota na disciplina anterior ao experimento disponibilizada 

pelo professor da disciplina), ou seja, alunos que já possuíam uma estrutura cognitiva desenvolvida, 

não necessitando de elementos auxiliares para a criação de novos subsunçores.  

 Desse modo, conclui-se que a estrutura é o que realmente faz a diferença, para alunos 

iniciantes é importante que o enunciado seja contextualizado em um contexto conhecido, que as 

informações sejam apresentadas  de forma explícita, com indícios do processo de resolução e com 

exemplificação.  À medida que amadurecem,  criam subsunçores, deve-se abstrair as informações 

até que estruturas complexas sejam criadas em sua estrutura cognitiva.  

Certamente, os resultados obtidos não são definitivos e passíveis de discussão.  A seguir, são 

discutidas a validade interna e externa do experimento realizado. 

5.1 AMEAÇAS À VALIDADE INTERNA 

Conforme Trochim (2012), a validade interna é a inferência feita sobre relações de causa-

efeito, ou seja, se o elemento experimentado foi o que realmente causou o efeito observado, não 

sendo causado por outros fatores externos à experimentação.  Qualquer explicação alternativa para 



108 

 

o efeito observado é considerado uma ameaça à validade interna, pois coloca em dúvida a relação 

de causa-efeito. 

 

Ameaças de História 

Esse tipo de ameaça se caracteriza pelo acontecimento durante o período de experimentação 

que possa modificar o efeito observado, como, por exemplo, vivência do aluno, material utilizado 

pelos professores, aulas complementares entre outros. 

Considerando que se tinham oito turmas de seis instituições, em que os professores, a 

metodologia de ensino e o material utilizado eram diferentes, foi necessária uma ação que 

amenizasse essa ameaça.  Inicialmente, os alunos de todas as turmas foram considerados como um 

único grupo, a partir desse foram criados estratos, conforme perfil, e criados os quatro grupos 

experimentais.  Mas nem todos os estratos continham alunos de todas as turmas, o que pode ter 

causado um viés no resultado.  Outro fator pode ser a afinidade com determinado gênero de jogos, 

pois se considerou a afinidade com jogos e não a afinidade com determinado gênero. 

Ameaças de Maturação  

Essa ameaça está relacionada com o fato de que os alunos amadurecem com o tempo, 

independente dos experimentos realizados.   Essa ameaça é amenizada devido aos critérios 

utilizados para a divisão dos grupos, entretanto um dos critérios utilizados que pode ter afetado o 

processo de seleção é o desempenho base, pois foi medido pelo professor da disciplina e não foram 

usados critérios rigorosos para o tempo da disciplina em que foi feita a medida, proporcionado 

maior ou menor tempo de maturação, construção de mais ou menos subsunçores. 

Ameaças de Instrumentação 

Caracteriza-se por diferenças encontradas entre os instrumentos utilizados para a medição.  

Essa é uma ameaça amenizada pela validação técnica feita com três professores da disciplina em 

que se analisou a equivalência entre os instrumentos, todavia o baixo desempenho apresentado na 

questão 1 da avaliação no contexto matemático e não estruturada requer novas observações. 

Ameaça de Mortalidade Seletiva 
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Ocorre quando uma das amostras possui maior propensão para abandonar o experimento.  

Nessa pesquisa houve abandono entre as primeiras ações e o experimento, mas não chegou a afetar 

a quantidade mínima de participantes em cada grupo. 

Ameaça de Seleção  

Essa ameaça está relacionada à semelhança entre os dois grupos. Se os grupos não forem 

semelhantes, não será possível afirmar que o resultado foi causado pelo tratamento proposto e não 

pela diferença entre os grupos.  A seleção é muito importante, porque as ameaças históricas e 

maturação podem ser potencializadas se não houver equivalência entre os grupos. 

Nesse experimento, foram utilizados quatro grupos e a divisão foi baseada em estratos 

constituídos pela afinidade com matemática, afinidade com jogos e desempenho base. 

5.2 AMEAÇAS À VALIDADE EXTERNA 

A ameaça externa refere-se às possibilidades de generalizações dos resultados.  A partir dessa 

pesquisa não se pode generalizar os resultados de forma ampla, apesar de ser experienciada por 

diversas turmas, com diversos professores e metodologias, pois está limitada a uma única aplicação 

e a algumas regiões do país. 

5.3 CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO 

Uma das contribuições foi a pesquisa realizada em âmbito nacional, que analisou os 

enunciados de problemas algoritmos apresentados nos livros, citados nos planos de ensino dos 

cursos de Ciência da Computação no Brasil. As descobertas possibilitam reflexões sobre os 

materiais utilizados nas aulas e abre portas para novas pesquisas. 

A identificação do perfil dos alunos quanto a afinidade com matemática e jogos  e 

identificação do gênero contribui como ponto de partida a outros estudos. 

Contribuições relacionadas às questões elaboradas, como modelo a ser repensando em sala 

de aula, um caminho para inserir jogos nos tradicionais problemas algorítmicos, criar desafios. 

Essa pesquisa destacou os elementos dos enunciados como fundamentais para uma 

aprendizagem significativa, principalmente a estrutura, avançando com as novas descobertas. 
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5.4 TRABALHOS FUTUROS 

Sugere-se a replicação do experimento com novas turmas, com controle mais rígido do 

desempenho inicial, incluindo um pré-teste para poder avaliar o ganho de desempenho.  Aplicação 

em novas situações, em que o aluno possa ter mais tempo para realizar a atividade, amenizando a 

pressão por ser uma avaliação e, também, pela extensão do texto.  Seria interessante utilizar outros 

contextos, como música, esporte e, inclusive, outros gênero de jogos, algo mais casual e simples.  

Sugere-se, ainda,  a aplicação do contexto de jogos com alunos que possuam afinidades específicas 

com esse. 
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A – Questionário de Perfil 

PESQUISA 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), em uma pesquisa que tem como título “Avaliação 

da influência dos enunciados na resolução de problemas de programação introdutória”. A pesquisa tem como 

objetivo avaliar se enunciados mais estruturados e contextualizados melhoram o desempenho dos alunos em 

disciplinas de programação introdutória. É muito importante pesquisar a respeito desse assunto para contribuir 

para o processo de ensino e aprendizagem, tornando-o mais atrativo e significativo, e, assim, amenizar o índice 

de evasão e reprovação. Esta pesquisa será realizada com alunos que estão cursando disciplinas de 

programação introdutória em várias instituições de ensino superior do Brasil. Serão realizadas duas etapas, a 

primeira é a aceitação, ou não, em participar da pesquisa e o preenchimento de um questionário de perfil. Você 

levará em torno de 2 minutos para responder; A segunda etapa será a realização de uma atividade e o 

preenchimento de um questionário sobre a atividade, que serão aplicados no decorrer da disciplina. Você não 

terá despesa com a participação na pesquisa, e, igualmente, não receberá nenhum valor em dinheiro para tanto. 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua 

participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Você é responsável pelas 

informações prestadas e livre para interromper a participação, na pesquisa, a qualquer momento sem a 

necessidade de justificar a decisão tomada. 

 

 
*Obrigatório 
 

NOME COMPLETO*  
 
 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e DESEJO 

PARTICIPAR. 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e NÃO DESEJO 

PARTICIPAR. 
 
 
 

Continuar »
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PESQUISA 
 

*Obrigatório 
 

QUESTIONÁRIO PERFIL 
 
Como você avalia a sua afinidade com a MATEMÁTICA?* 

Alta - Gosto 

Media – Gosto mais ou menos 

Baixa – Não gosto 
 

Como você avalia a sua afinidade com JOGOS de computador? 

Alta - Gosto 

Media – Gosto mais ou menos 

Baixa – Não gosto 
 
Caso tenha afinidade com jogos, indique a seguir quais estilos de jogos você prefere (assinale quantos 
necessitar)  

Tiro 

Luta 

Corrida 

Quebra-Cabeça 

Plataforma 

Esporte 

Aventura 

RPG 

Simulação 

Estratégia 

MMOGS 

Cassino 

Outro:  
 
 

« Voltar Enviar
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B – Avaliação JE – Contexto de Jogos Estruturado 

QUESTÃO 1  
Personagem 
 

John Karl é um agente especial da Agência das Forças Armadas (AFA) e tem a missão de acabar com o bloqueio de 

água na vila Bravillage.  Esse personagem é controlado por você em perspectiva de primeira pessoa.  

 

Os personagens não jogáveis (NPCs) são: O capitão Make Lamen,  um terrorista, responsável pelo bloqueio da água em 

Bravillage, e seu exército de soldados.  

 

Enredo 

 A estória se passa em 2050 na vila Bravillage, onde, há a única reserva de água potável do mundo.  

 

O Capitão Make Lamen é um terrorista que se instalou na vila juntamente com seu exército.  Ele tem como objetivo 
acabar com a humanidade e, assim, bloqueou o acesso à água e à vila.  

Para evitar esse desastre a AFA mandou John Karl a Bravillage com a missão de acabar com Make Lamen. 

 

Recursos 

As armas utilizadas por Jhon Karl e seus inimigos são pistola e granada. 

 

Desafio – O QUE VOCÊ DEVE FAZER  

Faça um algoritmo (ou programa) que implemente um aplicativo de controle de munição a ser utilizado por John Karl, o 

qual inicia a missão tendo disponível uma pistola com munição para 12 tiros e 3 granadas.  

 

Esse aplicativo é semi-automatizado, as entradas de dados são manuais e o jogador é quem deve gerenciá-las, ou seja, a 

cada ação deve informar (digitar): 
  Status do jogo( Em missão, Missão completada ou Game over).  

  Se estiver “Em Missão”, informar também: 

- Tipo de ação ocorrida (aquisição ou utilização de munição); 

- Tipo de armamento (pistola ou granada); 

- Quantidade de munição (utilizada/adquirida). 

 

A cada ação (aquisição ou utilização de munição), deve ser feita a contabilização (incremento ou decremento) no 

armamento referido (pistola ou granada). Após, deve mostrar a quantidade de cada armamento disponível. 

O aplicativo será finalizado quando o status do jogo for “Missão completada” ou “Game over”. 

 

 

Exemplo para Teste 

 

Iniciando a missão... 

Armamento: Pistola = 12, Granada = 3 

 

Status da missão: Em Missão 

Ação: Uso de Munição 

Armamento: Pistola 

Quantidade: 4 

Armamento: Pistola = 8,  Granada = 3  

 

Status da missão: Em Missão 
Ação: Uso de Munição 

Armamento: Granada 

Quantidade: 1 

Armamento: Pistola = 8, Granada = 2  

 

Status da missão: Em Missão 

Ação: Aquisição de Munição 

Armamento: Pistola 

Quantidade: 2 

Armamento: Pistola = 10,  Granada = 2 

 

Status da missão: Missão Completada 

 

Parabéns você derrotou Mark Lamen, agora a 

Humanidade está salva!  

Fim da Missão. 
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QUESTÃO 2  

 

Personagem 

Lancelot é um cavaleiro e recebeu a missão de derrotar o malvado feiticeiro Merlin que sequestrou a princesa Sarah.  

 

Para que ele consiga ter forças para enfrentar Merlin, terá de ganhar experiência, e, para isso, deve enfrentar o monstro 

da floresta, que é um personagem não controlável (NPC). 

 

Enredo 

A estória se passa em uma época medieval, no continente ao extremo sul de Gaia, onde, há a cidade de Rune-Terra.  

 
Merlin é um cruel mago que foi banido de Rune-Terra, pelo rei, devido suas malvadezas. Um dia, tomado por um 

sentimento de vingança, resolveu sequestrar a filha do rei e dar um fim a paz do reino. 

 

O rei recrutou seus melhores cavaleiros e, dentre todos, escolheu Lancelot, dando a ele a missão de resgatar sua filha e 

trazê-la em segurança para o castelo. 

 

Merlin é muito poderoso, então, Lancelot, antes de tentar enfrentá-lo, deve treinar suas habilidades e ganhar 

experiência.  Assim, ele segue para a Floresta Proibida para enfrentar o Monstro que vive lá. 

 

Desafio – O QUE VOCÊ DEVE FAZER 

Faça um algoritmo (ou programa) que implemente um aplicativo para controlar o nível de experiência de Lancelot 
durante a batalha, sendo que, inicialmente seu nível de experiência é igual a 100 pontos de energia. 

 

Esse aplicativo é semi-automatizado, as entradas de dados são manuais e o jogador é quem deve gerenciá-las, ou seja, a 

cada ataque deve informar (digitar): 

a) Quem foi atacado (Monstro, Lancelot) 

b) O nível do ataque (Leve, Moderado) 

c) Fim da batalha (sim, não) 

 

A cada ataque o nível será contabilizado, conforme tabela abaixo: 

  Lancelot foi atacado  Monstro foi atacado  

Tipo de Ataque Nível de Experiência de Lancelot Nível de Experiência de Lancelot 

Leve - 10% + 20% 

Moderado - 20% + 30% 

 

O aplicativo é finalizado ao fim da batalha, quando a batalha for finalizada. 

 

     Exemplo para teste 

 

Obs.: O cálculo de percentual é baseado na regra de 3. 

Valor = 150 
Percentual = 10% 

 

Temos: 

 

       Assim, o valor do percentual, as ser acrescido ou diminuído, será de 15 pontos. 

 

150 ---- 100% 

 X   ---- 10% 

 

150 ---- 100% 

 X   ---- 10% 

 

X * 100 = 150 *10  X = 150*10/100  

15 

.Ç> 
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C - Avaliação JN – Contexto de Jogos Não Estruturado 

QUESTÃO 1  

 

Personagem 

 

John Karl é um agente especial da Agência das Forças Armadas (AFA) e tem a missão de acabar 

com o bloqueio de água na vila Bravillage.  Esse personagem é controlado por você em perspectiva 

de primeira pessoa.  

 

Os personagens não jogáveis (NPCs) são: O capitão Make Lamen,  um terrorista, responsável pelo 

bloqueio da água em Bravillage, e seu exército de soldados.  

 

Enredo 

 A estória se passa em 2050 na vila Bravillage, onde, há a única reserva de água potável do mundo.  

 

O Capitão Make Lamen é um terrorista que se instalou na vila juntamente com seu exército.  Ele 

tem como objetivo acabar com a humanidade e, assim, bloqueou o acesso à água e à vila.  

Para evitar esse desastre a AFA mandou John Karl a Bravillage com a missão de acabar com Make 

Lamen. 

 

Recursos 

As armas utilizadas por Jhon Karl e seus inimigos são pistola e granada. 

 

Desafio – O QUE VOCÊ DEVE FAZER  

 

Faça um algoritmo (ou programa) que implemente um aplicativo de controle de munição de John 

Karl, o qual pode usar ou adquirir durante o jogo.   

 

Esse aplicativo é semi-automatizado, as entradas de dados são manuais e o jogador é quem deve 

gerenciá-las, ou seja, a cada ação deve informa-las (digitar). 

 

John Karl inicia a missão tendo disponível uma pistola e munição para 12 tiros e 3 granadas.  

A cada ação (uso/aquisição de munição), deve ser mostrada a quantidade de cada armamento 

disponível. 

 

O aplicativo será finalizado quando o status do jogo for “Missão completada” ou “Game over”. 
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QUESTÃO 2  

 
Personagem 

Lancelot é um cavaleiro e recebeu a missão de derrotar o malvado feiticeiro Merlin que sequestrou a princesa 

Sarah.  
 

Para que ele consiga ter forças para enfrentar Merlin, terá de ganhar experiência, e, para isso, deve enfrentar 

o monstro da floresta, que é um personagem não controlável (NPC). 

 

Enredo 

A estória se passa em uma época medieval, no continente ao extremo sul de Gaia, onde, há a cidade de Rune-

Terra.  
 

Merlin é um cruel mago que foi banido de Rune-Terra, pelo rei, devido suas malvadezas. Um dia, tomado 

por um sentimento de vingança, resolveu sequestrar a filha do rei e dar um fim a paz do reino. 

 
O rei recrutou seus melhores cavaleiros e, dentre todos, escolheu Lancelot, dando a ele a missão de resgatar 

sua filha e trazê-la em segurança para o castelo. 

 
Merlin é muito poderoso, então, Lancelot, antes de tentar enfrentá-lo, deve treinar suas habilidades e ganhar 

experiência.  Assim, ele segue para a Floresta Proibida para enfrentar o Monstro que vive lá. 

 

Desafio – O QUE VOCÊ DEVE FAZER 

Faça um algoritmo (ou programa) que implemente um aplicativo para controlar o nível de experiência de 

Lancelot durante a batalha, sendo que, inicialmente seu nível de experiência é igual a 100 pontos de energia. 

 
Esse aplicativo é semi-automatizado, as entradas de dados são manuais e o jogador é quem deve gerenciá-

las, ou seja, a cada ataque deve informá-las (digitar). 

 
A cada ataque o nível será contabilizado, conforme tabela abaixo: 

  Lancelot foi atacado  Monstro foi atacado  

Tipo de Ataque Nível de Experiência de Lancelot Nível de Experiência de Lancelot 

Leve - 10% + 20% 

Moderado - 20% + 30% 

 

O aplicativo é finalizado, quando a batalha for finalizada. 
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D - Avaliação ME – Contexto Matemático Estruturado 

QUESTÃO 1  

 

Faça um algoritmo (ou programa) para realizar operações matemáticas (adição ou subtração) para 

as variáveis (A, B), cujos valores iniciais são A=12 e B=3.   

 

A cada operação, o usuário deve informar o tipo de operação matemática (adição ou subtração),  a 

variável (A,B) e a quantidade (a ser adicionada ou subtraída da variável).  Após, mostrar os valores 

das variáveis (A, B) atualizados. 

 

O algoritmo (ou programa) deve ser finalizando quando o usuário desejar. 

 

Exemplo para teste 
Inicio do processo... 

A = 12 

B = 3 

 

Operação: Subtração  

Variável: A 
Quantidade: 4 

A = 8 

B = 3 

Continuar o processo: Sim 

 

Operação: Subtração 

Variável: B 

Quantidade: 1 

A = 8 

B = 2 

Continuar o processo: Sim 
 

Operação: Adição 

Variável: A 

Quantidade: 2 

A = 10 

B = 2 

Continuar o processo: Não 

 

Fim do processo, Aplicativo finalizado!



122 

 

 

QUESTÃO 2 

 
Faça um algoritmo (ou programa) que implemente um aplicativo para controlar o nível de uma variável, 

sendo que, seu valor inicial é de 100 unidades. 
 

Esse aplicativo é semi-automatizado, as entradas de dados são manuais e o usuário é quem deve gerenciá-las, 

ou seja, a cada processo deve informar (digitar): 
a) Tipo de Ação (Ação1, Ação2) 

b) O nível da Ação (Leve, Moderado) 

c) Fim da processo (sim, não) 
 

A cada processo o nível será contabilizado, conforme tabela abaixo: 

  Ação1  Ação2  

Nível da Ação Nível da variável Nível da variável 

Leve - 10% + 20% 

Moderado - 20% + 30% 

 

O aplicativo é finalizado ao fim dos processos, que é definido pelo usuário. 

 

 

     Exemplo para teste 

 

Iniciando a processo... 

Nível da variável: 100   

 

Tipo de Ação: 2 
Nível da Ação: Moderado 

Nível da variável: 130 

Finalizar o processo: Não 

 

Tipo de Ação: 1 

Nível da Ação: Leve 

Nível da variável: 117 

Finalizar o processo: Não 

 

Tipo de Ação: 2 

Nível da Ação: Leve 
Nível da variável: 140,4 

Finalizar o processo: Sim 

 

 

Obs.: O cálculo de percentual é baseado na regra de 3. 

Valor = 150 

Percentual = 10% 

  

Temos: 

 

       Assim, o valor do percentual, as ser acrescido ou diminuído, será de 15 pontos. 

150 ---- 100% 

 X   ---- 10% 

 

150 ---- 100% 

 X   ---- 10% 

 

X * 100 = 150 *10  X = 150*10/100  
15 

.Ç> 
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E - Avaliação MN – Contexto Matemático Não Estruturado 

QUESTÃO 1 

 

Faça um algoritmo (ou programa) para realizar operações matemáticas (adição ou subtração) para 

as variáveis (A ou B), cujos valores iniciais são A=12 e B=3.  A cada operação, deve ser mostrado 

os valores das variáveis (A e B) atualizados.  
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QUESTÃO 2 

 

Faça um algoritmo (ou programa) que implemente um aplicativo para controlar o nível de uma 

variável, sendo que, seu valor inicial é de 100 unidades. 

 

Esse aplicativo é semi-automatizado, as entradas de dados são manuais e o usuário é quem deve 

gerenciá-las, ou seja, a cada processo deve informa-las (digitar). 

 

A cada processo o nível será contabilizado, conforme tabela abaixo: 

 

  Ação1  Ação2  

Nível da 

Ação 

Nível da variável 
Nível da variável 

Leve - 10% + 20% 

Moderado - 20% + 30% 

 

O aplicativo é finalizado ao fim dos processos, que é definido pelo usuário. 
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F – Questionário Final 

QUESTIONÁRIO 
 

Responda os itens abaixo para cada questão da avaliação.   

Seja sincero em suas respostas, fale tudo o que pensa e sente a respeito das questões, 

pois, sua resposta é muito importante para nossa pesquisa, ela nos ajudará a tornar os 

enunciados e, consequentemente, o ensino de algoritmos melhores, mais interessantes e 

com maior qualidade. 

 

1. Para os elementos da lista a baixo, atribua um nível de relevância de 0 a 3, sendo que: 
Nível 0 – Inexistente: não se aplica a essa questão, pois, não está contido/apresentado no enunciado;  

Nível 1– Irrelevante: a sua presença não faz diferença. 

Nível 2 – Pouco relevante: sua presença faz diferença, mas, não é o mais importante. 

Nível 3 – Relevante: sua presença é fundamental.  

 
a) Confrontar o que foi apresentado no enunciado da QUESTÃO 1, que você realizou na atividade, 
com sua opinião, considerando os elementos que fizeram com que você se motivasse e conseguisse 

resolver a questão, 

(   ) Contexto ser em Jogos 

(   ) Contexto ser Matemático 

(   ) Outro contexto. Qual____________________________ 

(   ) Dados de entrada descritos de forma clara no enunciado 

(   ) Indícios do processo de resolução, do algoritmo, descrito no enunciado 

(   ) Indícios  de resultados, base para testar o algoritmo, descrito no enunciado 

(   ) Outro 

elemento:_____________________________________________________ 

 
b) Confrontar o que foi apresentado no enunciado da QUESTÃO 2, que você realizou na atividade, 

com sua opinião, considerando os elementos que fizeram com que você se motivasse e conseguisse 

resolver a questão, 

(   ) Contexto ser em Jogos 

(   ) Contexto ser Matemático 

(   ) Outro contexto. Qual____________________________ 

(   ) Dados de entrada descritos de forma clara no enunciado 

(   ) Indícios do processo de resolução, do algoritmo, descrito no enunciado 

(   ) Indícios  de resultados, base para testar o algoritmo, descrito no enunciado 

(   ) Outro 

elemento:______________________________________________________ 

 
 

2. Faça um comentário, seu ponto de vista, sobre enunciados de algoritmos utilizados nessa atividade e os 

utilizados em sala de aula. 

Deixe criticas e sugestões, as quais possam tornar o enunciado de algoritmos mais interessantes e motivadores 

para o aluno? 


