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RESUMO 

 

Muito tem se explorado na literatura a respeito de como o processo de ensino-

aprendizagem de introdução a programação pode ser uma tarefa penosa para 

estudantes de graduação, gerando a altos índices de reprovação e abandono de 

curso. Porém os principais aspectos e fatores relacionados as dificuldades do 

processo de ensino-aprendizagem de programação estão dispersos na literatura, 

dificultando a identificação de quais desses aspectos estão inseridos e em que 

contexto estão inseridos. O presente trabalho faz um levantamento desses fatores e 

sua incidência na literatura, utilizando-se da técnica da revisão sistemática, e 

apresenta os resultados de um estudo piloto, efetuado através da aplicação de um 

questionário, cujo objetivo é tentar validar a presença desses elementos. 
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ABSTRACT 

Much has been explored in the literature as to how the process of teaching and 

learning introductory programming can be a grueling task for undergraduates, 

generating high rates of repetition and dropout course. But the main aspects and 

factors related to the difficulties in the teaching-learning process of programming are 

scattered in the literature, making it difficult to identify which of these aspects are 

included and in what context they are inserted. This work considers these factors and 

their incidence in the literature, using the technique of systematic reviews and 

presents the results of a pilot study, conducted through a questionnaire, whose goal 

is to try to validate the presence of these elements. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTO  

1.1.1. Importância da Aprendizagem de Programação 

O aprendizado de programação é considerado parte fundamental nos cursos 

de formação em áreas de computação. O sucesso nesse aprendizado é decisivo na 

formação do aluno de graduação, se tornando um diferencial tanto ao longo da 

graduação quanto após sua conclusão. 

Nos cursos de informática as matérias relacionadas ao ensino e domínio das 

linguagens de programação permeiam o currículo. De acordo com o Projeto de 

Resolução que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação na área de Computação, do Parecer CNE/CES nº 136/2012 do Ministério 

da Educação: 

 

 

―Art. 5º Os cursos de bacharelado e licenciatura da área de Computação 

devem formar egressos que revelem pelo menos as competências e 

habilidades comuns para:  

 

I - identificar problemas que tenham solução algorítmica;  

II - (...) 

III - resolver problemas usando ambientes de programação;‖ (BRASIL, 

2012, p. 22). 

 

 

Linguagens de programação, estruturas de dados, e projeto e análise de algoritmos 

são matérias que de acordo com o currículo de referência da Sociedade Brasileira 

de Computação (SBC, 1999) devem ser ministradas em cursos de graduação em 

computação. 

Boa parte da vida acadêmica do estudante de graduação em computação 

será aplicada na criação ou interpretação de código, programando soluções para 

determinados problemas. Mesmo quando não se está programando diretamente 
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boas noções de programação são fundamentais na complementação de outros 

conceitos explorados nesses cursos. Isso torna o insucesso em programar um fator 

crucial no momento de se decidir se a graduação em computação é o caminho a ser 

seguido.  

O mercado de trabalho também faz suas exigências. Um bom profissional de 

Tecnologia da Informação (TI) deve saber programação independentemente do 

cargo exercido, pois conhecimentos na mesma estão ligados direta e indiretamente 

as outras áreas de atuação como requisitos e projeto de software. 

 A inaptidão nesse campo é fator crucial na decisão dos alunos de graduação 

em seguir ou não a área de computação, e o insucesso na mesma acaba 

provocando abandono de curso, insatisfação profissional, etc. 

Todo esse peso dado a importância da aprendizagem de programação a 

torna objeto de assunto de inúmeros textos sobre suas particularidades e relevância, 

tornando o tema um dos mais abordados na Computer Science Education (SCE). 

1.1.2 Dificuldade da Aprendizagem de Programação 

Poucos estudantes consideram aprender a programar uma tarefa fácil, sendo 

que a grande maioria considera programação uma tarefa complexa. De acordo com 

uma pesquisa efetuada por Jens Bennedsen e Michael Caspersen (2007) em 63 

instituições de ensino superior ao redor do mundo uma média de 33% dos alunos 

não obtém sucesso no curso de introdução a programação, indicando que 

praticamente um a cada três alunos falha em sua primeira experiência com a 

disciplina. 

 Diversos estudos sobre os diferentes fatores que influenciam na 

aprendizagem dos novatos em programação têm sido publicados ao longo dos anos, 

todos centrados no mesmo ponto, o da dificuldade enfrentada pelos alunos neste 

campo, porém variando nas perguntas feitas, conclusões apresentadas e 

metodologias aplicadas. 

 Muitas dessas pesquisas apresentam resultados e propostas que poderiam 

ser combinados na tentativa de formar uma resposta mais clara e completa sobre o 

tema. Questões relacionadas a metodologia de ensino, fatores internos e externos 

aos alunos, linguagem de ensino escolhida, particularidades da disciplina 

programação em si, e fatores cognitivos, são alguns dos temas abordados. 
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 Alguns trabalhos são focados em estudos de caso muito específicos, como 

por exemplo se uma determinada linguagem ou paradigma são mais indicados para 

o ensino, metodologias utilizadas ou ambientes computacionais criados com o intuito 

de facilitar a aprendizagem.  

A verdade é que principalmente no Brasil esse tema ainda é muito obscuro, 

não possuindo dados e informação suficiente para validação das hipóteses levantas 

pelos estudos. Esses dados são interessantes no sentido de avaliar se a realidade 

dos estudantes de programação brasileiros está de acordo ou não com a 

apresentada nos estudos internacionais, principalmente pelas peculiaridades do 

ensino e realidade brasileiros. 

1.1.2.1 Fatores Envolvidos 

Um estudo realizado por Rountree et al (2002) trata sobre a relação entre as 

características dos alunos e suas chances de falha ou sucesso em um curso 

introdutório a programação. Existe relação entre as experiências prévias do aluno, 

como cursos ou uso diário de computadores e seu sucesso na disciplina? Alunos 

motivados tem mais chance de aprovação? 

 Byrne e Lyons (2001) por exemplo afirmam que alunos que já possuem 

experiência prévia com programação possuem maior chance de sucesso em seus 

cursos introdutórios de programação. Essa mesma pesquisa mostra também que 

habilidades em matemática são também um indicativo provável do sucesso do 

aluno. 

 Existem também os fatores externos aos alunos que podem influenciar de 

maneira positiva ou negativa sua aprendizagem em programação. Alguns destes são 

de origem pessoal, relacionados ao que está ocorrendo na vida do estudante 

durante esse processo. 

1.2 PROBLEMA 

A maioria dos dados encontrados na literatura sobre pesquisas realizadas 

com alunos sobre as dificuldades enfrentadas no processo de ensino-aprendizagem 

de programação não foram realizadas em território nacional e a maioria dos estudos 

realizados nessa área propõem soluções contextualizadas, sendo estas 

dependentes das iniciativas dos professores ou das instituições para serem 

colocadas em prática.  
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 No artigo intitulado On the Difficulty of Learning to Program Tony Jenkins 

(2002) comenta sobre a existência de um grande número das pesquisas de 

computação educacional possuírem foco em maneiras novas e pouco tradicionais 

para ensino de programação, mas que apesar de todas essas ideias serem 

interessantes não existe real comprovação de que as mesmas são realmente mais 

eficientes do que a tradicional. Não há evidências que através dessas técnicas a 

aprendizagem se torne melhor ou facilitada. 

Decorrente dessa observação em relação a literatura sobre o tema, a questão 

de pesquisa desse trabalho é: 

 Quais os principais fatores envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem de programação que podem determinar ou aumentar a chance 

de sucesso do aluno independentemente da linguagem de programação ou 

ferramenta adotada pelo professor? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo desse Trabalho de Conclusão de Curso 1 é levantar os principais 

fatores que dificultam o processo de ensino-aprendizagem de programação em 

disciplinas introdutórias de cursos de graduação em engenharia, e propor um 

conjunto de práticas gerais a serem adotadas pelos alunos e professores com o 

objetivo de aumentar o sucesso nesse processo independente da metodologia e 

linguagens utilizadas. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar os principais fatores de dificuldade envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem de programação; 

 Aplicar um questionário aos alunos de Computação Básica na Faculdade do 

Gama (FGA) sobre esses fatores; 

 Sistematizar estes fatores no intuito de colaborar com a melhoria do processo 

de ensino de programação inicial; 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 PROGRAMAR É DIFÍCIL 

 A matéria inicial de programação na graduação tem representado um desafio 

para os alunos que se inscrevem na mesma. Desafio este que se mostra em vários 

sentidos, pois além dos alunos que não obtém sua aprovação no fim do semestre 

também existem aqueles que abandonam a matéria, e os que apesar do sucesso na 

aprovação continuam sem saber programar. Na literatura vários motivos já foram 

identificados e diversas propostas aplicadas com objetivo de diminuir esse desafio.  

Segundo Mendes et al (2012), a Universidade de Coimbra e muitas outras 

instituições de ensino sofrem de altos índices de reprovação e abandono em seus 

cursos iniciais de programação. No capítulo 7 do livro Making Software: What Really 

Works, and Why We Believe It Mark Guzdial (2010) faz um apanhado de vários 

estudos relacionados a esse tema. O primeiro citado foi a pesquisa realizada por 

Bennedsen e Caspersen (2007) cujo resultado foi de que nas universidades onde a 

pesquisa foi realizada o índice de aprovação nos cursos introdutórios de 

programação foi de 67%. Outros estudos citados pelo autor mostram que os 

estudantes que já estão cursando a matéria introdutória de programação ou até 

mesmo aqueles que já a completaram possuem grande dificuldade em ler, entender 

e escrever código. 

Apesar do abandono de cursos de graduação poderem ocorrer a qualquer 

momento do curso, em decorrência dos atritos e dificuldades apresentadas ao longo 

da graduação, o índice é muito superior durante o primeiro ano de curso de acordo 

com Bhattacharya et al (2011). Muitos estudantes veem a prática de ciência da 

computação como tediosa, chata, e irrelevante; possuem medo em decorrência de 

enxergar essa atividade como algo inacessível e intangível (BHATTACHARYA, 

2011). 

A comunidade acadêmica de computação sempre almejou entender porque 

programar é uma tarefa difícil e como as metodologias adotadas em cursos 

introdutórios influenciam na performance dos estudantes nessa tarefa. ―Parece haver 

um consenso entre os professores e pesquisadores no que diz respeito a 

aprendizagem de programação como uma atividade não trivial, já que a mesma 
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introduz uma nova série de requisitos cognitivos nas rotinas dos estudantes...‖ 

(MARTINS et al, 2010, p. 1317, tradução nossa). 

2.1.1 O Fator Paradigma de Ensino 

Existe uma vasta literatura focada em maneiras diferentes e inovadoras de 

ensino de programação. Artigos que propõe estratégias alternativas, que se utilizam 

de jogos ou linguagens visuais na tentativa de se despertar o interesse da classe. 

Levando essas ideias em consideração muitas ferramentas foram desenvolvidas 

com objetivo de auxiliar o professor nas aulas de programação, mas 

independentemente de suas funções e do seu uso, é difícil que alguma atenda às 

necessidades de todos os alunos de uma turma.  

Esteves et al (2008) faz referência em sua pesquisa sobre trabalhos 

acadêmicos cujo tema são os benefícios para a aprendizagem de programação 

alcançados através de abordagens visuais, contextualização de estudo, e o uso de 

jogos. Os autores propõem em seu texto   a utilização de um ambiente 3D virtual 

como plataforma de suporte a aprendizagem de programação. 

 Cámara et al (2012), comenta em um aumento do consenso de que a o 

modelo de ensino tradicional, onde professor é o centro do processo e o papel do 

aluno é meramente passivo, não é o mais adequado para o processo de ensino-

aprendizagem. Porém essa opinião não se refere apenas ao ensino de 

programação, mas ao processo de ensino-aprendizagem de maneira geral.  

Jenkins (2002) diz que apesar do feedback positivo dos alunos frente a essas 

novas abordagens, não há existência de basicamente nenhuma evidência de que 

estas metodologias ou ferramentas propiciem uma alta na taxa de aprovação ou 

uma diminuição no número de desistentes. Há menos evidência ainda de que os 

alunos de fato aprendam mais ou com maior qualidade através do uso desses 

artifícios. 

Segundo Martins et al (2010), de fato o maior problema da aprendizagem de 

computação não é a linguagem ou o paradigma de programação, mas sim a 

dificuldade em desenvolver competências que façam o estudante ser capaz de 

contextualizar seu conhecimento com o objetivo de resolver problemas. È importante 

fazer o estudante perceber que programar é, acima de tudo, um exercício das 

habilidades mentais em um contexto que suporta o desenvolvimento de diversas 

habilidades cognitivas. 
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Dentre os argumentos que suportam essa afirmação, existem os que Gomes 

e Mendes (2007) descrevem em seu texto Learning to program – difficulties and 

solutions: 

 Ensinar não é algo personalizado, não existindo garantias de que todos os 

alunos vão se adaptar a metodologia de ensino escolhida e as estratégias 

utilizadas pelo docente. 

 Os alunos não possuem antecedentes e aptidões padronizados, podendo 

possuir deficiências em matemática ou lógica. 

Apesar de Esteves et al (2008) proporem em seu trabalho o uso de um 

ambiente virtual com recursos gráficos como suporte para o aprendizado de ensino, 

a justificativa de sua proposta se apoia na questão da motivação dos estudantes 

durante o aprendizado. Mesmo que também proponha a utilização de um paradigma 

visual, Guzdial (2010) menciona que essa abordagem também possui desvantagens, 

citando o estudo realizado por Thomas Green e Marian Petre, estudo que mostra 

que alguém sempre levará mais tempo para compreender o que está escrito em 

linguagem gráfica do que para compreender o mesmo em linguagem textual, 

independente da experiência da pessoa com ambas as linguagens. 

No artigo intitulado Algorithm Animator: A Tool For Programming Learning, 

Giannotti (1987) propõe uma ferramenta que se utiliza da linguagem visual no ensino 

de programação, mas relata em seus resultados que após algumas aulas apenas 

uma minoria dos estudantes se manteve interessada em explorar corretamente o 

uso da ferramenta, e que para os que não mantiveram essa postura o 

aproveitamente em termos de aprendizagem foi muito baixo, até mesmo para os 

conceitos mais básicos. 

Esses pontos apresentados demonstram que para se tentar atingir o maior 

número possível de alunos, de maneira que suas particularidades não interfiram, a 

abordagem adotada deve ser de tal forma que independa do paradigma de ensino 

do professor. Levando em conta essas constatações este documento não irá 

trabalhar com o uso de ferramentas ou metodologias específicas, mas sim 

levantando as dificuldades gerais inerentes ao aprendizado de programação de 

maneira a trabalhar sobre as mesmas. 
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2.2 O FATOR MOTIVACIONAL 

Segundo Jenkins (2002) uma diferente variedade de fatores motivacionais 

leva alguém a se matricular em um curso de computação. Essa motivação pode ser 

classificada em dois tipos: intrínseca ou extrínseca. A motivação intrínseca é aquela 

apresentada por aqueles que realmente possuem interesse no assunto computação, 

e a extrínseca é a apresentada por aqueles que desejam através da computação 

obter uma carreira lucrativa por exemplo. 

 A motivação e seu tipo parecem ser um fator decisivo, pois já foi mostrado 

que alunos que fazem um grande esforço para programar tem maiores chances de 

possuírem uma motivação extrínseca (JENKINS, 2002). Esse tipo de motivação 

porém não pode ser trabalhada, já que sua definição se dá antes do ingresso no 

curso. 

No artigo intitulado Predictors of Success and Failure in a CS1 Course, 

Rountree et al (2002) realizaram um questionário focado nos antecedentes dos 

alunos matriculados no curso introdutório de programação oferecido pela 

Universidade de Otago. Esse questionário foi realizado durante dois semestres, e 

dentre as conclusões que os autores chegaram está a de que os alunos que 

possuíam a expectativa de tirar nota máxima no curso foram os que apresentaram a 

maior proporção de aprovados, e também a maior proporção com notas iguais ou 

acima de 70%. 

Um outro estudo interessante apresentado sobre o fator motivacional foi o 

realizado por Mendes et al (2012) e discutido no artigo Increasing Student 

Commitment in Introductory Programming Learning. O estudo é a respeito do curso 

introdutório de programação na Universidade de Coimbra, curso este que antes era 

ministrado em turmas compostas por alunos não só de graduações em computação, 

mas também por alunos graduandos em outras áreas. Dentre as mudanças 

aplicadas encontra-se a de criação de turmas específicas para alunos de graduação 

em áreas que não são de computação. Outras mudanças aplicadas foram na 

tentativa de responder uma pergunta, que segundo os autores do texto era 

recorrente nos alunos de anos anteriores: por que eu deveria aprender a programar? 

Muitos dos alunos não possuíam qualquer motivação para enfrentar as dificuldades 

inerentes a aprendizagem de programação. As mudanças feitas na estrutura do 

curso foram em sua grande maioria de natureza organizacional, e sus 

consequências de natureza pedagógica. O contexto do aprendizado era mais 
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adequado as características dos indivíduos, resultando em mais motivação e um 

envolvimento mais profundo dos alunos (MENDES et al, 2012). Os resultados, todos 

positivos, são de maneira resumida os seguintes: 

 O índice de aprovados (aprovados/matriculados) aumentou mais de 100%; 

 Os alunos avaliaram o curso de maneira positiva em relação ao seu próprio 

aprendizado e a qualidade do curso; 

 Alunos que já aviam feito o curso e falhado avaliaram a nova abordagem de 

maneira positiva; 

A contextualização como forma de motivação também é um dos tópicos do 

trabalho de Guzdial (2010). Em sua investigação sobre os fatores que influenciam na 

aprendizagem ele menciona o caso ocorrido na universidade Georgia Institute of 

Technology, que a partir de 1999 começou a exigir introdução a computação de 

todos os cursos de graduação como arquitetura, artes e administração. Em 2003 um 

experimento foi iniciado utilizando um curso de programação contextualizado em 

manipulação de mídia, mas contendo todos os tópicos que o curso tradicional de 

introdução a computação (GUZDIAL, 2010). Os resultados foram muito positivos, 

observando-se aumento nos índices de aprovação geral entre outros benefícios.    

Da mesma maneira que é possível estimular o aluno de maneira a motiva-lo, 

estratégias devem ser adotadas de maneira a não causar o efeito oposto. 

Dependendo da abordagem de ensino adotada pelo professor é possível que o 

aluno diminua sua motivação ao longo do curso; como quando se pede a um 

principiante em programação que inicie o desenvolvimento de um programa 

subitamente, sem modelos ou exemplos para o aluno se apoiar. Esse tipo de 

situação pode facilmente causar frustrações, o que leva a diminuição em sua 

motivação para aprender (CHANG et al, 2000). Santos et al (2011) e Zhang (2009) 

alegam que a diferença de ritmo e estilo de aprendizagem de cada aluno também é 

um fator importante a se levar em consideração, dado que as classes são 

heterogêneas, o ensino de programação deve ocorrer de maneira a respeitar essas 

diferenças. 

Outro fator encontrado na literatura que pode gerar desmotivação do 

estudante é o apresentado por Castro et al (2008), que indica que os alunos 

raramente aprendem técnicas de resolução de problemas em seus cursos 

introdutórios, e que os estudantes encontram grande dificuldade em aplicar seus 

conhecimentos anteriores. Isso acaba se tornando uma fonte de medo e frustração, 
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resultando em evasão dos alunos.  Esteves (2008) também cita a falta de 

habilidades em solução de problemas como um fator desmotivador.  

No texto Encouraging Programming Learning for Novices with Grouping and 

Convincing Opinions, Phuong et al (2009) argumentam sobre como sem supervisão 

adequada, disponível para auxiliar os principiantes nos momentos de dúvida e 

dificuldade, e prover feedbacks na resolução de exercícios, a motivação do aluno vai 

se degradando, podendo até levar ao abandono da classe. Quando o aluno em 

processo de aprendizagem   necessita de ajuda mas não a obtém, tem sua 

confiança prejudicada pois não sabe para onde seguir. ―A ajuda nas práticas inicias 

é extremamente significante pois o aprendiz não perde sua motivação em aprender, 

mas consegue solucionar suas dificuldades com a ajuda‖ (PHUONG et al, 2009, 

p.283, tradução nossa). A falta de respostas e feedback constantes como elemento 

desmotivador é um problema discutido também por Funabiki et al (2013), Zhang 

(2009), Alves et al (2012), e Fernandez-Medina et al (2013). Iniciantes possuem 

tendência a serem sem foco, e a falta de objetivos claros pode ser extremamente 

prejudicial ao auto aprendizado (ZHANG, 2009). 

Martins et al (2010) argumentam sobre a importância do papel do professor 

como agente motivador através da supervisão dos alunos. A supervisão do professor 

não deveria surgir apenas em momentos relacionados a prática de programação, 

mas como educador o docente deveria ficar atento as necessidades e problemas de 

seus alunos, intervindo e aconselhando quando necessário. A sensibilidade do 

professor é essencial, sua capacidade de identificar as fontes de frustrações dos 

alunos, e reservar momentos das aulas para discutir e trabalhar as mesmas, pode 

ser um fator decisivo na manutenção da motivação dos estudantes (MARTINS et al, 

2010). 

Todos esses argumentos apontam para uma direção em comum, a de que 

alunos motivados tendem a se sair melhor nos cursos introdutórios de programação. 

O que torna este um dos fatores a serem almejados pelo professor responsável pela 

matéria. É de importância vital fazer com que os estudantes compreendam que os 

obstáculos são transponíveis e que as habilidades exigidas podem ser 

desenvolvidas e aprimoradas, encorajando-os a progredir em uma série de 

competências acadêmicas para que eles possam se aperfeiçoar em seus estudos e 

em sua vida profissional futura. Ainda há dificuldades em encontrar uma maneira 
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que motive os estudantes em se envolver com o curso apesar de suas dificuldades, 

e a não desistir de tentar superá-las (MARTINS et al, 2010). 

A motivação do aluno decorre então da relação de diversos fatores, tendo 

raízes na educação escolar e familiar do indivíduo.  É um fator que deve ser 

trabalhado com enfoques e abordagens diferentes, mas que devem ser explorados 

tanto no início quanto ao longo do curso, de maneira a atender as individualidades 

de cada aluno. Existem por exemplo os alunos que precisam se sentir 

contextualizados, outros precisam da sensação de que estão sendo supervisionados 

de maneira adequada, enquanto outros precisam perceber que estão evoluindo no 

assunto para ganharem confiança. 

2.3 O FATOR PROGRAMAÇÃO 

 A atividade de programar em si apresenta especificidades próprias que 

dificultam o seu aprendizado. É uma atividade que depende de conhecimentos 

correlatos como lógica e matemática, habilidade na resolução de problemas e 

capacidade de abstração. Programar algo é um processo complexo, possuindo 

tarefas que devem ser desenvolvidas em diferentes níveis, exigindo uma série de 

habilidades como: leitura e compreensão, pensamento crítico e sistemático, etc. 

Aprender conceitos e métodos para construção de programas computacionais não é 

uma tarefa trivial, exigindo uma alta dose de raciocínio abstrato.  

 Para ser bem sucedido em um curso introdutório de programação o aluno 

deve aprender um conjunto de conceitos básicos, a sintaxe de uma linguagem de 

programação, e desenvolver habilidades em solução de problemas usando a 

linguagem de programação para expressar soluções (SANTOS et al, 2013). 

Aprender a programar não é apenas aprender a transcrever a solução de um 

problema para um texto de código usando estruturas de uma linguagem de 

programação, mas é também a habilidade de ler e compreender programas escritos 

por outros (JADZGEVIČIENĖ e URBONIENĖ, 2012). Normalmente estudantes 

acham uma tarefa fácil aprender conceitos de programação e sintaxe 

individualmente, contudo problemas surgem quando diversos conceitos são 

colocados em conjunto com objetivo de escrever um programa (MATTHEWS et al, 

2012). 

 De acordo com Jenkins (2002) programar é um tema difícil por causa das 

seguintes características: 
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 Múltiplas habilidades: programar não é uma única habilidade, e não é também 

um simples conjunto de habilidades; as habilidades formam uma hierarquia; 

 Múltiplos processos: programar envolve processos distintos. O estudante 

deve dominar três processos distintos.  Sendo o mais difícil deles o primeiro, 

que é transformar uma especificação em algoritmo. O segundo seria mapear 

os passos desse algoritmo, criar uma espécie de receita. E o terceiro é passar 

esse mapeamento para a linguagem desejada (JENKINS, 2002); 

  

 

 

Zhang (2010) e de Barros et al (2005) citam pesquisas no campo da 

psicologia da programação que estão de acordo com essas ideias. De acordo com 

essas pesquisas são dois os desafios que um aprendiz em programação deve lidar: 

 Aprender uma nova linguagem: o estudante deve aprender uma nova sintaxe 

e semântica; 

 Aprender como programar uma solução dado um problema: o estudante deve 

aprender como transformar uma solução em um programa computacional 

(ZHANG, 2010); 

Mesmo os alunos que possuem conhecimentos suficientes e sabem como 

aplica-los de maneira a construir um algoritmo dado um problema, apresentam 

dificuldades em passar esse algoritmo para uma determinada linguagem (ESTEVES 

et al, 2008). Alguns alunos que não possuem familiaridade com a língua inglesa 

também podem encontrar dificuldades, pois este é o idioma adotado pela maioria 

das linguagens de programação, como por exemplo na construção dos statements e 

nas palavras reservadas (CHUN e RYOO, 2010). 

Devido à natureza abstrata dos conceitos de ciência da computação, os 

atuais cursos introdutórios de computação impedem o aprendizado do iniciante, 

diminuindo o interesse em um aprendizado mais profundo (WU, 2011).  

 Para Mark Guzdial (2010) o desafio enfrentado por aqueles que estão 

aprendendo a programar acontece pelo fato de que as linguagens de programação 

não são linguagens naturais. Ao contrário do que estamos acostumados ao lidar no 

dia-a-dia, ―o ato de programar é a manipulação de uma linguagem artificial inventada 

para um uso particular, um propósito relativamente não natural – dizer a um agente 

não humano (computador) exatamente o que fazer‖ (GUZDIAL, 2010, p.114, 
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tradução nossa). As linguagens de programação foram desenvolvidas para fins 

profissionais, e não com enfoque no aprendizado em si. A complexidade alta de 

suas sintaxes difere do modo que pensamos e da maneira que nos comunicamos 

uns com os outros. 

2.3.1 Solução de Problemas 

 A solução de problemas é uma atividade que regularmente oferece 

dificuldades ao estudante de programação computacional, principalmente aos 

novatos, observa Shadiev et al (2013). Isso ocorre em decorrência da ausência de 

conhecimentos e habilidades prévias. Essa opinião encontra apoio no trabalho de 

Santos et al (2011), que argumenta que frequentemente os estudantes apresentam 

baixa capacidade de abstração e habilidades na solução de problemas. 

 No artigo The Analysis of a Case Study for Group Programming Learning 

Castro (2008) argumenta sobre como a ausência de habilidades em solução de 

problemas pode gerar frustração, levando a perda da motivação. 

 Em um dos estudos realizados e detalhados no artigo Studies and Proposals 

about Initial Programming Learning, Gomes e Mendes (2010) descrevem sobre o 

experimento realizado com estudantes de Ciência da Computação que falharam na 

aprovação do primeiro curso de programação. Os autores comentam que foram 

aplicados a esses alunos dois testes, um com objetivo de diagnosticar as 

competências relacionadas a programação, e o outro com objetivo de diagnosticar 

as competências relacionadas a matemática. O resultado deste teste confirmou que 

os alunos apresentavam baixa habilidade em programação, e que grandes números 

de estudantes possuíam deficiências em conhecimentos matemáticos básicos, 

esperados em alunos que se encontram na graduação. Dentre os resultados 

apresentados estão os de que os estudantes avaliados possuíam dificuldades em 

compreender o problema descrito, dificuldades em transformar o problema textual 

em formula matemática, baixos níveis de abstração e raciocínio lógico. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA 

A revisão sistemática é uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de 

dados a literatura sobre determinado tema. Segundo Sampaio e Mancini (2007) a 

revisão sistemática disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a um tema 

específico, mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, 

apreciação crítica e síntese da informação selecionada. 

Usualmente representa uma atividade inicial de uma pesquisa, e é uma 

ferramenta útil para alcançar a qualidade das informações. O objetivo é que através 

dela a pesquisa se mostre mais abrangente e menos tendenciosa possível. Iniciada 

na medicina teve seu uso expandido para outras áreas das ciências, pois se utiliza 

do paradigma baseado em evidência. 

As principais razões para se realizar uma revisão sistemática são: 

 Sumarizar evidências existentes sobre um fenômeno; 

 Identificar lacunas na pesquisa atual; 

 Fornecer um arcabouço para posicionar novas pesquisas; 

 Apoiar novas hipóteses (BIOLCHINI et al, 2005); 

E o principal objetivo é construir numa síntese de pesquisa existente que seja: 

 Não tendenciosa; 

 Rigorosa; 

 Aberta; 

 Objetiva (BIOLCHINI et al, 2005); 

O objetivo inicial desse trabalho de conclusão de curso era o de investigar os 

fundamentos relacionados a aprendizagem inicial de programação por alunos de 

graduação. Durante as leituras exploratórias iniciais percebeu-se que na literatura 

este tema possui uma série de termos e expressões que podem ser utilizados para 

se referir ao mesmo objeto de estudo, principalmente em inglês. O primeiro passo foi 

então definir como palavra-chave uma expressão que tivesse grande aceitação tanto 

em inglês quanto em português. A palavra-chave escolhida foi então programming 

learning. 

Iniciou-se então a execução da revisão sistemática, guiada pelo protocolo 

presente no Apêndice (I) deste documento. No auxílio da execução desta revisão foi-

se utilizada a ferramenta gratuita State of The Art through Systematic Review (StArt), 
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desenvolvida e mantida pelo Laboratório de Pesquisa em Engenharia de Software 

(LAPES) do Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos 

(DC/UFSCAR). Esta ferramenta possui como função organizar e dar suporte a 

técnica da revisão sistemática, fornecendo uma maneira de organizar as diferentes 

fases da revisão sistemática, e gerando gráficos interativos que promovem uma 

melhor visualização dos dados coletados. 

3.1.1 Identificação dos Estudos 

Com a execução das strings presentes no protocolo de pesquisa, foram 

retornados 37 trabalhos, sendo 28 da base de dados IEEEXplore e 9 da ACM Digital 

Library. Além desses foram selecionados trabalhos manualmente, provenientes de 

recomendações do orientador ou citados nas referências bibliográficas de algum dos 

artigos analisados.  

 

Gráfico 1. Trabalhos coletados por fonte 

3.1.2 Seleção dos Estudos 

 A fase de Seleção teve como objetivo excluir os documentos que não 

possuem relação com aprendizagem de programação a partir do título e dos 

abstracts, e identificar duplicação nas publicações encontradas. Nessa fase 11 

artigos foram rejeitados com base nos critérios de exclusão e 30 foram aceitos. 

3.1.3 Extração dos Dados 

Já na parte de Extração, os trabalhos que foram aceitos na Seleção são lidos 

na íntegra, para que sejam selecionados apenas aqueles que possuem todos os 

critérios de inclusão definidos no Protocolo de Revisão Sistemática, presente no 

Apêndice (I) deste documento. Dos 30 artigos que foram selecionados apenas 1 foi 

rejeitado durante a fase de extração. 
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Quadro 1. Fatores e aspectos da aprendizagem por artigo 

Artigo Fator Aspecto 

A class record and reviewing 

system designed to promote 

programming learning 

 Motivação 

 Programação 

 Ritmo de aprendizagem 

 Sintaxe 

 Semântica 

 Solução de problemas 

A Collaborative Interactive 

Cyber-learning Platform for 

Anywhere Anytime Java 

Programming Learning 

 Motivação  Ritmo de aprendizagem 

A context for programming 

learning based on research 

communities 

 Motivação 

 Programação 

 Ritmo de aprendizagem 

 Supervisão 

 Abstração 

 Solução de problemas 

Algorithm animator: a tool for 

programming learning 
 Motivação  Contextualização 

A model on adaptive 

example recommendation for 

programming learning 

 Motivação 
 Ritmo de aprendizagem 

 Supervisão 

A multinational case study on 

using diverse feedback types 

applied to introductory 

programming learning 

 Motivação  Supervisão 

An adaptive model 

customized for programming 

learning in e-learning 

 Motivação 

 Programação 

 Ritmo de aprendizagem 

 Sintaxe 

An extension of fill-in-the-

blank problem function in 

Java programming learning 

assistant system 

 Motivação  Supervisão 

Applying Unidirectional  Programação  Solução de problemas 
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versus Reciprocal Teaching 

Strategies in Web-Based 

Environment and Their 

Effects on Computer 

Programming Learning 

A programming learning 

system for beginners-a 

completion strategy approach 

 Motivação 

 Programação 

 

 Solução de problemas 

 Sintaxe 

 Semântica 

Assistance in computer 

programming learning using 

educational data mining and 

learning analytics 

 Motivação  Supervisão 

A taxonomy of exercises to 

support individual learning 

paths in initial programming 

learning 

 Motivação 

 Programação 

 Ritmo de aprendizagem 

 Sintaxe 

 Solução de problemas 

A tool for programming 

learning with pedagogical 

patterns 

 Programação  Solução de problemas 

Contextualization of 

programming learning: A 

virtual environment study 

 Motivação 

 Programação 

 Contextualização 

 Solução de problemas 

Cooperation in programming 

learning 
 Motivação 

 Ritmo de aprendizagem 

 Supervisão 

Development and application 

of a web-based programming 

learning system with LED 

display kits 

 Programação  Sintaxe 

Encouraging Programming 

Learning for Novices with 

Grouping and Convincing 

Opinions 

 Motivação  Supervisão 
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Evaluation of a collaborative 

instructional framework for 

programming learning 

 Motivação  Supervisão 

Increasing student 

commitment in introductory 

programming learning 

 Motivação  Contextualização 

Learning to program – 

difficulties and solutions 
 Programação  Solução de problemas 

Live Programming Learning 

Objects on Cloud 
 Programação 

 Abstração 

 Solução de problemas 

Making teaching of 

programming learning-

oriented and learner-directed 

 Motivação  Ritmo de aprendizagem 

Merits and pitfalls of 

programming learning 

objects: a pilot study 

 Programação 

 Semântica 

 Sintaxe 

 Solução de problemas 

On the Difficulty of Learning 

to Program 

 Motivação 

 Programação 
 Solução de problemas 

Studies and proposals about 

initial programming learning 

 Motivação 

 Programação 

 Ritmo de aprendizagem 

 Solução de problemas 

The Analysis of a Case Study 

for Group Programming 

Learning 

 Motivação  Solução de problemas 

The effect of student 

atributes on success in 

programming 

 Programação  Solução de problemas 

The Study of Self-

Assessment with Prompts, 

Learning Journal and 

Referencing through Sharing 

for Regulation of Cognition 

and Their Effect on Web-

Based Programming 

 Motivação 

 Programação 

 Rtimo de aprendizagem 

 Solução de problemas 
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Learning 

Why is it so hard to learn to 

program? 

 Motivação 

 Programação 

 Contextualização 

 Sêmantica 

 Sintaxe 

 Solução de problemas 

 

3.2 PESQUISA QUANTITATIVA 

3.2.1 Contexto e Caracterização da Instituição 

 A Faculdade do Gama (FGA) é um campus da Universidade de Brasília 

(UnB), inaugurado no ano de 2008. A criação desse campus foi justificada com base 

na necessidade de difundir a Universidade de Brasília, uma universidade pública 

federal, cujo campus principal se localiza no centro de Brasília, de maneira a 

aumentar a integração com as cidades satélites, descentralizando o conhecimento e 

as oportunidades.  

Os cursos oferecidos nesse campus são todos da área das ciências exatas, 

mais especificamente do campo da engenharia, sendo 5 no total: engenharia 

eletrônica, engenharia automotiva, engenharia de software, engenharia aeroespacial 

e engenharia de energia. Todos os alunos da Faculdade do Gama iniciam sua vida 

acadêmica como alunos do curso intitulado Engenharia Básica, e devem a partir do 

terceiro semestre fazer a opção por uma das especializações. 

O curso de introdução a programação da FGA faz parte das disciplinas 

denominadas de tronco comum, sendo uma disciplina obrigatória independente da 

especialização da engenharia pretendida pelo aluno, tendo ao longo dos anos 

adotado duas abordagens diferentes. Inicialmente o curso atendia pelo nome de 

Introdução a Ciência da Computação (ICC), possuindo carga horária de 4 horas de 

aula por semana, e era uma matéria que pertencia ao fluxo de matéria do primeiro 

semestre da graduação em Engenharia. No segundo semestre de 2013 (2013/2) o 

curso introdutório sofreu algumas mudanças, atende agora pelo nome de 

Computação Básica (CB), possui carga horária de 6h de aula por semana, e faz 

parte do fluxo de matérias do segundo semestre. 

Na Universidade de Brasília (UnB) o valor das notas finais varia entre 0,0 e 

10,0. Para obter aprovação o aluno preciso de nota final maior ou igual a 5,0 e 
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possuir presença em ao menos 75% das aulas.  As notas são classificadas em 

menções de acordo com esse resultado. São divididas então em 8 categorias: 

 

Quadro 2. Tipos de menções aplicadas na Universidade de Brasília 

TIPO DA MENÇÃO RESULTADO 

Superior (SS) Nota final entre 9,0 e 10,0 

Média Superior (MS) Nota final entre 7,0 e 8,9 

Média (MM) Nota final entre 5,0 e 6,9 

Média Inferior (MI) Nota final entre 3,0 e 4,9 

Inferior (II) Nota final entre 0,1 a 2,9 

Sem Rendimento (SR) Nota 0 ou possuir acima de 25% de faltas durante o 

período letivo 

Trancamento (TR) Trancamento da disciplina solicitado durante o 

período de trancamento especificado no calendário 

acadêmico 

Trancamento Justificado (TJ) Trancamento da disciplina solicitado em qualquer 

momento do semestre através de uma justificativa 

(motivo de saúde, etc) 

 

 Para o levantamento de informações a respeito da realidade das turmas de 

introdução a programação, um pedido de levantamento de dados foi feito junto a 

secretária da faculdade. Os dados se referem a dez períodos, que estão 

compreendidos entre o primeiro semestre de 2009 (2009/1) e o segundo semestre 

de 2013 (2013/2), e englobam um total de 3286 alunos. Os dados recolhidos foram 

tratados, e os principais resultados de maneira sumarizada são os seguintes: 

 

Quadro 3. Distribuição de turmas e alunos por período 

PERÍODO NÚMERO DE TURMAS TOTAL DE ALUNOS 

2009/1 4 313 

2009/2 4 298 

2010/1 5 333 

2010/2 8 395 
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2011/1 6 313 

2011/2 5 347 

2012/1 7 364 

2012/2 7 391 

2013/1 7 386 

2013/2 7 146 

 

 

 

 

Gráfico 2. Distribuição de menções por período 
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Gráfico 3. Distribuição de aprovações/reprovações/trancamentos por período 

 

Gráfico 4. Índice total de aprovações/reprovações/trancamentos entre 2009/1 e 

2013/2 
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 Esses resultados, quando comparados aos resultados apresentados por 

Bennedsen e Caspersen (2007) em seu estudo sobre as taxas de falha em cursos 

de programação se mostram bem preocupantes. As taxas apresentadas pelos 

autores, que incluiu 63 universidades, é de em média 67% dos estudantes obtém 

sucesso no curso introdutório de programação, mas no contexto da FGA a taxa 

média é de apenas 49,5%; ou seja, a taxa de aprovação na FGA é mais de 30% 

menor do que a apresentada pelos autores. 

 Ramos Silveira e Reis Wakim (2010) escreveram um artigo onde fazem um 

levantamento dos custos envolvidos no ensino de graduação superior na 

Universidade de Viçosa. Apesar desse levantamento não possuir uma aderência 

total a FGA, pois a mesma apresenta suas próprias peculiaridades, as variáveis para 

o cálculo do custo de cada disciplina por aluno são os mesmos nos dois casos, com 

diferença apenas no valor de alguns dados. Uma das conclusões chegadas pelos 

autores é que as disciplinas oferecidas pelo Departamento de Informática da 

Universidade de Viçosa possuem uma média de custo de 567,36 R$ por cada aluno 

matriculado. 

 Ao longo dos 10 semestres acompanhados pelo levantamento de dados feito 

junto a secretária da FGA, um total de 1.659 alunos matriculados falharam na 

aprovação na disciplina introdutória de programação da FGA. Pegando como 

referência o valor médio por matricula proposto por Ramos Silveira e Reis Wakim 

(2010) para disciplinas de informática, teríamos um total de 941.250,24 R$ gastos. 

Esse valor é muito representativo, sendo um valor de custo significativo para 

universidade; e quando pensamos que esse cenário se repete em dezenas de 

universidades pelo país, esse valor representa grande impacto nos gastos do 

governo como um todo. 

 Qual a razão dessa disparidade entre os dados obtidos na secretária da FGA 

e os apresentados no trabalho de Bennedsen e Caspersen (2007)? Será que além 

das dificuldades apontadas pela literatura outras permeiam o curso de introdução a 

programação na Universidade de Brasília? Na tentativa de sanar essas dúvidas, e 

validar a pesquisa bibliográfica levantada, um questionário piloto foi proposto com o 

objetivo de ser aplicado aos alunos da FGA. 
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3.2.2 Estudo Piloto 

 O questionário proposto se encontra no apêndice (II) e é composto de um 

total de 16 questões. As questões são de dois tipos: múltipla escolha e discursiva. 

3.2.2.1 Caracterização da Pesquisa 

De acordo com Pasquali (1999) o questionário é o principal elemento para o 

levantamento de dados por amostragem. Ele é o método para coletar informação de 

pessoas acerca de sus ideias, sentimentos, e outros. A metodologia utilizada nesse 

trabalho foi baseada em uma técnica de investigação, uma pesquisa quantitativa, de 

natureza descritiva. 

Ao término da aplicação dos instrumentos, além da frequência das respostas, 

os dados receberam tratamento estatístico para orientar sua análise. 

3.2.2.2 População e Procedimento de Coleta 

A aplicação do questionário foi realizada em Brasília nos dias 05 e 09 de 

Junho de 2014, na Universidade de Brasília – Faculdade Gama, aos alunos 

matriculados na disciplina Computação Básica. No momento da aplicação a 

faculdade contava com 6 turmas de Computação Básica e um total de 237 alunos 

matriculados. 

 Os questionários foram aplicados em versão impressa, no início da aula de 

cada turma. A participação era facultativa, e um total de 83 alunos se prontificaram a 

respondê-lo. 

3.2.2.3 Resultados e Análise 

3.2.2.3.1 Questão 1 

 Apesar da disciplina Computação Básica pertencer ao segundo semestre do 

fluxo, ela não possui pré-requisitos, permitindo que o aluno solicite a matéria a partir 

do seu primeiro semestre na faculdade. Na Universidade de Brasília os alunos 

possuem a opção de montar sua própria grade, independente do fluxo 

recomendando, desde que o aluno preencha os pré-requisitos das matérias que 

deseja cursar, permitindo que alunos em qualquer momento do curso se matriculem 

em Computação Básica. Alunos que estão cursando a matéria mas ingressaram na 

faculdade a mais de dois semestres possuem grandes chances de já estarem na 

segunda ou terceira tentativas em relação a matéria. 
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Quadro 4. Respostas da questão 1 

RESPOSTA QUANTIDADE PORCENTAGEM 

2014/1 2 2,4% 

2013/2 38 45,8% 

2013/1 9 10,8% 

2012/2 12 14,4% 

2012/1 5 6,0% 

2011/2 6 7,2% 

2011/1 3 3,6% 

2010/2 4 4,8% 

2010/1 0 0% 

2009/2 2 2,4% 

2009/1 1 1,2% 

2008/2 1 1,2% 

 

3.2.2.3.2 Questão 2 

 

Gráfico 5. Distribuição das respostas da questão 2 
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 Como dito anteriormente, os alunos optam pela especialização que desejam 

seguir a partir do terceiro semestre. É interessante notar que a maioria dos 

resultados apontam que na verdade os alunos que pretendem se especializar em 

Engenharia de Software representam uma minoria quando comparados com os 

alunos que pretendem seguir outras especializações. A tabela abaixo compara os 

valores daqueles que vão ou podem optar por Engenharia de Software com os 

resultados de quem exluiu Engenharia de Software totalmente: 

 

Quadro 5. Respostas da questão 2 

ENGENHARIA DE SOFTWARE OUTRAS RESPOSTAS 

32 (38,5%) 51 (61,5%) 

 

 Esses dados levantam uma pergunta: ao planejar as aulas e counteúdos 

acadêmicos será que o professor leva em consideração que diferentemente da 

Engenharia de Software habilidades em programar não é uma dos principais 

requisitos dos outros cursos?  

 

   

3.2.2.3.3 Questão 3 

 O objetivo dessa questão era tentar compreender se e de que forma as aulas 

de programação influenciam na decisão do aluno em qual especialização seguir. Os 

resultados contabilizados são os apresentados na tabela: 

 

Quadro 6. Respostas da questão 3 

RESPOSTA QUANTIDADE 

Influenciou 43 (51,8%) 

Não influenciou 40 (48,2%) 

 

 Dos que afirmaram terem sido influenciados por Computação Básica, houve 

alta incidência de argumentações a respeito da influência negativa que a disciplina 

teve sobre estes indivíduos, fazendo-os não optar por software. Já dos que afirmam 
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não terem sido influenciados, a maior incidência de argumentos é no sentido destes 

indivíduos já terem feito sua opção de especialização antes de cursar a disciplina. 

3.2.2.3.4 Questão 4 

 O objetivo da quarta questão era fazer um levantamento da média das 

tentativas em que os alunos se encontram em relação a computação básica. 

 

Gráfico 6: distribuição das respostas da questão 4 

  

O resultado mostra que apesar da diversidade de semestres em que se 

encontram os alunos a grande maioria está cursando a disciplina Computação 

Básica pela primeira vez. Esse resultado porém não é confiável já que antes a 

disciplina atendia por outro nome, não impedindo que alunos que já tenham cursado 

Introdução a Ciência da Computação estejam fazendo Computação Básica pela 

primeira vez. 

3.2.2.3.5 Questão 5 

 O objetivo dessa questão era tentar contabilizar se uma parcela significativa 

dos alunos matriculados em Computação Básica possui alguma experiência prévia 

com programação. Os resultados estão apresentados no gráfico:  
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Gráfico 7. Distribuição das respostas da questão 5 

 

 O resultado indica que menos da metade dos alunos possuíam algum tipo de 

conhecimento ou contato prévio com programação, porém essa parcela se mostra 

sim significativa e contribui para heterogeneidade das turmas. 

3.2.2.3.6 Questão 6 

 O objetivo dessa questão era tentar relacionar as habilidades matemáticas do 

aluno com ausência ou presença de dificuldade em programação. Porém da maneira 

como o questionário foi planejado não possibilitou essa rastreabilidade. O gráfico 

demonstra a distribuição das respostas: 

 

 

 

Gráfico 8. Distribuição das respostas da questão 6 
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3.2.2.3.7 Questão 7 

 O objetivo da sétima questão era a de compreender como são as 

expectativas dos alunos antes no início da disciplina Computação Básica, fazendo 

também uma comparação com os dados levantados que se referem as turmas 

anteriores. A distribuição dos resultados se encontra na tabela a baixo: 

 

 

Gráfico 9. Distribuição das respostas da questão 7 

 

 È interessante notar que a expectativa da grande maioria dos alunos é a de 

obter a aprovação, sendo que a maioria desses possuía uma expectativa de se sair 

acima da média.   

3.2.2.3.8 Questão 8 

 A oitava questão foi elaborada com o intuito de tentar compreender se existe 

mudança significativa nas expectativas dos alunos, e comparar essa nova 

expectativa com os resultados coletados referentes aos semestres anteriores. A 

distribuição dos resultados está representada no gráfico: 
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Gráfico 10. distribuição das respostas da questão 8 

  

 Os resultados mostram que a expectativa dos alunos sofre sim uma baixa, 

mas ainda está longe das médias dos resultados dos semestres anteriores. 

3.2.2.3.9 Questão 9 

 A intenção dessa pergunta é compreender se computação de forma geral é 

um assunto de interesse dos estudantes. Segue o gráfico com os resultados: 

 

Gráfico 11. Distribuição das respostas da questão 9 
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 Esse resultado está em acordo com o apresentado pela literatura, que 

descreve que a maioria dos alunos tem sim algum tipo de interesse em Computação 

de maneira geral, mas que normalmente não é estabelecida uma conexão entre 

programação e esses assuntos. 

3.2.2.3.10 Questão 10 

 Como um grande número dos alunos matriculados em Computação Básica 

devem seguir diferentes especializações, a questão dez tem como objetivo verificar 

se independente da especialização seguida os alunos possuem ou não a percepção 

da importância dessa disciplina no curso e na carreira. Os resultados obtidos são os 

apresentados no gráfico: 

 

Gráfico 12. Distribuição das respostas da questão 10 

 

 Esses resultados demonstram que a grande maioria dos alunos 

compreendem a importância que o conhecimento em programação pode 

desempenhar no seu futuro. 

3.2.2.3.11 Questão 11 

 A ideia por trás dessa questão é tentar compreender que momentos do 

processo de desenvolvimento de uma solução computacional apresenta mais 

dificuldade aos alunos. Os resultados foram: 
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Gráfico 13. Distribuição das respostas da questão 11 

 

 Esse resultado é inconclusivo pois não ouve disparidade suficiente entre as 

respostas.  

3.2.2.3.12 Questão 12 

 O objetivo dessa questão era tentar compreender qual a principal ferramenta 

utilizada pelos alunos na hora de estudar programação. Os resultados foram os 

seguintes: 

 

Gráfico 14. Distribuição das respostas da questão 12 

 

 3.2.2.3.13 Questão 13 
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O objetivo dessa questão era tentar compreender qual a principal ferramenta 

utilizada pelos alunos na hora de estudar programação. Os resultados foram os 

seguintes: 

 

Gráfico 15. Distribuição das respostas da questão 13 

 

 

3.2.2.3.14 Questão 14 

 A necessidade de supervisão é um dos aspectos mais mencionados na 

literatura. O objetivo dessa pergunta era depreender se os alunos estão tendo a 

supervisão adequada. O gráfico da distribuição das respostas é o seguinte: 

 

Gráfico 16. Distribuição das respostas da questão 14 
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 Esse resultado demonstra que nem todas as turmas possuem pessoas 

suficientes para supervisionar de maneira adequada os alunos, isso pode impactar 

negativamente nos resultados finais dos alunos das turmas sem monitores ou com 

professores com pouca disponibilidade. 

3.2.2.3.15 Questão 15 

 De acordo com as respostas nessa questão seria possível determinar se de 

maneira geral os alunos se sentem motivados. O resultado é o apresentado abaixo: 

 

Gráfico 17. Distribuição das respostas da questão 15 

 

 Esse resultado mostra que os índices de falta de motivação são altos, mas 

não apresentam muita disparidade quando comparado com o número de alunos que 

sentem motivados. O próximo passo seria tentar verificar se são justamente os 

alunos desmotivados que acabam falhando na matéria. 

3.2.2.3.16 Questão 16 

 As respostas além de muito diversificadas, normalmente apresentavam linhas 

de raciocínio não fundamentado, fazendo que não fosse possível estabelecer 

afirmações a respeito da origem da desmotivação dos alunos. O único fator em que 

foi observado algum sinal de repetição é o de alunos que citaram como 

desmotivador o fato de suas turmas não possuírem monitor da matéria. 
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3.2.3 Estudo Final 

 Com base nas conclusões e experiência obtidas com a aplicação do 

questionário piloto, iniciou-se o desenvolvimento da construção de um novo 

instrumento parapsicológico, com a proposta de identicar e validar os fundamentos 

da aprendizagem de programação no contexto escolhido. Porém, diferentemente do 

estudo piloto, cujo objetivo era o de principalmente encontrar reflexos do proposto na 

literatura, motivando e justificando o aprofundamento da pesquisa; essa nova etapa 

possui a intenção de ir além, verificando até que ponto cada um desses 

fundamentos repercurte na aprendizagem de programação, sua incidência, 

influência, etc. O instrumento proposto, e aos quais os tópicos seguintes se referem 

ao questionário que encontra-se no apêndice (III). 

3.2.3.1 Construção do Instrumento de Pesquisa 

A base teórica para o desenvolvimento da versão final do instrumento 

proposto foi o livro Instrumentos Psicológicos: Manual Prático de Elaboração, do Luiz 

Pasquali (1999). Nessa obra o autor argumenta sobre como o levantamento de 

dados por amostragem, ou survey, assegura melhor representatividade e permite 

generalização para uma população mais ampla. Seu objetivo não está em testar a 

habilidade do respondente, mas sim em medir sua opinião, seus interesses, aspecto 

de personalidade e informação biográfica. 

Utilizando como base o esquematizado na Figura, verifica-se que os objetivos 

de uma pesquisa levam necessariamente à relação conceito/item e a relação 

população alvo/amostra.  

 

Figura 1. Estágios principais de um survey 

Fonte: Pasquali(1999) 
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A construção de um teste que utiliza medidas psicométricass obedece, de 

acordo com Kline (1995), á seguinte sequência: 

1. Fundamentação teórica do teste: momento em que se realiza uma 

revisão bibliográfica cuidadosa sobre o objeto que se deseja avaliar e 

também estudo exploratórios, especialmente quando a literatura 

técnica não possui uma produção suficiente para fundamente a 

formulação de itens; 

2. Formulação de itens do teste: aqui se elabora um número de itens 

superior ao que se espera obter nas escalas que comporão o teste; 

3. Análise preliminar de dificuldade de itens: emprego da técnica de 

juízes; 

4. Análise da fidedignidade: busca-se verificar a consistência interna do 

teste; 

5. Validação do conjunto final de itens do teste: na tentativa de 

demonstrar que o fatornão é apenas uma abstração aleatória, mas um 

construto que permite uma compreensão do objeto em análise; 

6. Padronização: momento em que se descreve o processo de aplicação, 

avaliação e interpretação do teste; 

É a partir do objetivo do estudo que os conceitos a serem investigados em um 

survey são determinados, criando uma relação recíproca entre conceitos e itens. No 

caso deste trabalho o conceito utilizado na concepção dos itens foi o dos aspectos e 

fatores da aprendizagem de programação encontrados na literatura. Assim 

estabeleceu-se uma relação entre estes binômios de acordo com a tabela: 

 

Quadro 8. Distribuição de itens por conceito 

Conceito Itens 

Motivação 1, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 14 

Programação 2, 4, 7, 9, 10, 11, 15 

 

 Todas as variaveis estudadas são de classificação qualitativa, sendo que os 

16 primeiros são avaliados em escaladas do tipo ordinal. Além destes foram 

propostos mais 9 itens com caráter de identificação biográfica, e cuja resposta é 

dada de maneira descritiva ou em escala nominal; e relacionam-se de maneira 
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indireta com o objetivo, pois apesar de não se tratarem de fatores da aprendizagem 

de programação, permitem uma maior qualidade dos resultados, criando relações 

entre os dados colhidos e as peculiaridades inerentes as diferenças particulares e 

demográficas. 

 Para garantir que o instrumento possa ser validado estatisticamente todos os 

itens não biográficos foram projetados de maneira a poderem ser respondidos 

através de uma escala ordinal do tipo likert com 5 valores de resposta possíveis.  

Além de propociar o controle estatistico essa forma de medida permite, através da 

opção de resposta com valor intermediário, que o respondente emita um parecer 

sobre um item quando o desconhece ou não possui opinião formada.  

 

Quadro 9. Valores da escala 

1 2 3 4 5 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Indiferente Discordo 

parcialmente 

Discordo 

completamente 

 

 No que diz respeito a quantidade de itens e respondentes, Pasquali (1999) 

indica que pra cada fator a ser medido uma média de 100 pessoas deve responde 

ao questionário; é também indicado pelo pesquisador que uma média de 20 itens é 

suficiente para se abordar um tema que possuem 1 ou 2 fatores envolvidos. 

3.2.3.2 Validação Semântica e de Conteúdo 

 Segundo Raymundo (2009) a análise semântica tem como objetivo precípuo 

verificar se todos os itens são compreensíveis para todos os membros da população 

á qual o instrumento se destina, além de julgar a validade do conteúdo, de maneira a 

descobrir se ele realmente cobre os diferentes aspectos do seu objeto de es estudo. 

 Essa validação não é determina estatisticamente, ou seja, não é expressa por 

um coeficiente de correlação, mas resulta do julgamento de diferentes examinadores 

especialistas, que analisam a representatividade dos itens em relação as áreas de 

conteúdo e à relevância dos objetivos a medir. 

 No instrumento proposto a validação semântica foi feita de acordo com o 

quadro a seguir: 
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Quadro 10. Validação semântica 

Tipo da validação Responsável Em que consiste 

Conteúdo Dr. Wander C. M. Pereira O responsável utilizou sua 

experiência e expertise na 

área para julgar a 

relevância dos itens 

propostos e sua 

construção. Foi analisado 

também o equilíbrio na 

distribuição dos itens e 

sua relação com o 

processo. 

Semântica Professora Josenilda Silva Professora de português 

foi responsável por julgar 

a qualidade semãntica de 

cada item. Se a 

informação estava clara e 

não apresentava 

ambiguidades, além de 

uma revisão ortografica. 

 

3.2.3.3 População e Procedimento de Coleta  

 Durante o primeiro semestre do ano de 2015 a Faculdade do Gama (FGA) 

foram contabilizadas 6 turmas da disciplina Computação Básica, totalizando uma 

quantidade de 268 alunos cursando a matéria.  

 Nessa nova aplicação optou-se pela escolha da utilização de formulários 

eletrônicos, visando assim maior praticidade e um maior controle sobre os 

resultados. Dentre as ferramentas gratuitas disponíveis no mercado optou-se pelo 

uso do Google Forms. Alguns dos pontos positivos da ferramenta são a segurança 

de dados oferecida pelos servidores do Google, a saída dos dados que ocorre em 

formato de planilha e a possibilidade de geração de gráficos com base nos itens e 

em suas respostas. 
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 Para a coleta dos dados uma lista foi repassada em cada sala da disciplina, 

durante o período compreendido entre os dias 25 e 29 de maio de 2015, para que os 

alunos interessados em participar anotassem seus endereços eletrônicos de 

maneira a receberem o formulário. Dos 268 alunos matriculados 178 anotaram seus 

endereços eletrônicos na lista, resultando em um total de 153 formulários 

respondidos. 

 

3.2.3.4 Validação Estatística do Instrumento 

 A validação estatística de uma matriz serve para verificar se um conjunto de 

itens realmente mede, ou possui uma alta correlação com um traço latente ou fator. 

Assim, a validação do instrumento seguirá as indicações formuladas por Pasquali 

(1999). 

 As análises estatisticas que se fazem de um instrumento psicológico no seu 

todo e em cada item individual, fazem a suposição de que o instrumento seja 

unidimensional. Isto implica que todos os itens do instrumento estejam medindo um 

e o mesmo construto. De sorte que, estando o instrumento medindo mais de um 

fator, as análises estatísticas devem ser feitas independentemente para cada fator. 

Como inicialmente ainda não se sabe se o instrumento que acaba de ser construído 

e aplicado é ou não unidimensional, a primeira análise que se impõe sobre os dados 

empíricos coletados é a verificação desta unidimensionalidade. Tipicamente, 

necessita-se proceder a uma análise fatorial para definir a dimensionalidade do 

instrumento. Esta análise vai determinar quantos fatores meu instrumento está de 

fato medindo. 

 A análise fatorial produz resultados importantes com os quais se pode tomar 

decisões sobre a qualidade dos itens, bem como do instrumento no seu todo. Ela 

também identifica os conjuntos de variáveis altamente correlacionados entre si e 

que, portanto, formam um fator. (DANCEY, REIDY, 2006). Para cada item é 

produzida uma carga fatorial (saturação) deste no fator e esta carga fatorial indica a 

covariância entre o fator e o item. Isto quer dizer, a carga fatorial mostra quanto 

porcento existe de parentesco (covariância) entre o item e o fator, de sorte que 

quanto mais próximo de 100% de covariância item-fator, melhor será o item, pois ele 

assim se constitui num excelente representante comportamental do fator latente. O 
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objetivo primordial da análise de fatorial é o de atribuir um score (quantificação) a 

fatores que não são diretamente observáveis (MAROCO, 2003). 

 

Figura 2. Representação do fator comum latente 

Fonte: Maroco (2003) 

 A análise de Componentes Principais (ACP) é uma técnica de análise 

exploratória multivariada que transforma um conjunto de variáveis correlacionadas 

num conjunto menor de variáveis independentes, combinações lineares das 

variáveis originais, designadas por ―componentes principais‖. Sendo assim a ACP é 

geralmente vista como um método de redução dos dados, porém possui outra 

vantagem: permitir resumir a informação de varias variáveis corelacionadas 

(redundantes de alguma forma) em uma ou mais combinações lineares 

independentes (as componentes principais) que representam a maior parte da 

informação presente nas variáveis originais (MAROCO, 2003). 

 Após executados os testes fatoriais, é possível que sejam extraídas as 

comunalidades entre os itens, que diz quanto da variância em uma determinada 

variável é explicada pela solução do fator (todos os fatores combinados); quanto 

mais próximo de 0 menos fatores tendem a explicar a variância da variável, e quanto 

mais próximo de 1 mais fatores explicam a variância da variável. 

 Um outro método importante para verificar a qualidade dos dados é a ―medida 

da adequação da amostragem Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)‖. Esse método possui 

características heurísticas e é uma medida da homogeneidade das variáveis, que 

compara as correlações simples com as correlações parciais observadas entre as 

variáveis. Como correlações parciais entende-se como a correlação que existe entre 

duas variáveis depois de se ter eliminado a influência de outras variáveis que 
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também se apresentam correlacionadas com as primeiras. De acordo com o valor do 

índice KMO podemos classificar a qualidade dos dados da seguinte maneira: 

 

Quadro 11. Classificação de acordo com índice KMO 

Valor do KMO Classificação 

0,9 – 1,0 Excelente 

0,8 – 0,9 Boa 

0,7 – 0,8 Média 

0,6 – 0,7 Medíocre 

0,5 – 0,6 Mau mas ainda aceitável 

< 0,5 Inaceitável 

 

 E por fim determina-se o coeficiente ―Alfa de Cronbach‖, que analisa a 

coerência interna dos itens, consideram um Alpha de Cronbach mínimo de 0,7 para 

indicar uma boa confiabilidade. Acima de 0,8, considera-se a confiabilidade muito 

boa, e excelente quando acima de 0,9. (HAIR et al., 2005). O teste de esfericidade 

de Bartlett testa se a matriz de correlação é uma matriz identidade, o que indicaria 

que não há correlação entre os dados. Dessa forma, almeja-se um nível de 

significância assumido em 5% rejeitar a hipótese nula de matriz de correlação 

identidade. Em todos os casos reportados abaixo, as amostras mostraram-se 

adequadas para a aplicação de análise fatorial (KMO > 0,5) e Bartlett com rejeição 

de hipótese nula. 
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4. ANALISE DOS RESULTADOS 

 Este capítulo discute a análise estatistica dos resultados a respeito da 

validação proposta no capítulo 3. Como base do que deveria ser feito e como 

deveria ser feito foram utilizados o livros Análise Estatística com Utilização do SPSS, 

de autoria de João Maroco (2003) e o pacote de análise estatística IBM SPSS.  

4.1 Validação Estatística 

 A primeira análise realizada foi a da consistência dos dados registrados. A 

planilha de respostas foi inspecionada com o intuito de se identificarem respostas 

inválidas ou sequências de respostas idênticas, o que invalidariam essas respostas. 

Todas as respostas foram aprovadas nesse filtro. 

Após este procedimento foram calculados os tes de KMO e de Bartlett, onde 

os resultados apresentadores foram bastante positivos de acordo com os valores 

estabelecidos na literatura. 

 

Quadro 12. Resultado dos testes de KMO e de Bartllet 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação 

de amostragem. 
,822 

Teste de 

esfericidade de 

Bartlett 

Aprox. Qui-

quadrado 
935,900 

df 105 

Sig. ,000 

  

 Em seguida foi gerado o Scree plot referentes aos itens. Esse grafico permite 

uma análise subjetiva de que itens são os principais responsáveis pela variância, ou 

seja aquelas que exercem maior interferência direta. 
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 Essa interpretação pode ser amparada atrvés do quadro da variância total 
explicada, onde observa-se que 75% da variância se encontra nos 6 primeiros itens: 

 

 

 E por fim análisamos a matriz de componentes, onde para ser considerado 

relevante cada item deve possuir um fator mínimo de influência nos 2 componentes 

de no mínimo 0,40, e calculamos o alfa de cronbach para cada componente. 

Matriz de componente rotativa
a
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Componente 

1 2 

VAR00001 ,722 ,123 

VAR00002 ,422 -,405 

VAR00003 ,661 ,398 

VAR00004 -,514 ,750 

VAR00005 ,500 ,327 

VAR00006 ,509 ,409 

VAR00007 -,542 ,482 

VAR00008 -,822 ,311 

VAR00009 ,137 ,414 

VAR00010 ,832 ,058 

VAR00011 ,592 -,649 

VAR00012 -,404 ,729 

VAR00013 ,719 ,503 

VAR00014 ,320 ,517 

VAR00015 ,466 ,829 

 

Resumo do modelo 

Dimensão 

Alfa de 

Cronbach 

Variância contabilizada para 

Total (autovalor) Inércia 

1 ,899 6,197 ,413 

2 ,870 5,330 ,355 

Total  11,527 ,768 

Média ,886
a
 5,764 ,384 

 

 

4.2 Identificação da Amostra 

 Os 179 respondentes foram classificados e identificados da seguinte forma: 
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4.2.1 Gênero 

 

 

 Participaram da pesquisa 157 (88%) representantes do sexo masculino e 22 

(12%) representantes do sexo feminino. 

4.2.2 Idade 

 

 

 A distribuição de idade entre os respondentes se deu da seguinte maneira: 60 

(35%) dos respondentes possuiam 18 anos ou menos, 98 (58%) possuiam entre 19 

e 21 anos, 10 (6%) possuiam entre 22 a 26 anos, 1 (1%) possuia entre 27 a 30 anos; 

e nenhum (0%) possuiam 31 anos ou mais. 
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4.2.3 Número de Semestres na Instituição 

 

 

 Dentre os respondentes 17 (10%) estão ainda em seu primeiro semestre na 

instituição, 92 (54%) se encontram no segundo semestre, 49 (29%) no terceiro, 8 

(5%) no quarto, e 3 (2%) estão há 5 semestres ou mais. 

4.2.4 Distribuição dos Cursos 

 

 

 Em relação as especializações das engenharias que os alunos pretendem 

cursar, ou já estão cursando, a distribuição ficou da seguinte forma: 20 (12%) 

respondentes de aeroespacial, 26 (27%) de automotiva, 29 (17%) de eletrônica, 38 

(23%) de energia, e 36 (21%) de software. 



60 

 

4.2.5 Forma de Ingresso 

 

 

 Dentre os respondentes 42 ingressaram na instituição através do sistema de 

cotas e 127 não utilizaram o sistema. 

 

4.2.6 Fluência em Lingua Estrangeira 

 

 

 Dos respondentes 116 (69%) consideram dominar uma lingua estrangeira, 

enquanto 53 (31%) não dominam nenhuma. E dentre os que dizem dominar algum 

idioma estrangeiro foram identificados 3 idiomas: inglês, espanhol e italiano. Dentre 
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os que dominam uma lingua estrangeira a distribuição dos idiomas ficou da seguinte 

maneira:  

 

4.2.7 Primeiro Contato com Programação 

 

 

 Quando perguntados se seu primeiro contato com programação foi na 

instituição cursando computação básica, 154 (91%) dos respondentes afirmaram 

que Sim e 15 respondentes afirmaram que Não. 
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4.2.8 Região em que Habita 

 

 

 Em relação a região em que habita os respondentes foram classificados em 2 

categorias: região central, da qual 102 (60%) dos respondentes dizem habitar; e 

região periférica, da qual 67 (40%) dos respondentes dizem habitar. 

4.3 Correlação de Itens e Discussão 

 Após efetuada a validação e a identificação dos respondentes que compões a 

amostra, algumas conclusões foram desenvolvidas com base nas correlações entre 

as respostas coletadas. 

 Dentre as principais análises que podem ser inferidas a partir dos dados 

coletados destacam-se as seguintes: 

 Com base nos resultados do scree plot e do quadro de variância pode se 

concluir que ambos os fatores (motivação e programação) possuem igual 

influência na aprendizagem, já que os itens que mostram a maior variância 

estão igualmente distribuidos entre os dois fatores; 

 Todos os respondentes que possuiram algum tipo de contato prévio com 

programação afirmam não considerar programação um tópico complexo e 

difícil; 

 83% dos respondentes que não dominam nenhuma lingua estrangeira 

habitam na periferia; 
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 87% dos respondentes consideram que as disciplinas de cálculo ou álgebra 

linear em nada ou muito pouco contribuem para a aprendizagem de 

programação; 

 95% dos alunos que não cursam ou pretender cursar software ou eletrônica 

consideram que aprender a programar não é essencial para a formação do 

engenheiro; 

 Todos consideraram que o fato de terem aprendido ou não a programar 

influenciou na escolha de qual engenharia seguir; 

 Os 2 fatores possuem alta correlação direta, logo a existência de um 

influência na existência direta do outro, de maneira que o aumento ou 

diminuição de um fator acarreta na diminuição do outro; 
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5. Conclusão 

 O presente trabalho possui por objetivo investigador os fatores que exercem 

influência no aprendizado introdutório de programação. Tendo esse conceito em 

vista, foi feita uma pesquisa de revisão bibliográfica com intuito de encontrar na 

literatura o estado da arte sobre o assunto, ou seja, de acordo com os estudiosos 

acerca do tema quais são esses fatores, seus aspectos e características. 

 Com a pesquisa concluída o objetivo desse trabalho passou a ser o de 

verificar através de um instrumento psicológico a existência desses fatores em um 

contexto específico, o de estudantes de Engenharia da Universidade de Brasília, 

campus do Gama. Para isso foi primeiramente desenvolvido um estudo piloto, cuja a 

base era de mera verificação de indícios desses fatores utilizando como amostra 

populacional os alunos matriculados na disciplina Computação Básica.  

 Após a aplicação do estudo piloto, e verificada a incidência dos fatores na 

amostra da população, foi conduzido um estudo de como se desenvolver e construir 

um instrumento psicológico utilizando-se de diretrizes ja estabelecidas e 

comprovadas pela literatura, além da utilização de um pacote de ferramentas 

estatísticas para validação e estabelecimendo de relações dos dados. 

 Após todos esses passos constatou-se então que sim, esses fatores existem 

sim no contexto escolhido, demonstrando uma universalidade entre o encontrado na 

literatura especializada e o que pode se observar no mundo real. Esse estudo, 

porém, mostrou mais do que isso, que além desses fatores existirem tanto eles 

quanto seus aspectos possem comunalidades que influenciam umas nas outras, de 

modo que devem ser trabalhadas de acordo com a intensidade de cada uma e  as 

particularidades dos estudantes. 

 É interessante também refletir a respeito da existência binomial dos fatores 

explorados nesse trabalho, pois os resultados decorrentes da validação da matriz 

indica que ambos fatores influenciam um ao outro, e dificilmente vão existir de forma 

isolada.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE I – PROTOCOLO DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

1. FORMULAÇÃO DA QUESTÃO 

1.1. FOCO DA QUESTÃO 

Levantar os principais registros relacionados as características da dificuldade 

de aprendizagem em programação, buscando, a partir delas, identificar os principais 

fundamentos e fatores a serem trabalhados na tentativa de facilitar e aumentar as 

chances de sucesso nessa aprendizagem.  

1.2. QUALIDADE E AMPLITUDE DA QUESTÃO 

1.2.1. Problema: 

A habilidade de programar é muito requisitada no mercado de trabalho. Parte 

integrante dos cursos de graduação em computação, o aprendizado de 

programação é indispensável dentre as habilidades dos egressos. Estudos mostram 

que aprender a programar é uma tarefa difícil e complicada, possuindo elevado 

índice de reprovação e alta curva de aprendizado. Ainda existe porém uma grande 

lacuna, principalmente no Brasil, na pesquisa e validação de dados dessa área da 

Computer Science Education (CSE). 

1.2.2. Questões: 

 Quais os principais fundamentos que devem ser trabalhados na 

aprendizagem de programação? 

 Quais as soluções apontadas pela literatura? 

1.2.3. Palavras-chave e sinônimos 

 learn to program, learning to program; 

 computer science education, cse; 

 programming learning; 
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2. SELEÇÃO DAS FONTES 

2.1. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS FONTES 

 Disponibilidade para consulta na Internet; 

 Disponibilidade para consulta nos portais de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); 

 Presente nas pesquisas utilizando as palavras-chave; 

 Presente nas referências bibliográficas ou de mesmo autor de fontes 

aproveitadas; 

 Recomendada pelo orientador; 

2.2. IDIOMAS DAS FONTES 

 Inglês; 

 Português; 

2.3. IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES 

2.3.1. Base de dados IEEE e ACM 

2.3.1.1. String de busca, utilizada na opção “Advanced Search” (IEEE) 

 ("Document Title":‖programming learning‖) 

3. SELEÇÃO DOS DOCUMENTOS 

3.1. DEFINIÇÃO DOS DOCUMENTOS 

3.1.1. Critérios de inclusão 

 O documento possui menção a palavra-chave programming learning no título; 

 O conteúdo do documento possui correlação com os fatores da aprendizagem 

de programação; 

 O abstract do documento menciona a aprendizagem de programação; 

 Documento disponível na internet; 

3.1.2. Critérios de exclusão 

 O documento está incompleto; 

 O público-alvo do conteúdo não são os estudantes de graduação; 
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 O contexto abordado não é o da fase inicial da aprendizagem e programação; 

3.2. PROCEDIMENTO PARA A SELEÇÃO DOS DOCUMENTOS 

As strings de busca devem ser utilizadas nas fontes de pesquisa escolhidas. 

Com o resultado da pesquisa em mãos, devem ser lidos os títulos, abstracts e 

palavras-chave, a fim de aplicar os critérios de inclusão e exclusão definidos na 

Seção 3.1 deste Protocolo. Os artigos que não se encaixarem em nenhum critério de 

exclusão e possuir os critérios de inclusão deverão ser lidos. 

4. EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DOS DADOS 

Os documentos serão compreendidos, avaliados de acordo com seu grau de 

relevância e alinhamento junto às perguntas de pesquisa e sintetizados e, por fim, 

terem suas ideias condensadas. 
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APÊNDICE II – QUESTIONÁRIO PILOTO 

 

Fundamentos da Aprendizagem de Programação 

 

1) Quando foi seu ingresso na FGA (semestre/ano)? 

2) Qual engenharia você pretende cursar? 

a. Engenharia de Software; 

b. Engenharia Automotiva; 

c. Engenharia Aeroespacial; 

d. Engenharia de Energia; 

e. Engenharia Eletrônica; 

f. Ainda não decidi, mas não pretendo cursar software; 

g. Ainda não decidi, mas software é uma opção; 

3) As aulas de Computação Básica (CB) te influenciaram na escolha de qual engenharia 

seguir? De que maneira? 

 

 

 

4) Em qual tentativa você se encontra em relação a disciplina Computação Básica (CB), 

incluindo as vezes que você se matriculou mas trancou a disciplina? 

a. Primeira tentativa; 

b. Segunda tentativa; 

c. Terceira tentativa; 

d. Outra. Qual? 

5) Antes da matéria Computação Básica (CB), você já havia tido algum contato com 

programação? 

a. Computação Básica foi meu primeiro contato com programação; 

b. Eu já possuía noções básicas de programação e algoritmos; 

c. Eu já havia feito um curso de programação; 

6) Em relação ao seu desempenho na disciplina Cálculo 1 (C1): 

a. Fui aprovado na primeira tentativa e com menção final MS ou SS; 

b. Fui aprovado na primeira tentativa e com menção final MM; 

c. Fui aprovado na segunda ou terceira tentativas; 

d. Ainda não fui aprovado em Cálculo 1, mas já me matriculei na disciplina ao menos 

uma vez; 

e. Ainda não fui aprovado em Cálculo 1, e não me matriculei na disciplina nenhuma vez; 
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7) Qual era sua expectativa em relação a disciplina Computação Básica antes do início do 

semestre? 

a. Ser aprovado com desempenho acima da média (MS ou SS) sem precisar dedicar 

muita atenção e tempo a disciplina; 

b. Ser aprovado com desempenho acima da média (MS ou SS) após dedicar muita 

atenção e tempo a disciplina; 

c. Ser aprovado (MM) sem precisar dedicar muita atenção e tempo a disciplina; 

d. Ser aprovado (MM) após dedicar muita atenção e tempo a disciplina; 

e. Não obter aprovação independentemente do esforço dedicado a disciplina; 

8) E com o semestre já em andamento, qual a sua expectativa em relação a disciplina? 

a. Ser aprovado com desempenho acima da média (MS ou SS), apesar de não estar 

dedicando muita atenção e tempo a disciplina. 

b. Ser aprovado com desempenho acima da média (MS ou SS), pois estou dedicando 

muita atenção e tempo a disciplina; 

c. Ser aprovado (MM), apesar de não estar dedicando muita atenção e tempo a 

disciplina; 

d. Não obter aprovação na disciplina; 

9) Você tem interesse por outros temas de computação (jogos, redes sociais, 

computadores, smartphones, etc) que não sejam relacionados a programação? 

a. Sim, computação de maneira geral desperta meu interesse; 

b. Não, computação de maneira geral não desperta meu interesse; 

10) Você acha que saber programar é algo essencial na sua formação como engenheiro? 

a. Acho que saber programar é fundamental, e vai fazer toda a diferença na minha 

formação; 

b. Acho que saber programar pode fazer diferença na minha formação, dependendo da 

área de atuação escolhida por mim; 

c. Acho que saber programar não é essencial na minha formação; 

11) Qual desses momentos você considera o mais difícil no processo de se desenvolver 

uma solução computacional para um problema: 

a. Compreender e interpretar o problema; 

b. Transformar o problema em um algoritmo; 

c. Transformar o algoritmo em código; 

d. Todos os anteriores; 

12) Qual sua principal ferramenta de estudo além das aulas ministradas pelo professor? 

a. Sites de aprendizado de programação (codecademy.com, koding.com, etc); 

b. Slides ou anotações; 

c. Livros; 

d. Apenas assisto as aulas; 
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e. Outra. Qual? 

13) Qual dessas técnicas você mais utiliza na hora de estudar: 

a. Crio programas baseados no que foi ensinado em aula; 

b. Estudo e leio códigos de programas vistos em sala ou similares; 

c. Estudo a sintaxe da linguagem; 

d. Todas as anteriores; 

e. Outra. Qual? 

14) Você acha que o professor e o monitor da disciplina são suficientes para sanar todas 

as dúvidas que surgem em decorrência da matéria? 

a. Sim. Tanto no horário da aula quanto fora de sala; 

b. Apenas no horário da aula; 

c. Apenas fora do horário da aula; 

d. O professor e o monitor não conseguem atender a todos os alunos; 

e. Tiro minhas dúvidas com colegas de classe; 

f. Tiro minhas dúvidas usando a internet; 

15) Você se sente motivado a cursar essa disciplina? 

a. Sim; 

b. Não; 

16) Justifique sua resposta na questão anterior. 
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APÊNDICE III – QUESTIONÁRIO FINAL 

 

Questionário de percepção sobre o ensino-aprendizagem de programação 

  

 Prezado Aluno 

 

Você está sendo convidado a responder um questionário sobre o ensino-

aprendizagem de programação, que faz parte do TCC do aluno Guilherme Calixto, sob 

orientação do professor Dr. Wander Cleber M. Pereira da Silva. 

O questionário apresentado está dividido em duas partes, uma parte que contempla itens 

relacionados à ... parte relacionada .... Você deverá atribuir uma nota de um a cinco para 

indicar o grau de ocorrência das afirmativas apresentadas. Como mostrado na escala 

abaixo: 

 

1.Concordo totalmente     2. Concordo parcialmente     3. Indiferente     4. Discordo parcialmente     

5. Discordo completamente  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto mais próximo de um (1), 

maior o grau de concordância. 

       Quanto mais próximo de cinco (5), 

maior o grau de discordância. 

 

Lembre-se que: 

 O questionário deverá ser respondido individualmente; 

 Não existem respostas ―certas‖ ou ―erradas‖. O importante é mostrar de forma 

sincera como você percebe, durante seu dia-a-dia no trabalho, cada uma das 

afirmações apresentadas; 

 Sua participação é muito importante para o sucesso deste trabalho; 

 Não há identificação no questionário, portanto, será preservado o anonimato do 

respondente. 

 

Desde já agradecemos à atenção dispensada e nos colocamos à disposição para os 

esclarecimentos necessários. 

 

Atenciosamente, 
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Wander C. M. Pereira da Silva  

81128473 (wander.pereira@unb.br) 

Guilherme Calixto 

84079907  

( guilhermelcalixto@gmail.com ) 

 

 

 

 

Questionário sobre aprendizagem de programação 

Classifique as questões abaixo conforme a escala indicada: 

1 – Concordo totalmente     2 – Concordo parcialmente     3 - Indiferente     4 – Discordo parcialmente     

5 – Discordo completamente 

Sobre a aprendizagem de programação é possível afirmar que: 
Avaliação 

1    2    3    4   5 

1. Gostar de temas relacionados à computação (jogos, redes 

sociais,tablets, smartphones, etc) faz aumentar a motivação para 

aprender a programar. 

             

2. Aprender a programar é uma tarefa complexa e difícil.              

3. Aprender a programar é muito importante para a formação do 

engenheiro. 
             

4. Cursar as disciplinas de Álgebra e Cálculo facilita aprender a 

programar. 
             

5. Estudar em grupo é uma prática que facilita aprender a 

programar. 
             

6. A forma de ensinar do professor é fundamental para aprender a 

programar. 
             

7. A prática de exercícios facilita para aprender a programar.              

8. O feedback imediato nas exercícios e provas facilita para 

aprender a programar. 
             

9. É possível aprender a programar somente assistindo as aulas.              

10. Compreender e interpretar um problema é a etapa mais 

complexa e difícil no processo de desenvolvimento de um 

programa. 

             

11. O tempo de estudo dedicado à programação deve ser superior a 

de outros conteúdos. 
             

12. Uma infra-estrutura adequada (computadores, softwares, 

internet, biblioteca) facilita aprender a programar. 
             

mailto:wander.pereira@unb.br
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13. Aprender a programar influencia na definição de qual engenharia 

seguir. 
             

14. Os monitores são importantes para aprender a programar.              

15. O tipo de linguagem não tem nenhuma influência sobre 

aprender a programar. 
             

 

Identificação 

Gênero: 1  Masculino   2  Feminino 3  Outro. 

Idade: 

1  20 anos ou menos    2  21 a 25 anos     3  26 a 30 anos     4  31 a 35 anos 

5  Acima de 36 anos 

Você está na instituição há quanto tempo: 

1  01 semestre  2  02 semestres   3  03 semestres     4  04 semestres     5  05 semestres ou 

mais.  

Qual engenharia você pretende cursar? 

1  Aeroespacial  2  Automotiva   3  Energia   4  Eletrônica   5  Software 

Qual a forma de ingresso: 1  Cotista        2  Não cotista 

Em qual escola/instituição você concluiu o ensino médio? 

____________________________________________________________ 

Em qual região você mora? 

_______________________________________________ 

Domina alguma língua estrangeira?____________ Qual?_____________ 

Computação Básica foi seu primeiro contato com programação?  Sim    Não 

 

 

Quais outros fatores você considera que facilitam ou dificultam a 

aprendizagem de programação? Registre a seguir: 

 

 


