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Conhecendo o Volume 1

Neste primeiro volume, você irá encontrar o Módulo 1 da disciplina Prática de Ensino 
de Algoritmos. Para facilitar seus estudos, veja a organização deste primeiro módulo.

Módulo 1 - O Ensino de Algoritmos: Uma tarefa nada fácil!

Carga Horária do Módulo 1: 15 h/aula

Objetivo do Módulo 1: Fazer uma breve revisão dos principais conceitos e 
estruturas envolvidas com o desenvolvimento de algoritmos; apresentar a importância 
desta disciplina para os cursos de Computação e/ou afins; apresentar as dificuldades 
enfrentadas tanto pelo aluno, quanto pelo professor no processo de ensino-aprendizagem 
dessa disciplina e, por último, discutir um pouco sobre o fator motivação e como ele 
pode fazer diferença no processo de ensino/aprendizagem.

Conteúdo Programático do Módulo 1

► Capítulo 1: Tirando o Ferrugem: Uma Breve Revisão sobre Algoritmos

 • Qual o relacionamento entre resolução de problemas, lógica e algoritmos?

 • Mas, o que é um algoritmo mesmo?

 • Quais as características de um Algoritmo?

 • Quais as fases de construção de um algoritmo?

 • Quais as estruturas que podem fazer parte de um algoritmo?

 • Como os algoritmos podem ser representados?

► Capítulo 2: O Ensino de Algoritmos

 • O Ensino em Computação e o Perfil do Profissional

 • A Disciplina Algoritmos e Lógica de Programação

 • Dificuldades no Ensino/Aprendizagem de Algoritmos e Lógica de Programação

 • Dificuldades e Desafios de Natureza Didática

 • Dificuldades e Desafios Enfrentados pelo Professor

 • Dificuldades e Desafios Enfrentados pelos Alunos

 • Problemas de natureza afetiva



► Capítulo 3: O Fator Motivação

 • Definindo Motivação

 • Como Motivar Pessoas

 • Como Motivar para Estudar

 • Como Motivar em Sala de Aula
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Capítulo 1 – Revisando 
conceitos básicos sobre 
algoritmos

Quantos problemas necessitamos resolver na nossa vida diária 
(como chegar em tal lugar, como conseguir realizar tal tarefa, como 
gerenciar o tempo para fazer tudo que tem de ser feito, entre outros)? 
Nós diríamos: vários! E, geralmente, mal resolvemos um problema, 
novos vão surgindo para serem resolvidos e, mal tendo tempo para 
pensar, lá estamos nós novamente para resolvê-los. É correto afirmar 
que todo ser humano é um “resolvedor de problemas” nato, sendo 
que cada um tem a sua própria lógica de resolução (vide Figura 01).

Figura 1. Exemplo de um Algoritmo para Resolução de Problemas.
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Construir algoritmos, programar requer que você consiga usar o 
seu poder de resolução de problemas da vida cotidiana na resolução 
de problemas computacionais. Ensinar como construir algoritmos é 
tentar ensinar como fazer isso! E é este, justamente, o desafio desta 
disciplina de Prática de Ensino de Algoritmos! Ajudá-lo a pensar como 
motivar e despertar em alguém o raciocínio lógico para resolução de 
problemas computacionais. Não parece fácil, não é?

Porém, antes de iniciar propriamente os conceitos sobre a disciplina 
Prática de Ensino de Algoritmos, vamos primeiramente revisar 
conceitos relacionados com Algoritmos. Mas é importante lembrar 
que essa disciplina não pretende ensinar como construir algoritmos, 
nós subtendemos que essa capacidade já tenha sido adquirida em 
disciplinas da qual a presente disciplina depende como Programação I 
e Matemática Discreta. Decidimos começar com uma revisão para 
lhe levar a refletir sobre o seu próprio aprendizado de algoritmos e o 
que foi ou não assimilado. Recomendamos fortemente que, sentindo 
qualquer dificuldade sobre esse assunto da revisão, estude o material 
já disponibilizado e fornecido pelas disciplinas correlacionadas. Caso 
ainda tenha dúvidas sobre o assunto, você poderá sempre consultar 
os professores e tutores da disciplina. Tenha em mente que a intenção 
desta disciplina não é lhe ensinar algoritmos, mas sim discutir formas 
de ensinar da melhor maneira possível Algoritmos. Assim, lembre-se: 
você precisa dominar o assunto para poder ensiná-lo!

Para lhe ajudar a revisar, o objetivo deste Capítulo será, 
principalmente, refletir sobre alguns pontos relacionados ao assunto 
Algoritmos que estão listados a seguir. Você relembrará pontos 
como:

» Qual o relacionamento entre a resolução de problemas, lógica 
e algoritmos?

» O que são algoritmos?

» Quais as características de um algoritmo?

» Quais os passos de construção de algoritmos?

» Quais as formas mais comuns de representação de um 
algoritmo?

O aprofundamento dos pontos revisados, assim como detalhes 
adicionais relacionados com Algoritmos poderão ser sempre 
consultados utilizando o material de referência.
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1.1 Qual o relacionamento entre resolução de 
problemas, lógica e algoritmos?

A essa altura do curso você já deve ter estudado algumas disciplinas 
relacionadas à construção de Algoritmos, não é mesmo? É de esperar 
que você já saiba, por exemplo, que a construção de programas de 
computador exige, entre outras habilidades, a capacidade de resolver 
problemas através da identificação de um conjunto ordenado e finito 
de etapas e/ou instruções que levam a sua resolução. Um exemplo 
disso seria a lista de instruções definidas para analisar as suas notas 
na disciplina e informar se você foi aprovado ou não.

Também é esperado que você saiba que este conjunto de 
passos é a representação de um algoritmo e forma a base de um 
programa de computador. Daí, falando em algoritmos estamos 
falando, também, em resolução de problemas, concorda? É como 
apresentado na Figura 2: primeiro é apresentado o problema, em 
seguida desenvolve-se uma solução na forma de algoritmo, e o passo 
seguinte é passar essa solução para uma linguagem de computador. 
Essa correspondência entre resolução de problemas e algoritmos é 
um importante conceito que você como Educador precisará passar 
para os seus futuros alunos, então é necessário que você tenha 
realmente entendido isso!

Figura 2. Resolução de problemas, algoritmo e programação.

Você já deve saber, também, que é impossível falar de aprendizado 
de algoritmos e programação sem abordar lógica, o cerne do raciocínio 
humano. Mas o que é lógica mesmo? Segundo Venancio (1997) lógica 
pode ser definida como sendo o estudo das leis do raciocínio e do modo 
de aplicá-las corretamente na demonstração da verdade. A utilização 
da lógica na vida do indivíduo é constante, visto que é ela quem 
possibilita a ordenação do pensamento humano (Forbellone, 1993). 

Problema

Solução como 
um programa 

de computador

Solução na forma 
de algoritmo

Fase de Resolução do Problema

Fase de Implementação (ou Codificação) do 
algoritmo em alguma linguagem de programação
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Por exemplo, você utiliza de lógica para definir que percurso você 
adotará para sair de um lugar para outro tendo como base condições 
de trânsito, transporte e etc.

A lógica de programação, de acordo com Esmin (2000), consiste 
em aprender a pensar na mesma sequência de execução dos 
programas de computador. Aprende-se, dessa forma, a pensar como 
serão executadas as ações, partindo do estudo de um problema 
até chegar à construção de um algoritmo, que seria a solução deste 
mesmo problema. Dessa forma, a noção de algoritmo é central 
para toda a Computação e você como futuro Educador deve 
reconhecer essa importância, pois precisará convencer e motivar 
seus alunos sobre isso também. Que tal começar a pensar, a 
partir de agora, como irá fazer isso?

1.2 Mas, o que é um algoritmo mesmo?

Como você definiria o que é um algoritmo? Você se recorda da 
definição? Conseguiria defini-lo com suas próprias palavras? O 
conceito de algoritmo na verdade possui várias definições elaboradas 
por estudiosos de diversas áreas, onde alguns são representados a 
seguir:

“Algoritmo é a descrição de uma sequência de passos que deve 
ser seguida para a realização de uma tarefa” (Ascencio, 1999).

“Um algoritmo consiste simplesmente em uma sequência finita 
de regras ou instruções que especificam como determinadas 
operações básicas, executáveis mecanicamente, devem ser 
combinadas para realização de uma tarefa desejada” (Camarão, 
2003).

Você como educador precisará também ensinar essa importante 
definição! Pensou em como irá fazer isso?

É fácil perceber que um algoritmo não representa, necessariamente, 
um programa de computador, e sim os passos necessários para 
realizar uma tarefa ou solucionar um problema. Corriqueiramente, 
executamos várias atividades que podem ser representadas através 
de algoritmos, por exemplo, algoritmo para escovar os dentes, tomar 
banho, vestir-se, ir ao trabalho, lavar o carro, etc, etc.

O conceito de algoritmo é frequentemente ilustrado por exemplos 
como o apresentado na Figura 3, você provavelmente deve conhecê-lo. 
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Nesse exemplo, estão descritos os passos necessários para se 
preparar um apetitoso sanduíche de queijo. Esses passos representam 
instruções ou comandos que serão executados até que a tarefa ou a 
solução seja concluída. Que exemplos você usaria para ilustrar um 
algoritmo? Já pensou sobre isso?

Minha solução: Sanduíche de Queijo

1º - Pegar um pão

2º - Cortar o pão ao meio

3º - Pegar uma fatia de queijo

4º - Colocar a fatia de queijo no pão

Figura 3. Algoritmo sanduíche de queijo em linguagem natural. 

1.3 Quais as características de um 
algoritmo?

Você se lembra das quatro características fundamentais que um 
algoritmo apresenta? Vamos refrescar sua memória. Todo algoritmo 
deve apresentar, no mínimo, as características apresentadas a 
seguir.

► Finitude: um algoritmo deve sempre terminar após um número 
finito de passos. Por exemplo, o algoritmo da Figura 3 termina 
quando o 4° passo é executado, isto é, quando o sanduíche de 
queijo está pronto.

►	Definição: cada passo/instrução/etapa de um algoritmo deve 
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ser precisamente definido. As ações devem ser definidas 
rigorosamente e sem ambiguidades. Por exemplo, no passo 3° 
do algoritmo do sanduíche de queijo poderia se especificar qual 
o tipo de queijo usado no sanduíche para evitar ambiguidade.

► Entradas: um algoritmo deve ter zero ou mais entradas, isto é 
quantidades que lhe são fornecidas antes do algoritmo iniciar. 
Por exemplo, em um algoritmo para computar a média de um 
aluno, a entrada seria as notas desse aluno, no exemplo do 
algoritmo do sanduíche de queijo, as entradas seriam o pão e 
as fatias de queijo.

► Saídas: um algoritmo deve ter uma ou mais saídas, isto é 
quantidades que tem uma relação específica com as entradas. 
No algoritmo para computar a média do aluno, a saída seria 
a média, já para o algoritmo do sanduíche de queijo, a saída 
seria o sanduíche de queijo.

Adicionalmente, um algoritmo deve sempre ser especificado	para	
resolver um problema, ou seja, deve ter um objetivo, uma finalidade. 
Essas características são fundamentais quando construindo 
algoritmos, você precisa conhecê-las bem. Quando você estava 
aprendendo sobre essas características, conseguiu entendê-las bem? 
Que dificuldades você sentiu?

Além dessas características, você também precisará entender 
uma outra: eficiência. Um algoritmo deve ser eficiente. Isto significa 
que todas as operações devem ser suficientemente básicas de modo 
que possam ser, em princípio, executadas com precisão em um tempo 
finito.

Podemos definir vários algoritmos para resolver um mesmo 
problema. Por exemplo, suponha que você precisa chegar ao 
laboratório de computação do seu Pólo para participar de um 
campeonato de programação. Contudo, esse laboratório é um pouco 
distante e você precisa usar algum meio de transporte para chegar 
a seu destino a tempo. Podemos facilmente identificar, no mínimo, 
três algoritmos diferentes que resolva o problema de como chegar 
ao laboratório/sala do Pólo em que você estuda. Um especifica a 
solução utilizando como transporte um ônibus; outro chega ao destino 
usando um carro particular; e, por fim, o último, faz uso de moto taxi. 
Esses algoritmos são definidos de forma simplificada no Quadro 1. 
Consideramos que não há problemas de engarrafamento, que há 
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combustível suficiente no carro para fazer o transporte e que você 
tem dinheiro para pagar as tarifas das passagens.

Quadro 1 - Algoritmos para resolver o problema 
de chegar a seu Pólo de estudo

Algoritmo (1) Algoritmo (2) Algoritmo (3)

1. Caminhe até a parada de 
ônibus;

2. Enquanto não vier o 
ônibus, espere o ônibus na 
parada;

3. Se vier o ônibus: 
a. peça parada; 
b. entre no ônibus; 
c. pague a passagem;

4. Enquanto não chegar a 
parada do Pólo, continue no 
ônibus;

5. Se chegou na parada do 
Pólo, peça parada e desça 
do ônibus;

6. Caminhe até o Pólo (FIM).

1. Caminhe até a 
garagem;

2. Entre no carro;

3. Dirija até o Pólo;

4. Se chegou no Pólo: 
a. estacione; 
b. desligue o carro; 
c. saia do carro; 
d. feche o carro;

5. Caminhe até o 
Pólo (FIM).

1. Caminhe até a 
parada do moto taxi;

2. Pegue o moto táxi 
disponível;

3. Enquanto não 
chegar no Pólo, 
continue como o 
carona do moto táxi;

4. Quando chegar no 
Pólo: 
a. peça parada; 
b. desça da moto; 
c. pague a corrida;

5. Caminhe até o Pólo 
(FIM).

Apesar dos algoritmos apresentados acima produzirem o mesmo 
resultado final, eles se diferenciam em custo, desempenho, conforto, 
facilidade de implementação, rapidez, dentre outros aspectos. De 
forma similar, algoritmos computacionais podem ser implementados 
de diferentes formas e características como essas (ex: custo, 
desempenho, ocupação de memória, entre outros) determinarão 
qual algoritmo é o melhor e qual utilizar em determinada situação 
ou contexto. Porém, é importante não querer implementar logo de 
primeira um “algoritmos perfeito”. Nem sempre é possível conseguir 
o algoritmo perfeito, como ilustra o quadro de humor da Figura 4. 
Algoritmos perfeitos são difíceis de serem projetados e, normalmente, 
podem se tornar muito “caros” em termos de processamento e 
tempo de execução e, em alguns casos, até impossíveis de serem 
representados computacionalmente. É interessante que, quando 
você estiver ensinando algoritmos, esteja ciente disso e que 
consiga indicar, sempre que possível, as soluções que são mais 
ou	que	são	menos	eficientes	e	até	aquelas	soluções	que,	devido	a	
algum fator, são inviáveis, ou seja, não podem ser implementadas 
a contento.
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Figura 4. Em Busca do Algoritmo Perfeito

1.4 Quais as fases de construção de um 
algoritmo?

Diversas são as técnicas e métodos existentes para a construção 
de algoritmos, no entanto, todas elas possuem um mesmo objetivo: 
solucionar o problema. Para tornar essa resolução mais fácil, ao 
construir um algoritmo, precisamos primeiro dividir o problema 
apresentado em três fases fundamentais:

► Entrada: São os dados de entrada do algoritmo. As informações 
que ele vai precisar para poder solucionar o problema.

► Processamento: São os procedimentos utilizados para chegar 
ao resultado final, tais como cálculos, conversões, operações, 
etc

► Saída: São os dados já processados que, geralmente, serão 
apresentados aos usuários.

Isso é parecido com a forma como o nosso cérebro funciona (vide 
Figura 5). Para realizar cada ação do dia-a-dia, para solucionar um 
problema ou executar uma atividade, primeiro, recebemos como 
entrada a percepção das impressões sensoriais (tais como cheiros, 
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sons, gostos, sensaçõs, etc). Depois, a partir dessa entrada, fazemos 
o processamento das informações, unindo as mesmas com outras 
informações que estão na nossa memória. A partir disso, temos a 
saída do processamento que resulta em uma ação, seja falar alguma 
coisa, realizar alguma atividade, produzir uma nova informação para 
ser armazenada na nossa memória, entre outras coisas.

Figura 5. Fases para a construção de um algoritmo.

Vamos dar outro exemplo, imagine o seguinte problema: Calcular 
a média final dos alunos de certo curso. Os alunos realizam quatro 
provas que denominaremos de: P1, P2, P3 e P4 e a média deles é a 
média aritmética das quatro notas. Como ficaria o algoritmo proposto, 
quebrado nas fases de construção de um algoritmo? Bem, teríamos 
como entrada as notas das provas P1, P2, P3 e P4. O processamento 
seria somar todas as notas e dividi-las por quatro (média aritmética). 
Finalmente, a saída seria a impressão da média final. Um algoritmo 
para o problema poderia ser o descrito a seguir.

1. Receba a nota da prova1

2. Receba a nota de prova2

3. Receba a nota de prova3

4. Receba a nota da prova4

5. Some todas as notas e divida o resultado da soma por 4

6. Mostre o resultado da divisão.

Percepção das 
impressões 
sensoriais

Saída do resultado 
dos processos de 

pensamentoProcesso de 
Pensamento 

Com o auxílio da nossa 
memória executam os 
diversos processos, 

como controlar, 
comparar, combinar, 

deduzir, etc.

ENTRADA PROCESSAMENTO SAÍDA
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Relembremos agora um método simples, possivelmente já 
conhecido por você, para a construção de algoritmos, que possibilita 
a implementação dos mesmos, posteriormente, em um computador.

1. Procure conhecer e compreender, ao máximo,o problema a ser 
resolvido;

2. Identifique e defina os dados que, essencialmente, deverão 
ser informados para que o processamento seja realizado com 
sucesso (dados de entrada);

3. Descreva, detalhadamente, o processamento ou a 
transformação a ser executada sobre os dados de entrada, em 
busca dos resultados desejados (como chegar no objetivo);

4. Identifique e defina quais serão os dados resultantes do 
processamento ou transformação (dados de saída);

5. Construa o algoritmo que represente a solução encontrada com 
o detalhamento necessário para o seu entendimento;

6. Teste o algoritmo por meio de simulações e efetue as devidas 
correções que possam vir a ser necessárias na lógica 
proposta.

1.5 Quais as estruturas que podem fazer 
parte de um algoritmo?

Um algoritmo pode ser constituído por três tipos de estruturas, 
você lembra quais? São elas:

► Estrutura sequencial (incondicional): corresponde a um 
conjunto indeterminado, porém limitados, de ações que devem 
ser executadas, todas passo a passo, uma após a outra.

► Estrutura condicional (ou de seleção): são blocos de 
comandos que serão executados ou não, dentro de um 
programa, dependendo de se uma determinada condição é 
verdadeira ou falsa. Ex: “se-entao-senao”.

► Estrutura de repetição: corresponde a um conjunto de ações 
que deverá ser repetido inúmeras vezes até que a condição seja 
falsa, daí, o fluxo de execução dará continuidade ao restante 
das ações. Ex: estruturas “repita...ate” ou “enquanto...faca”.

A constituição de um algoritmo baseia-se em qualquer combinação 
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dessas três estruturas. Não iremos aqui mostrar em mais detalhes 
essas estruturas porque você já deve tê-las estudado na disciplina de 
Programação I. Porém, se não lembra bem das mesmas, vale a pena 
revisar o material da disciplina anterior, ok?

1.6 Como os algoritmos podem ser 
representados?

Existem diversas formas de representação de Algoritmos. O critério 
usado para classificar hierarquicamente estas formas está diretamente 
ligado ao nível de detalhe ou, inversamente, ao grau de abstração 
oferecido. Dentre as formas de representação de algoritmos mais 
conhecidas sobressaltam:

► A descrição narrativa: os algoritmos são expressos 
diretamente em linguagem natural (e.g. o português como no 
exemplo do sanduíche de queijo). Esta representação é pouco 
usada na prática, porque o uso da linguagem natural muitas 
vezes dá oportunidade e más interpretações, ambiguidades e 
imprecisões;

► O fluxograma: esta é uma representação gráfica que emprega 
formas geométricas padronizadas para indicar as diversas 
ações e decisões que devem ser executadas para resolver 
o problema. Para recordar um exemplo de fluxograma é 
apresentado na (Figura 6). Esse fluxograma indica um algoritmo 
para calcular a média de um aluno a partir de duas notas e 
indicar se o aluno foi aprovado ou não.

► Linguagem algorítmica (também chamada de pseudocódigo): 
emprega uma linguagem intermediária entre a linguagem 
natural e uma linguagem de programação para descrever os 
algoritmos. Faz uso de palavras reservadas. Um exemplo para 
o mesmo problema ilustrado com o fluxograma está no lado 
direito da Figura 6.

Você lembra como utilizar cada uma dessas representações? Se 
a sua resposta for não, é melhor dar uma revisada no material da 
disciplina de Programação I! Você é capaz de ler e escrever algoritmos 
utilizando cada uma dessas representações? Adicionalmente, seguem 
algumas perguntas para reflexão:

» Qual das formas de representação tem o maior grau de precisão 
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e por quê?

» Qual das formas é mais direta e compacta?

» Qual delas é mais visualmente apelativa?

» Qual delas dá pouca atenção à representação dos dados, 
focando mais em como as coisas serão feitas?

» Qual das formas de representação está mais próxima do código 
de uma linguagem de programação, facilitando a sua “tradução” 
para esse tipo de linguagem?

 
algoritmo “calcularMedia”

var N1, N2, Media : real

inicio

 leia(N1, N2) 

 Media <- (N1 + N2)/2 

 se media>=6 entao

  escreva(“aprovado”) 

 senao

  escreva(“reprovado”) 

 fimse

fimalgoritmo

Figura 6. Exemplo de Fluxograma e Algoritmo em Linguagem Algorítmica

Recomendamos que além dos tópicos que apresentamos aqui para 
revisão, você procure revisar a estrutura da linguagem algorítmica e 
como criar algoritmos utilizando a mesma.

Aprenda Praticando

Que tal relembrarmos um pouco como implementar um algoritmo? 

Vamos fazer isso implementando um algoritmo que lê diversos 
números inteiros (até que seja digitado o valor ZERO) e classifica 
cada número em positivo ou negativo, imprimindo na tela a mensagem 
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apropriada. Como faríamos isso? Como mencionado no enunciado 
do programa, você vai precisar de uma variável inteira, que podemos 
chamar de numero. Vai precisar de um laço (estrutura de repetição) 
para ficar lendo esse número enquanto não for digitado o valor ZERO 
e, também, vai precisar de uma estrutura condicional para testar se 
o número é positivo (maior que zero) ou negativo (menor que zero). 
Vamos juntar essas informações em um algoritmo?

algoritmo “testaNumero”

var numero: inteiro

inicio

// Lê a primeira vez fora do laço, para poder fazer o teste de entrada no laço

escreva (“Digite um número inteiro”)

leia (numero)

//usa um laço enquanto, para fazer a repetição - enquanto o número for diferente de zero

 enquanto (numero<>0) faca

  // já dentro do laço, testa se o número é positivo

  se (x > 0) entao

   escreva (“O número é positivo”)

  senao //se não for positivo, é negativo

   escreva (“O número é negativo”)

  fimse

  // agora tem de ler o novo valor a ser julgado, já dentro do laço

  escreva (“Digite um numero inteiro”)

  leia (numero)

 fimenquanto

fimalgoritmo

Conheça Mais

Além do material já oferecido na disciplina onde estudaram sobre 
algoritmos, você também pode consultar os sites a seguir, para lhe 
ajudar a revisar o assunto:
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 Blog sobre Algoritmos. Disponível em: http://elzobrito.wordpress.
com/ead-algoritmos/

 Algoritmos e Programação. Disponível em: http://www.scribd.
com/doc/3045438/Algoritmos-e-ProgramacaoIESAM

Lançado no final de 2008 para começo de 
2009, há o livro “Algoritmos em linguagem C” 
do Professor Paulo Feofiloff, que é professor 
Colaborador Sênior do Departamento de 
Ciência da Computação tanto do Instituto 
de Matemática e Estatística (IME), quanto 
da Universidade de São Paulo (USP). 
Este livro ensina, de forma clara e didática, 
como projetar algoritmos básicos (e não 
tão básicos) e, a seguir, implementá-los 
em C de maneira simples.  Com exemplos 
detalhados, o autor mostra várias formas 
de resolver um mesmo problema e — muito 
importante — comenta também erros comuns. 
Foi lançado pela editora Campus/Elsevier. 

Você Sabia?

Que vários cursos, não apenas os de computação têm alguma 
disciplina na qual se ensina a implementar algoritmos? Ocorre isso 
nos cursos de Engenharia em geral (Engenharia Civil, Engenharia 
Elétrica, Engenharia de Produção, etc), Matemática, Física, entre 
outros. Há universidades em que algoritmos são ensinados inclusive 
nos cursos de Psicologia.

Que existe uma Olimpíada de Algoritmos? Pois é, existe sim. 
Ela é patrocinada pela empresa HostNet. Essa competição nacional 
de programação tem como objetivo motivar a formação de futuros 
profissionais qualificados, estimulando o aprendizado e suprindo as 
necessidades do mercado. Maiores informações podem ser obtidas 
no site: http://oah.hostnet.com.br/wp/

Que exercitar o raciocínio lógico pode lhe ajudar no momento da 
construção de algoritmos?
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Atividades Propostas

Atividade de Interação

 Discuta sobre os pontos propostos a seguir, usando o 
fórum apropriado,da disciplina, dentro do ambiente virtual 
de aprendizagem. Se tiver dúvidas, procure saná-las com 
professores executores e tutores da disciplina.

a) Você acha que a sua base de conhecimentos anterior a quando 
você cursou a disciplina onde aprendeu algoritmos era suficiente 
ou lhe atrapalhou no aprendizado do assunto? Houve algum 
assunto que você sentiu falta em sua base e lhe dificultou o 
aprendizado de algoritmos?

b) Na sua opinião, o assunto estudado durante a disciplina onde 
aprendeu algoritmos, foi suficiente para lhe permitir construir 
algoritmos de dificuldade mediana?

c) Considerando a lista de 6 passos para a construção de um 
algoritmo apresentado na seção 1.2 deste capítulo, qual o 
passo que você considera que traz maiores desafios para 
aprendizagem de algoritmos? Por quê?

d) Na sua opinião, por que a linguagem algorítmica é a forma 
de representação mais amplamente adotada no ensino de 
algoritmos?

Vamos Revisar?

Resumo

Neste capítulo, foi apresentada uma breve revisão dos conceitos básicos 
envolvidos com a construção de algoritmos que são essenciais para um melhor 
entendimento da disciplina. Foi definido o que é um algoritmo, as fases para 
construção de um algoritmo e as formas de representá-lo (descrição narrativa, 
fluxograma e linguagem algorítmica). Adicionalmente, foram revisadas as 
estruturas que podem compor um algoritmo: estrutura sequencial, condiconal 
e de repetição. Lembramos que, se você não está bem lembrado de todos os 
conceitos relacionados a algoritmos e, principalmente, a linguagem algorítmica, 
vale a pena revisar o assunto no material da disciplina onde algoritmos foi 
estudado, ok? 
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Capítulo 2 – O ensino de 
algoritmos

Vamos conversar sobre o assunto?

É de esperar que você já saiba o que é um Algoritmo e como desenvolvê-lo, 
correto? Nesse contexto, vamos refletir um pouco sobre o assunto. Já parou 
para pensar na importância da disciplina de algoritmos para o futuro profissional 
da Computação? 

Você consegue perceber a utilidade do aprendizado de algoritmos para a resolução 
de problemas computacionais e para a programação de computadores? Qualquer 
atividade que envolva programação envolve também direta ou indiretamente a 
definição de algum tipo de algoritmo, dessa forma, a habilidade de desenvolver 
algoritmos é fundamental para a Computação. Contudo, muitas pesquisas 
demonstram que essa habilidade não é tão simples de ser ensinada, pois envolve 
outras habilidades como pré-requisitos tais como a capacidade de abstração e a 
lógica. Por isso mesmo, tantos alunos têm dificuldade na hora de aprender como 
construir algoritmos.

Para você, foi difícil aprender a fazer algoritmos? Que dificuldades você 
encontrou nesse processo de aprendizagem? Você fez muitas práticas? Como 
foi sua experiência como aluno? Você já pensou em como é ensinar algoritmos? 
O quanto essa tarefa é tão difícil como aprender algoritmos?

Como futuro educador que será em Computação é importante refletir sobre esses 
pontos e este capítulo lhe ajudará nisso. 

Neste Capítulo, discutiremos a importância do ensino de Algoritmos 
para o curso de Computação e/ou demais cursos correlacionados 
como Sistemas de Informação, Processamento de dados, Engenharia 
da Computação etc. Serão apresentados também os desafios e 
dificuldades enfrentados pelos professores e alunos no ensino e 
aprendizado dessa disciplina. Ao final do Capítulo, você deverá 
conhecer:

» Qual o perfil esperado pelo profissional da Computação?

» Qual o relacionamento do perfil do profissional da Computação 
com disciplinas fundamentais como Algoritmos?

» Qual a finalidade e importância da disciplina de Algoritmos?

» Quais os desafios enfrentados pelo Professor no ensino de 
Algoritmos?

» Quais os desafios enfrentados pelo Aluno na aprendizagem de 
Algoritmos?
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O conhecimento das informações apresentadas neste Capítulo 
é fundamental para você como futuro educador na área de 
Computação.

2.1 O ensino em Computação e o perfil do 
profissional

Os cursos da área de Computação e Informática podem ser 
divididos em quatro grandes categorias, não equivalentes entre si:

» Os cursos que tem predominantemente a computação como 
atividade fim - visam a formação de recursos humanos para o 
desenvolvimento científico e tecnológico da computação. Os 
egressos desses cursos devem estar situados no estado da 
arte da ciência e da tecnologia da computação, de tal forma que 
possam continuar suas atividades na pesquisa, promovendo 
o desenvolvimento científico, ou aplicando os conhecimentos 
científicos, promovendo o desenvolvimento tecnológico. Deve 
ser dado nesses cursos uma forte ênfase no uso de laboratórios 
para capacitar os egressos no projeto e construção de software 
e no projeto de hardware;

» Os cursos que tem predominantemente a computação como 
atividade meio - visam a formação de recursos humanos para 
automação dos sistemas de informação das organizações. 
Os cursos devem dar uma forte ênfase no uso de laboratórios 
para capacitar os egressos “no uso” eficiente das tecnologias 
nas organizações. Esses cursos reúnem a tecnologia da 
computação e a tecnologia da administração e, portanto, 
possuem, de ambas as áreas, um enfoque pragmático forte e 
pouco teórico;

» Os cursos de Licenciatura em Computação - visam a) formar 
recursos humanos para projetar sistemas de software para 
educação a distancia b) formar recursos humanos para projetar 
software educacional e c) formar educadores para o ensino de 
computação em instituições que introduzirem computação em 
seus currículos, como matéria de formação;

» Cursos de Tecnologia e Sequenciais - nos termos da legislação, 
são cursos de nível superior que visam atender necessidades 
emergenciais do mercado de trabalho e, por isso, são de curta 
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duração (máximo de dois anos), tem enfoque prático e que 
transmitem apenas noções da base teórica da computação.

Sabemos que a área da Computação é formada por tecnologias 
novas em fase de grande expansão, contínuas modificações e 
estágios de maturidade heterogêneos. Logo, é de se esperar que 
este cenário reflita também em constantes mudanças nas matrizes 
curriculares dos cursos listados acima e em desafios para o professor 
na formação de futuros profissionais da Computação.

Conforme a Sociedade Brasileira de Computação (SBC, 2000), 
os cursos de graduação em informática e computação têm por 
objetivo formar profissionais para o desenvolvimento tecnológico da 
Computação – tanto na área de hardware, de software ou ambas, 
para aplicação das tecnologias e atendimento das necessidades da 
sociedade atual, bem como a formação de professores para o ensino 
médio e profissional. Dentre essas necessidades da sociedade atual 
podemos destacar a necessidade de sistemas em diversas áreas do 
mundo real; a necessidade de armazenamento de grandes volumes 
de informação e sua recuperação em tempo hábil; a necessidade de 
desenvolvimento de sistemas para apoio ao ensino e a aprendizagem 
e a implementação de comunicação segura, rápida e confiável, 
entre tantas outras. Essa variedade de necessidades acarreta em 
perfis profissionais também diferenciados, para os quais, diversas 
nomenclaturas são utilizadas, tais como: Arquiteto de Software, 
Engenheiro de Software, Analista de Sistemas, Programador, Analista 
de Suporte, DBA, Engenheiro de Testes, Gerente de Rede, Gerente 
de Sistemas, entre tantas outras nomenclaturas. Você já pensou 
o	 que	 essa	 variedade	 de	 perfis	 profissionais	 acarreta	 para	 o	
Educador?

Em geral, as técnicas de ensino adotadas pelos professores não 
estão maduras o suficiente para se adequar à diversidade de perfis 
profissionais, às mudanças constantes da área de Computação e às 
novas descobertas tecnológicas. As técnicas de ensino acabam sendo 
impedidas de amadurecer, já que novos conceitos e ambientes estão 
surgindo a cada dia e devem ser incorporadas às aulas e à forma de 
ensinar. Segundo SANTOS et. al (2003), para formar um profissional 
da Computação preparado para atuar de forma eficiente no mercado 
de trabalho, é necessário proporcionar a ele o desenvolvimento de 
habilidades como:

» raciocínio lógico-matemático, que o torna capaz de resolver 
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problemas complexos, modelá-los matematicamente, e 
construir soluções viáveis computacionalmente;

» assimilação e aplicação de novas tecnologias para soluções 
computacionais;

» capacidade para construir e definir conceitos fundamentais 
na área da computação, utilizando linguagens adequadas à 
formulação e à solução computacional dos problemas;

» capacidade de resolver, de forma eficiente, problemas em 
ambientes computacionais;

» capacidade de discutir valores humanísticos, sociais, éticos e 
ambientais, incentivando o desenvolvimento do espírito crítico, 
e possuindo capacidade de liderança e trabalho em equipe.

Analisando essas habilidades citadas por SANTOS et al. 
(2003), você perceber o quanto elas estão correlacionadas com a 
aprendizagem de construção de algoritmos eficientes?

2.2 A disciplina Algoritmos e Lógica de 
Programação

O ensino de Algoritmos e Lógica de Programação, em cursos de 
Computação ou afins, tem por objetivo ordenar o pensamento do aluno, 
fazendo com que o mesmo aprenda a resolver problemas usando 
a mesma sequência lógica utilizada pelo computador. Em outras 
palavras, a disciplina de algoritmos ensina o aluno a compreender um 
problema, definir sua resolução e aplicar esta resolução no formato da 
pseudo-linguagem, que posteriormente, poderá ser convertida para 
uma linguagem de programação real como Pascal, C, C++, Java, C#, 
Phyton, dentre outras.

A importância dessa disciplina é percebida tão logo o aluno inicie 
o aprendizado de linguagens de programação e precise ordenar 
os passos para resolução de um problema, repassando-os ao 
computador, sob a forma de comandos ou instruções de linguagens 
de programação específicas. Isso porque a base para a programação, 
independente da linguagem utilizada e da finalidade, é a construção 
de algoritmos e o raciocínio lógico empregado na construção dos 
mesmos.

Normalmente, a disciplina introdutória de algoritmos, dependendo 
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do curso, assume diversos nomes: Algoritmos e Programação, 
Introdução à Programação, Programação I, Computação I, Algoritmos, 
Algoritmos Estruturados, entre outros. Essas disciplinas buscam dar 
noções introdutórias de lógica de programação, conceituar algoritmos, 
suas fases e formas de representação, geralmente detalhando a 
representação mais utilizada que é a linguagem algorítmica. Dessa 
são estudadas a forma de definição de um programa, de declaração 
de variáveis, suas estruturas de controle (sequencial, condicional e 
de repetição), além de tipos estruturados de dados, tais como vetores 
e matrizes. Algumas vezes, se chega até a noção de subalgoritmos, 
demonstrando o que são funções e procedimentos. De uma forma 
geral, o objetivo dessas disciplinas introdutórias é formar profissionais 
capazes de solucionar problemas ligados à lógica de programação 
de computadores através de objetivos específicos como o exercício 
de métodos de raciocínio e elaboração de soluções coerentes para 
problemas delimitados do mundo real, utilizando estruturas básicas 
de programação. 

Em seguida a essas disciplinas introdutórias, onde se vê o assunto 
algoritmos ou, às vezes, ainda no contexto da própria disciplina 
introdutória, se tem o ensino de alguma linguagem de programação. 
Depois dessas disciplinas introdutórias, geralmente, estão disciplinas 
para estudar formas de estruturar os dados para a resolução de 
problemas mais complexos (tais como a disciplina de Estrutura de 
Dados) e/ou, dependendo do curso, disciplinas mais avançadas que 
abordem a medição e análise da complexidade de algoritmos, além 
de outras disciplinas de linguagem de programação.

Muita gente imagina que saber lógica de programação é importante 
apenas para quem pretende desenvolver sistemas. Isso não é verdade! 
As pessoas que vão trabalhar na área de redes de computadores e 
suporte, vão precisar, diversas vezes na vida, implementar scripts para 
realizar algum teste, automatizar alguma atividade ou realizar alguma 
configuração em máquinas, servidores ou sistemas operacionais. 
As pessoas que vão trabalhar com hardware, também não estão 
livres! Pois aqueles que desenvolvem chips, drivers, componentes 
físicos, muitas vezes têm de fazer alguma programação no hardware 
desenvolvido, obviamente usando alguma linguagem de baixo nível 
(na maioria das vezes a linguagem Assembly, mas outras vezes em C) 
e para isso precisam saber lógica de programação. Os Webdesigners 
que constroem páginas web das mais diversas, que impressionam 
com seu visual, também não estão livres da programação! Eles 
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precisam implementar scripts de verificação de campos (por exemplo, 
validação de CPF), precisam configurar alguma animação e tudo 
isso requer lógica de programação! Como vê, a parte de algoritmos e 
lógica de programação é essencial na área de computação.

2.3 Dificuldades no ensino/aprendizagem de 
Algoritmos e Lógica de Programação

A tarefa de desenvolvimento de algoritmos está intimamente 
relacionada com as habilidades de resolver problemas e descrever 
processos de resolução de problemas. Essas habilidades colocam 
em funcionamento atividades cognitivas conceituais, de raciocínio, 
compreensão e de representação. A competência para resolver 
problemas vai muito além da capacidade de buscar soluções em um 
repertório de soluções pré-definido. Por isso, podemos observar que 
muitos alunos são capazes de reproduzir algoritmos prontos, mas 
são incapazes de efetuar modificações para adequá-los a pequenas 
alterações nas condições do problema e, também, não conseguem 
minimamente começar o desenvolvimento de um algoritmo para 
resolver problemas considerados fáceis do ponto de vista das 
estruturas lógicas envolvidas. Essas observações são indícios de 
dificuldades com a resolução de problemas em si, com o entendimento 
do problema e o delineamento dos passos para resolvê-lo. 

A resolução de problemas computacionais envolve várias 
capacidades e habilidades: abstração, modelagem, criatividade, 
organização, sequenciamento de ideias e com a capacidade de 
descrever sem ambiguidades como realizar alguma ação. Tornar-se 
apto na resolução de problemas computacionais exige um percurso 
complexo que se inicia na compreensão da proposta do problema, 
passa pela descrição de um algoritmo, utilizando-se uma linguagem 
de pseudocódigo ou diretamente em uma linguagem de programação 
e finaliza com testes de corretude da solução desenvolvida. Percorrer 
esse caminho nem sempre é fácil! Talvez, por isso mesmo, há anos 
o ensino/aprendizado de algoritmos e lógica de programação seja 
um dos grandes desafios no contexto dos cursos de tecnologia. Há 
diversos artigos que discutem esse desafio na Internet e ele é tema 
de diversos workshops e fóruns nacionais e internacionais (por 
exemplo, o WEI – Workshop sobre Educação em Computação da 
SBC). Realmente, se pararmos para pensar, o processo de construir 
algoritmos e transformá-los em programas é um verdadeiro processo 
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de alfabetização. O aluno iniciante precisa aprender uma nova forma 
de se comunicar e expressar seus pensamentos para solucionar 
problemas. Alie-se a isso o fato de que falta uma metodologia de 
ensino adequada para o ensino de algoritmos, sendo esse processo 
de ensinar, muitas vezes feito de forma artesanal (Koliver, 2004).

Na verdade, a disciplina de Algoritmos ministrada, geralmente, nos 
primeiros semestres de cursos de áreas tecnológicas, normalmente é 
considerada desafiadora tanto para alunos, quanto para professores. 
Sob a ótica do aluno, a disciplina exige o desenvolvimento de 
estratégias de solução de problemas com base lógico-matemática 
(vide Figura 7), que para muitos são altamente abstratas e distantes do 
cotidiano. Já para os professores e seus auxiliares a disciplina exige 
uma forte demanda de interação a fim de atender, acompanhar, mediar 
e avaliar os alunos. No entanto, em muitas situações esta demanda 
de interação é inviável de ser atendida devido à quantidade de alunos 
e a diversidade de dificuldades de aprendizagem apresentadas por 
estes. Desta forma, muitas vezes as dificuldades de aprendizagem 
não são detectadas e atendidas em tempo hábil, ocasionando um 
elevado número de reprovações e desistências. Situações similares 
vêm sendo apontadas por diversos estudos realizados, tanto em nível 
nacional quanto internacional (como por exemplo, em: Rodrigues, 
2004; Pimentel et al., 2003; Esmin, 1998; Mendes, 2001; Menezes e 
Nobre, 2001; Kassboll, 1998; Bruce et al, 2004; Lister e Leaney,2003; 
White, 2002). Nas subseções a seguir, detalharemos as dificuldades 
do ensino/aprendizagem de algoritmos, baseados em nossa própria 
experiência como professoras dessa disciplina e nos diversos autores 
citados acima. Apresentaremos dificuldades de ordem geral (tais 
como as de natureza didática e afetiva), além das dificuldades sob a 
ótica do aluno e do professor.

Figura 7. Dificuldade Lógico-Matemática
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2.3.1	Dificuldades	e	Desafios	de	Natureza	Didática

Existem dificuldades que não são particulares do aluno ou do 
professor, mas são inerentes à disciplina de Algoritmos em si ou 
ao ensino no geral (como por exemplo, conquistar a confiança dos 
alunos). Entre elas estão:

» O grande número de alunos - em geral, por ser uma 
disciplina ministrada no início do curso, pega a entrada direta 
do vestibular, além de alunos transferidos, ingressos extra-
vestibular ou processo seletivo, além de alunos repetentes. 
Logo, facilmente, essas turmas podem chegar a mais de 35 
alunos, o que dificulta uma avaliação individualizada do aluno, 
além de limitar a quantidade de avaliações que se pode realizar 
em um semestre. Porque, por exemplo, com uma turma grande, 
o professor não poderá passar todas as listas de exercício para 
a nota, porque ele não conseguirá dar conta de corrigir tantos 
exercícios, em tão pouco tempo.

» Dificuldade	 do	 professor	 em	 compreender	 a	 lógica	 do	
aluno: Uma vez desenvolvido o raciocínio lógico, torna-se 
difícil pensar as soluções de outra forma. Como consequência, 
o professor tem dificuldade em compreender a lógica individual 
de cada aluno que os leva a construir soluções equivocadas 
de algoritmos. Isso acaba tomando mais tempo do professor 
em correções e requer mais cautela na elaboração de provas e 
projetos.

» Turmas heterogêneas: sempre há diferença de experiência 
e ritmo de aprendizagem entre os alunos de uma turma. 
Alguns alunos que ingressam na disciplina podem já possuir 
alguma experiência em programação e ou trabalham na 
área tecnológica, enquanto outros não possuem nenhuma 
experiência prévia. Tornar a aula interessante para ambos os 
grupos é sempre um desafio! Além disso, mesmo os alunos, 
aparentemente com o mesmo nível, têm estilos distintos de 
raciocínio que são tão individuais como o é, por exemplo, 
uma assinatura. Cada indivíduo possui talentos, estilo de 
vida, estilo de trabalho e características que o diferencia dos 
demais indivíduos. E sempre temos que levar em conta que a 
forma distinta de pensar e agir do ser humano pode determinar 
soluções diferentes, porém, muitas vezes, corretas para um 
mesmo problema. 
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» Ambiente de realização das provas: a realização das provas 
é, normalmente, o momento onde o aluno percebe a diferença 
entre observar e fazer. Isto é determinante na disciplina onde 
muitos alunos têm a sensação de estar entendendo tudo, 
mas não percebem sua incapacidade de iniciar um algoritmo 
sozinhos. Aliado a isso, o tempo limitado, a pressão e o stress 
que normalmente acompanham a realização de provas não 
favorecem o desenvolvimento do raciocínio.

» Pouca procura dos monitores ou tutores da disciplina: 
os alunos com dificuldades de aprendizagem, geralmente, 
procuram muito pouco a ajuda dos monitores ou tutores da 
disciplina. Não há consenso sobre a motivação para esse 
problema. Talvez os alunos tenham vergonha de demonstrar 
sua dificuldade ou talvez depositem pouca credibilidade nas 
orientações provenientes dos monitores e tutores.

» Ausência de bons materiais: existem muitos (muitos mesmo!) 
livros de algoritmos, mas geralmente estes apresentam o 
conteúdo ou com um nível muito alto ou de forma muito sucinta, 
tornando difícil para o aluno iniciante compreender. Os livros 
acabam sendo usados pelos professores para organização 
do currículo e seleção de exercícios. É provável que o mesmo 
problema que faz o docente não compreender a lógica 
equivocada de certos alunos se manifeste nos autores de livros 
que não conseguem ter a visão do aluno aprendiz. Além disso, 
poucos livros são direcionados para a aprendizagem autônoma, 
empregada em cursos de Educação a Distância.

» Alunos desorientados na escolha do curso: por ser uma 
disciplina ministrada no primeiro semestre, muitos alunos 
não tem uma visão correta sobre o perfil do curso e acabam 
descobrindo isso durante a disciplina. Em muitos casos, 
uma visão equivocada sobre o curso cria um ambiente de 
incompreensão e de descaso frente aos desafios da disciplina. 
Por exemplo, não foi uma ou duas vezes que encontramos 
alunos que entram em cursos da área de tecnologia e esperam 
ver apenas assuntos como editores de texto, planilhas 
eletrônicas, softwares de apresentação, comunidades virtuais, 
jogos e Internet no geral. Assim como alunos cujo perfil do curso 
direciona para a área de hardware ou redes e que acham que 
não precisam saber nada de lógica de programação. Em ambos 
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os casos, o aluno sofre um choque inicial durante a disciplina, 
como se ela fosse o “divisor de águas”, que vai fazê-lo realmente 
perceber que o curso é diferente do que ele imaginava. Porém, 
até perceber o quanto o assunto da disciplina é necessário, o 
desinteresse, a surpresa, a desmotivação, podem fazer com 
que ele desista da disciplina ou que seja reprovado.

» Problemas com os recursos computacionais dos 
laboratórios: não é surpresa que em muitos cursos de 
computação os laboratórios ou pólos de atendimento (caso dos 
cursos a distância) têm muitos computadores sem funcionar 
ou desatualizados. Isso é um grande problema para o curso 
de algoritmos que necessitam ter uma abordagem prática. 
Diferente de muitas disciplinas, algoritmos não se aprendem 
copiando algoritmos ou estudando algoritmos. Algoritmos só 
se aprendem construindo algoritmos. E a melhor forma de 
fazer isso é diretamente no computador, onde o aluno pode 
ver o resultado do que construiu, pode ver o algoritmo sendo 
executado (graças às inúmeras ferramentas de compilação de 
algoritmos disponíveis nos dias de hoje). E para poder realizar 
essa prática é necessário um laboratório onde os computadores 
realmente funcionem.

» Motivar os alunos - Apesar das dificuldades, depende do 
professor incentivar, manter o interesse dos alunos (veremos no 
capítulo 3 mais dicas de como promover a motivação) para que 
eles não desistam da disciplina. É necessário que o professor 
motive e instigue a curiosidade do aluno em buscar novas 
soluções e técnicas para o problema dado. É necessário que o 
professor deixe clara a importância de estudar essa disciplina 
e que estimule a resolução de exercícios. Manter a motivação 
da turma pode influenciar no resultado final da disciplina. Às 
vezes, também é válido parar para conversar com os alunos e 
tentar entender o tipo de dificuldade que está ocorrendo. 

» Conquistar	a	confiança	dos	alunos: conquistar a confiança 
de alguém, não é fácil. Porém, no tocante a relação aluno-
professor, nós diríamos que é fundamental em termos 
pedagógicos. Dessa forma, sempre procure conquistar a 
confiança dos seus alunos. Como? Aqui vão algumas sugestões: 
1) Mostre que não está ali somente para ensinar, mas também 
para aprender junto com seus alunos e que os conhecimentos 
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e experiências de vida deles são muito importantes. 2) É fato 
que cada professor tem a sua personalidade e competência e 
isso faz a diferença quando é para relacionar-se, comunicar-se 
e motivar os seus alunos. Alguns professores conseguem uma 
mobilização afetiva dos alunos pelo seu magnetismo, simpatia 
e capacidade de sinergia, conseguindo estabelecer sintonia 
interpessoal. 3) Agora, um dos pontos mais importantes: mostre 
que você, realmente, sabe o que está ensinando. A segurança 
passada na transmissão das informações e a forma correta de 
falar despertam no aluno credibilidade. Além disso, demonstrar-
se motivado na execução das aulas é outro ponto importante. 
Ter a confiança e a credibilidade dos seus alunos faz MUITA 
diferença, pedagogicamente falando.

2.3.2	Dificuldades	e	Desafios	Enfrentados	pelo	Professor

Nesta seção aqui, vamos expressar os desafios que você vai ter 
que enfrentar como docente da disciplina de algoritmos. Ou será 
que	 você	 pensou	 que	 ser	 professor	 não	 tem	 seus	 desafios? 
Muitos desses desafios, alguns deles até registrados nas referências 
bibliográficas do final deste volume, foram vivenciadas pelos autores 
e discutidas tanto entre eles, como também com outros colegas que, 
também, ensinam ou ensinaram a disciplina de algoritmos. Esperamos 
que apresentá-los seja útil para você, porque sabendo o que vem pela 
frente, você pode sempre se preparar melhor. Vamos lá!

» Raciocínios diferenciados - Por pensarem diferente, cada 
aluno pode ter a “SUA” própria solução. Mesmo que não seja 
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a melhor solução, ela pode funcionar a contento. Dessa forma, 
o docente tem de ter muito cuidado ao dizer que uma solução 
não funciona. Ele deve se assegurar disso. Porque, algumas 
vezes, aquela solução é apenas bem diferente da solução 
pensada pelo professor, mas nem por isso, ela não funciona. 
Já passamos por casos de algoritmos que você poderia jurar, à 
primeira vista, que estavam errados. Porém, ao serem testados 
(rastreados), eles realmente funcionavam. Alguns alunos 
têm formas “complicadas” de raciocinar. Sempre adotam um 
caminho mais difícil que você pode até achar que não existiria. 
Esteja atento a isto!

» Rastreamento de programas – Por causa do item anterior, 
ou seja, dos raciocínios diferenciados, as soluções dos alunos 
podem ser diferentes. Dessa forma, diferente de outras 
disciplinas, na disciplina de algoritmos, na grande maioria das 
vezes, não vai existir um “gabarito de correção” que possa ser 
seguido. Todo algoritmo deverá ser, cuidadosamente, testado, 
rastreado, para verificar a sua corretude. Atente também para 
a elaboração de exercícios e provas, quando for elaborá-los, 
tente resolvê-los antes de passar para os alunos, a fim de 
ter certeza que eles são passíveis de implementação em um 
tempo hábil. Além disso, quando for fornecer o resultado, teste-
os antes, para não fornecer resultados equivocados e perder a 
confiança dos seus alunos.

» Cuidado na elaboração de provas - Estimar corretamente 
o tempo de prova sempre é um problema. Porque algo que 
pode parecer fácil para o professor que elabora a prova, pode 
ser bem mais complicado para o aluno que vai resolvê-la. 
Dessa forma, para estimar corretamente o tempo de prova, é 
necessário acompanhar a resolução de exercícios por parte dos 
alunos. Ver como está sendo o desempenho deles e usar esse 
acompanhamento na elaboração das provas. Nem sempre vai 
ser fácil chegar ao tempo ideal, mas pode-se ter, ao menos, 
uma estimativa mais aproximada. Até porque, sempre vão 
existir alunos que, por mais tempo que seja dado, por mais fácil 
que seja a prova, eles vão criticar e dizer a famosa frase “não 
deu tempo...”. Falaremos mais sobre elaboração de provas no 
Módulo 6.

» Paciência - É fato que algoritmos é uma das disciplinas 



34

Prática de Ensino de Algoritmos

específicas da área de computação com o maior índice de 
reprovação e de desistências. Justamente porque ela é uma das 
disciplinas que os estudantes iniciantes mais têm dificuldade. 
Por isso mesmo, muitas vezes será necessário explicar o mesmo 
conceito diversas vezes. Assim como, repetir a resolução de 
um exercício de diversas maneiras, variando a explicação ou 
a resolução. Isso tudo poderá aumentar o entendimento por 
parte dos alunos e, consequentemente, amenizar o índice de 
reprovação. Imagine que pode ser difícil para um aluno admitir 
que ainda não está entendendo, logo, tenha cuidado para não 
tratá-lo mal ou despertar a zombaria sobre o mesmo por parte 
da turma, o que fará com que o mesmo se retraia e não mais 
faça perguntas. Ser professor, é um exercício contínuo de 
paciência.

» Não tenha medo de ser criticado – ninguém gosta de ser 
criticado, não é mesmo? Porém, muitas vezes, as críticas são 
necessárias para nos fazer melhorar. Você pode, às vezes, 
estar cometendo erros em sala de aula e nem perceber isso. 
Ninguém melhor do que os alunos para dizer o que está 
acontecendo. Ter, periodicamente, uma conversa franca com 
os alunos, sem os intimidar, provocando um diálogo aberto, 
franco, pode resultar em uma maior aproximação sua com os 
seus alunos e pode ser uma boa oportunidade para uma auto-
avaliação. Claro que sempre pode haver um aluno que pode 
vir a exagerar nas críticas. Mas releve! Ouça o necessário, 
seja humilde em reconhecer suas falhas e melhore no que for 
necessário. Em pouco tempo, os elogios poderão ser maiores 
do que as críticas. Basta se empenhar!

» Apresentar diferenciadas técnicas para solução dos 
problemas. Como apresentado no Capítulo anterior, há diversas 
formas de resolver o mesmo problema. Segundo autores como 
Giraffa et. al (2003), os professores precisam se preocupar com 
fatores como as diferentes formas de resolução de um mesmo 
problema, e os diferentes estilos cognitivos de um aluno. O 
professor da disciplina de algoritmos deve conduzir a disciplina 
de forma que o próprio aluno descubra seu estilo de raciocínio 
e forma de solução de problemas, auxiliando o aluno a modelar 
sua solução em forma de algoritmo.

» Promover a cooperação e colaboração entre os alunos 
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também pode ser importante. Porque, muitas vezes, um 
aluno pode não se sentir à vontade para tirar suas dúvidas 
diretamente com o professor, mas pode aprender muito “ao se 
abrir” com o colega e assim, amadurecer seus conhecimentos. 
Também a troca de experiências e de conhecimento pode ser 
bastante válida para o processo de aprendizagem.

Outro problema bastante discutido entre os professores de 
Algoritmos é a dificuldade normalmente encontrada pelos alunos em 
abstrair do problema o que foi pedido pelo professor. Normalmente, 
na disciplina de algoritmos, é dada a teoria, logo após exemplos 
e exercícios referentes ao tema abordado. Estes exercícios, 
normalmente, são constituídos de uma parte textual, situando o aluno 
no problema, chamado de enunciado. A grande dificuldade encontrada 
é abstrair do enunciado o que se deseja, mais especificamente, 
as entradas, o processamento e a saída. Sem entender qual é o 
problema,	fica	muito	mais	difícil	procurar	por	uma	solução. Outros 
desafios também podem ser citados, como:

» Entre alguns autores não há consenso de qual o melhor 
formalismo para ser utilizado na representação dos algoritmos, 
como também o nível de detalhamento que esse formalismo 
deve apresentar. Por exemplo, se é melhor usar pseudo-código 
ou fluxograma.

» É difícil gerenciar a diversidade de ritmos de aprendizagem 
dos alunos quando se está lidando com turmas grandes. Neste 
contexto, como ministrar atendimento individual, respeitando 
as individualidades, e, ao mesmo tempo, como incentivar o 
trabalho cooperativo?
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2.3.3	Dificuldades	e	Desafios	Enfrentados	pelos	Alunos

Tenho certeza que você como aluno que foi dessas disciplinas pode 
citar vários desses desafios e dificuldades, não é? Agora, fora a(s) 
dificuldade(s) que você teve, você consegue pensar em que outras 
dificuldades os seus futuros alunos poderão ter? Bem, aqui listaremos 
algumas identificadas em diversas referências bibliográficas, em mais 
de dez anos de ensino e, também, levando em conta as próprias 
dificuldades de quando fomos alunos. 

» Dificuldade	 de	 leitura	 e	 entendimento	 de	 enunciado - 
Muitas vezes, o aluno tem dificuldade de entender o que o 
problema está pedindo, antes mesmo de ter a dificuldade de 
construir o algoritmo. Ele não consegue responder a pergunta: 
“Qual é mesmo o problema que tenho que resolver?”. Cabe 
ao professor escrever enunciados claros, sem ambiguidade 
e, também, cabe ao professor apresentar aos alunos uma 
variedade de enunciados e tipos de problemas possíveis (ainda 
nesta disciplina, no volume 2, discutiremos tipos de problemas 
algorítmicos), pra que os alunos aprendam a ler e identificar os 
elementos essenciais de diferentes problemas. Porém, o aluno 
só vai melhorar nesse ponto, praticando. Logo, incentive os 
seus alunos a praticarem.

» Dificuldade	na	estruturação	da	solução - Diversas vezes, o 
aluno até entende o enunciado do problema. Porém, não sabe 
por onde começar a estruturar a solução do mesmo: ”Que 
instrução vem primeiro?” ou “Por onde começar?”. Nesse caso, 
lembre ao seu aluno daquelas fases da resolução de problemas 
algorítmicos: entrada, processamento e saída. Isso pode 
ajudar a começar. Também, outro ponto, é que muitos alunos 
não entendem que podem quebrar problemas mais complexos 
em problemas menores. E, com isso, tornar os problemas 
mais simples de resolver. Lembre que ele pode “dividir 
para conquistar”. Por exemplo, digamos que você tenha de 
implementar um sistema para controle de uma locadora de 
dvds, para cadastrar os títulos, consultá-los, excluí-los, locá-
los, devolvê-los, etc. O sistema como um todo é um pouco 
mais trabalhoso e possui algumas operações mais complexas. 
Porém, você pode ir por uma parte de cada vez. Começar 
cadastrando o DVD. Testou, deu certo? Então agora, você pode 
implementar a consulta do DVD. Testou, deu certo? Daí você 
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continua implementando aos poucos, incrementalmente. Sem 
precisar pensar de uma vez, no problema como um todo. Para 
ajudar neste ponto, cabe ao professor propor estudos de casos 
de tal forma a aumentar a complexidade dos problemas de forma 
gradual e restrita à lógica dos procedimentos e não relativa aos 
conhecimentos específicos do domínio do problema.

» Dificuldade	matemática	ou	com	a	essência	do	problema - 
Entre os principais fatores que dificultam o processo de ensino-
aprendizagem de lógica para desenvolvimento de algoritmos 
encontram-se a complexidade dos problemas tradicionais que, 
muitas vezes, exigem conhecimento de um domínio específico, 
fora da computação (por exemplo, física ou matemática). 
Já tivemos vários alunos que apresentaram problemas para 
resolver até exercícios mais simples porque envolviam o 
cálculo de alguma porcentagem. E o problema, muitas vezes, 
não era ter dificuldade com a linguagem algorítmica, era não 
saber calcular a porcentagem. Neste contexto, um algoritmo 
para resolver uma expressão matemática ou calcular uma 
velocidade ou uma porcentagem, pode apresentar um grau 
de dificuldade maior para aqueles que têm deficiência no 
conhecimento básico de outras disciplinas afins. Assim, com o 
intuito de facilitar o entendimento dos processos de construção 
de algoritmos, no início do processo de aprendizagem, o 
professor deve preferencialmente escolher problemas inseridos 
no contexto da realidade cotidiana dos alunos, já que não exige 
conhecimento específico para compreensão das etapas a 
serem realizadas. Dessa forma, o aluno concentra seu esforço 
de aprendizagem apenas na sequência lógica das ações que 
formarão o algoritmo.

» Tempos de raciocínio diferenciados - Alguns alunos têm um 
tempo de maturação da solução significativamente maior do que 
outros. Os alunos com esse perfil, provavelmente, poderão ser 
prejudicados durante as avaliações. Da mesma forma, poderão 
existir alunos que “pegam as coisas no ar”. Cuidado para não 
privilegiar esses alunos e esquecer dos outros.

» Impaciência ou Imediatismo da solução - Alguns alunos não 
têm paciência para maturar a solução do problema, desistindo 
facilmente (ou por impaciência ou até por preguiça de pensar 
um pouco mais) ou insistindo na primeira solução que lhe veio 
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à mente, mesmo sabendo que a mesma não está indo pelo 
caminho correto. Tente mostrar aos seus alunos que, com a 
prática, esse momento inicial da maturação da solução vai ficar 
cada vez mais curto. Porém, para isso, ele precisa exercitar, 
praticar a construção de algoritmos.

» Falta de exercícios - Apesar da insistência dos professores 
que o exercício é importante em disciplinas de algoritmos ou 
programação, alguns alunos não resolvem um exercício sequer. 
Deixando a prova ser o seu primeiro e grande exercício. Esse 
fato costuma levar a notas baixas nas primeiras avaliações. 
Insista com os alunos que é preciso praticar! Que algoritmo 
só se aprende construindo algoritmos!

» Problema de lógica - Mesmo com todos os esforços, sempre 
existirá um ou alguns alunos que não conseguirão acompanhar 
a disciplina. Esses alunos possuem, geralmente, dificuldade 
de raciocínio lógico, algumas vezes, causada pela falta de 
embasamento (matemática, português, estruturação de 
problemas, etc). É um problema um pouco mais complicado de 
resolver, porque não chega a ser problema de entendimento 
dos comandos que fazem parte do algoritmo, mas sim, esses 
alunos não conseguem estruturar uma solução, não conseguem 
indicar o passo-a-passo para a solução de um problema, nem 
mesmo puramente em português. Infelizmente, alguns alunos 
com esse perfil acabam sendo reprovados na disciplina. Mas 
outros podem acabar conseguindo acompanhar, se você dedicar 
mais atenção a eles, insistir, tentar motivá-los. O professor 
deve incentivar a resolução de exercícios por parte dos alunos, 
mostrando aos mesmos que essa é a única forma de assimilar 
o conteúdo e se preparar para novos problemas e avaliações. 
Deve também estimular os alunos a tirar as dúvidas que estão 
impedindo o entendimento como um todo. Pois quanto mais 
ele acumular dúvidas, mais difícil vai ficar de acompanhar a 
disciplina.

» A fama da disciplina – algumas disciplinas criam uma imagem 
de “difíceis”, especialmente pelo índice de reprovação e 
desistência ou pela quantidade de dedicação necessária para 
passar na mesma. Dessa forma, o aluno antes mesmo de 
começar a disciplina, cria um “preconceito” sobre ela, que pode 
atrapalhar o seu rendimento. Nesse caso, você deve motivar 
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os alunos a acreditarem que as dificuldades tão propaladas 
para a disciplina não existem, que ela exige apenas uma maior 
atenção e resolução maciça de exercícios. Deixo claro também 
que você estará presente para orientar no que for necessário. 
Desta forma, você pode tentar evitar ou amenizar a barreira 
negativa que pode ser criada no início do curso.

Há também aqueles alunos que até conseguem entender bem 
os conceitos e exemplos resolvidos e comentados, contudo, quando 
se parte para a prática e aplicação do que foi estudado em novos 
problemas ou situações, o aluno se vê perdido e sem direção. É 
como se quando você mudasse a situação, o nome de uma variável, 
acrescentasse alguma pequena informação a um problema que o 
aluno já resolveu, ele não soubesse mais como resolver o problema. 
Essa situação lhe parece familiar? Essa é a dificuldade que alguns 
alunos têm de abstrair uma solução para o problema. Há alunos que 
“decoram” como implementar determinado algoritmo, sem entender 
bem o que está sendo feito. Por isso, essa dificuldade. Geralmente, 
esses alunos não sabem responder a pergunta: “Eu posso usar aquela 
mesma solução adotada para o problema X nesse outro problema?”

Dificuldades e desafios como os descritos nessa seção, se mal 
gerenciados ou mal contornados pelos professores, monitores e/ou 
tutores podem acarretar em uma baixa motivação do aluno, apatia e 
baixa auto-estima, tendo consequência a reprovação do aluno ou o 
abandono da disciplina. 

A questão chave no processo não é simples e corresponde a 
como motivar o aluno, como fazê-lo tomar gosto pelo aprendizado 
procurando superar suas dificuldades como a falta de habilidades 
matemáticas e/ou lógicas. Também a como tornar o aprendizado mais 
interessante, atraente e estimulante. Adicionalmente, a como escolher 
a metodologia pedagógica adequada. Você como futuro educador 
exercerá um papel fundamental para tentar amenizar essas 
dificuldades	 e	 ajudar	 os	 alunos	 a	 superarem	boa	parte	 desses	
desafios,	pense	sobre	isso!

2.3.4 Problemas de natureza afetiva

Além de tudo que já foi apresentado, há ainda alguns problemas que 
podem vir a ocorrer que afetam direta ou indiretamente o rendimento 
do aluno na disciplina. Assim, achamos importante apresentá-los. São 
eles:
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» Problemas Ocasionais: Problemas esporádicos de ordem 
pessoal que afetam o aluno impedindo que este consiga 
se concentrar nas explicações e/ou influenciando em seu 
desempenho nas avaliações. Citamos como exemplo a morte 
de algum parente, uma doença, uma demissão, um divórcio, 
uma briga com o(a) namorado(a), entre outros.

» Problemas Constantes: Problemas de ordem afetiva que se 
manifestam durante todo o decorrer da disciplina em maior ou 
menor grau. Baixa auto-estima, pouca motivação, aversão ao 
conteúdo ou ao professor, insegurança, casos de depressão 
são exemplos de emoções que podem afetar negativamente a 
aprendizagem do aluno.

Atender adequadamente às necessidades dos alunos, 
considerando a diversidade de problemas possíveis torna-se uma 
tarefa desafiadora e com grande demanda de trabalho. Cabe a cada 
um ter a sensibilidade para saber quando o aluno está mentindo, 
exagerando ou realmente passando por um problema mais sério, que 
mereça realmente a compreensão por parte do professor.

Eita, como tem coisa, não é mesmo? Nós dissemos que não 
seria fácil ☺ Mas também, gostaríamos de dizer algo que ainda não 
tínhamos dito: ensinar também pode ser bem prazeroso e você 
pode aprender muito, tanto em termos de conhecimento, como 
enquanto pessoa. Vamos continuar?

2.4 Considerações Finais

Ao final desse capítulo, podemos chegar à conclusão que já 
imaginávamos: ensinar algoritmos parece ser tão difícil quanto 
aprender algoritmos ☺ Porém, nem ensinar, nem aprender algoritmos 
é uma missão impossível.

O estudo de algoritmos e lógica de programação é uma atividade 
cansativa e estafante, pois exige do aprendiz e mesmo do mais 
experiente muita dedicação mental, além de muita, mas muita prática 
mesmo. É necessário exercitar a mente constantemente moldando 
sua forma de pensar dentro dos ditames técnicos operados por um 
computador. Para isso, é preciso exercitar muito. É preciso construir 
e testar diferentes tipos de algoritmos. Quanto mais praticar, mais 
fácil	 se	 vai	ficando	começar	novas	construções	de	algoritmos.	
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Logo, incentive sempre seus alunos à prática!

Também é importante lembrar aos alunos para não ter medo de 
pedir ajuda, de tirar dúvidas quando necessário. Acumular dificuldades 
não ajuda em nada. Porém, para que o aluno não se intimide em pedir 
ajuda, você tem de estar acessível. Você deve ser uma pessoa fácil de 
achar (nem que seja por email ou chat), deve ser também agradável 
de conversar. Se você ironizar erros e fizer com que o aluno se sinta 
burro ou inconveniente, consequentemente ele não vai se sentir a 
vontade para procurá-lo e continuará com as dificuldades que tinha.

Agora, mais importante de tudo: lembre aos seus alunos que, 
para aprender qualquer coisa que seja, é importante realmente 
querer, estar motivado para aprender. Caso contrário, sempre será 
uma perda de tempo. Para você, futuro educador, nós dizemos, para 
ensinar, também é preciso estar motivado, gostar do que faz, senão, 
você realmente não conseguirá passar a motivação adequada para 
os seus alunos.

Figura 8. Nem tudo que se ensina, se aprende

Por último, mas não menos importante, vai uma informação para 
você. Por mais que você se esforce como professor, por mais que 
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você seja realmente bom no que faz, sempre haverá um ou mais 
alunos que não conseguirão acompanhar a disciplina, que não vão 
conseguir aprender o que você está tentando ensinar (veja a charge 
da Figura 8). Também, vão existir alunos que vão desistir sem motivo 
algum aparente ou que não vão levar a disciplina a sério. Não fique 
chateado ou se sinta mal por isso. O fundamental é saber que você 
está fazendo o melhor que pode como educador, no sentido mais 
profundo da palavra. Assim, você saberá que fez a SUA parte, mas o 
aluno também tem de fazer a DELE para as coisas funcionarem. Ok?

Atividades Propostas

Vamos aprofundar nosso conhecimento sobre o assunto abordado 
nesse capítulo, realizando as atividades propostas a seguir. Se tiver 
dúvidas, procure saná-las com professores executores e tutores da 
disciplina no fórum de discussão apropriado.

Atividade de Pesquisa

1. Forme um grupo de, no máximo, três pessoas e pesquisem 
sobre o perfil exigido do profissional da Computação tendo 
como base o currículo de referência definido pela Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC), disponível em: http://www.
sbc.org.br/index.php?language=1&subject=28. A partir do 
que foi pesquisado, crie um documento de texto para expressar 
a opinião do grupo sobre as seguintes questões:

a) Quais as habilidades que precisam ser desenvolvidas nos 
alunos/estudantes da área tecnológica, tanto para os cursos 
que tem a Computação como atividade fim como também 
atividade meio e os cursos superiores de tecnologia como 
aqueles oferecidos pelas Escolas Técnicas de Ensino?

b) Na opinião do grupo, quais das habilidades identificadas 
estão ligadas direta ou indiretamente ao desenvolvimento de 
algoritmos? Explique sua resposta.

c) Na opinião do grupo, qual o papel do professor de Algoritmos 
no processo de desenvolvimento das habilidades exigidas para 
o profissional da Computação? Onde ele pode atuar para que 
seja proporcionado o desenvolvimento dessas habilidades?
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A	pesquisa	deve	ser	postada	no	ambiente	virtual,	no	prazo	especificado	e	
fará parte da sua avaliação somativa.

Atividade de Interação

 Usando o fórum da semana, discuta com seus colegas e com 
o tutor e o professor como foi sua experiência no aprendizado 
de Algoritmos. Liste o que você mais gostou e o que não gostou 
no decorrer da disciplina, além de expressar quais foram suas 
maiores dificuldades.

Sua participação é muito importante para enriquecer 
o conhecimento de todos!

Atividade de Estudo

 Para complementar o que foi discutido neste capítulo, você 
deve fazer a leitura do artigo: Experiências Positivas para o 
Ensino de Algoritmos de Methanias Colaço Rodrigues Júnior, 
que encontra-se disponível no ambiente virtual e em:

 h t t p : / / w w w. u e f s . b r / e r b a s e 2 0 0 4 / d o c u m e n t o s / w e i b a s e /
Weibase2004Artigo001.pdf

Após a leitura, faça um resumo do artigo, emitindo sua opinião a cerca do 
mesmo. Poste o resumo no ambiente virtual, na atividade indicada.

Conheça Mais

Para aprofundar mais os temas discutidos nesse capítulo, 
recomendamos:

 O artigo: A Prática de Ensino nas Licenciaturas e a Pesquisa 
em Ensino de Ciências: Questões Atuais de Martha Marandino. 
Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/
arquivos/File/conteudo/artigos_teses/Ciencias/Artigos/marandino2.
pdf

 O artigo: Aprendizagem de Algoritmos: Dificuldades na 
Resolução de Problemas de Gilse A. Morgental Falckembach 
e Fabrício Viero de Araujo. Disponível em: http://www.dcc.unesc.
net/sulcomp/06/artigos/sessaoOral/21691.pdf
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Cinema em Ação

Há qualidades notáveis na jovem professora 
Katherine Watson (Julia Roberts) que 
podem servir de inspiração para nosso 
trabalho em sala de aula. Entre as principais 
poderíamos destacar a capacidade de 
superação em momentos de grande 
adversidade (quando é confrontada em 
sua primeira aula pela “sabedoria” livresca 
de suas alunas), a paixão pelo seu trabalho 
ou ainda por utilizar recursos e estratégias 
diferenciadas (tais como a utilização de 
slides e a visita a uma exposição). Há ainda 
alguns outros pontos revelados pelo filme 
que podem contribuir, significativamente, 
para a prática docente no ensino superior: a 
flexibilidade e a versatilidade para inovar e 
escolher o quê e como ensinar; a habilidade 
para envolver e conquistar a confiança do 
aluno; a percepção correta da realidade 
que o aluno pode e deve transformar; a 
coragem para contornar barreiras culturais, 
com firmeza de propósitos.

O Sorriso de Mona Lisa (Mona 
Lisa Smile), 2003. Duração: 

125 min. Direção: Mike Newell. 
Elenco: Julia Roberts, Kirsten 

Dunst, Julia Stiles, entre outros.

Recomendo como entretenimento, como cultura e como recurso de 
aprendizagem sobre docência - a arte de auxiliar outras pessoas a fazerem 

novas descobertas.

Você Sabia?

Que é importante ser sócio da Sociedade Brasileira de 
Computação (SBC)? Tanto para fortificar as ações relacionadas com 
Computação, como para ter descontos em congressos e conferências 
da área. A SBC luta para regularizar as profissões relacionadas com 
a Computação, possui diversas listas de discussão sobre as mais 
diversas áreas da computação, incentiva a organização de eventos 
na área e de publicações (artigos, revistas e periódicos).

Maiores informações: http://www.sbc.org.br/
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Vamos Revisar?

Resumo

Neste capítulo, foi apresentado que o Profissional da Computação precisa 
desenvolver habilidades de raciocínio lógico-matemático, capacidade de 
abstração e de construção de soluções de problemas, além de outras para exercer 
mais efetivamente suas atribuições. O ensino de Algoritmos, nesse sentido, 
assume um papel fundamental uma vez que representa uma disciplina base da 
qual muitas outras dependem, dentre elas, as de linguagem de programação. 
Adicionalmente, neste capítulo foram apresentadas as dificuldades e desafios 
relacionadas ao ensino de algoritmos, tanto de uma maneira geral, quanto pela 
visão do professor e do aluno. Além das apresentadas, você pode encontrar 
outros tipos de desafios e, como você já foi aluno, pode ter tido as suas próprias 
dificuldades que podem lhe ajudar a compreender melhor os seus futuros 
alunos.

Um Pouco de Humor

O professor está sempre errado! 
Quando fala um momento após, é um fominha para dar aula; 
quando pára de falar um minuto antes está matando aula. 
Quando fala em voz alta, berra; 
quando fala em tom normal, ninguém ouve. 
Quando possui um automóvel é rico; 
quando não possui é um coitado. 
Quando conversa com a coordenação, faz fofocas; 
quando não conversa é desligado. 
Quando promove festas está perturbando; 
quando não promove festas é um “morto” na escola. 
Quando é jovem não tem experiência; 
quando é velho está na hora de se aposentar. 
Quando não falta nunca é “Caxias”; 
quando falta não quer nada com a vida. 
Quando a prova é longa não dá tempo; 
quando a prova é curta, tira a chance do aluno. 
Quando dá toda a matéria do programa, não tem dó do aluno; 
quando dá pouca matéria, não prepara o aluno para o semestre seguinte. 
Quando repete o aluno é um chato; 
quando dá liberdade é um bobo. 
Quando dá tarefa, esquece que o aluno tem outras matérias; 
Não tem como…

(Texto adaptado do Blog http://escolademecanica.wordpress.com/ 
2008/10/15/o-professor-esta-sempre-errado)
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Capítulo 3 – O fator motivação

Vamos conversar sobre o assunto?

Afinal de contas, o que vem a ser “motivação”? A definição pode ser muito simples: 
“a força ou o impulso que leva os indivíduos a agirem de uma forma específica”. É 
claro que há muito mais implicações nisso do que sugere essa definição. Assim, 
achamos uma boa ideia ter um capítulo para tratar de motivação e de como 
motivar pessoas no geral, antes mesmo de pensar em como motivar em sala de 
aula.

Neste Capítulo, serão abordados os seguintes assuntos:

» O que é motivação e qual a sua importância

» Como motivar pessoas

» Como motivar para estudar

» Como motivar em sala de aula

O intuito com esse conhecimento é lhe apresentar informações que 
podem ser úteis na vida profissional e pessoal, pois motivação pode 
ser a chave para o sucesso, já que pessoas motivadas estudam 
e produzem muito mais do que as sem motivação. Motivar, esse 
será um dos seus desafios!

3.1 Definindo motivação

Motivação, como processo, é aquilo que suscita ou incita uma 
conduta, que sustém uma atividade progressiva, que canaliza essa 
atividade para um dado sentido. Assim, pode-se designar por motivação 
tudo o que desperta, dirige e condiciona a conduta. Pela motivação, 
consegue-se que o aluno encontre motivos para aprender, para se 
aperfeiçoar e para descobrir e rentabilizar as suas capacidades.
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A motivação é entendida, segundo Huertas (2001), como um 
processo psicológico, ou seja, ela é proporcionada por meio dos 
componentes afetivos e emocionais. No entanto, as pessoas possuem 
diferentes tipos de motivação para um determinado assunto. As 
pessoas criam metas em suas vidas, sua carreira profissional ou até 
mesmo em viagens, e são essas metas que as motivam a continuar 
seus objetivos e propósitos. Para Huertas (2001), a motivação é a 
energia psíquica do ser humano.

De acordo com os estudos de Fita (1999) “a motivação é um 
conjunto de variáveis que ativam a conduta e a orientam em 
determinado sentido para poder alcançar um objetivo”. Assim, a 
motivação consiste em determinadas ações que levam as pessoas a 
alcançar seus objetivos.

O tema motivação é difícil e complexo para os próprios psicólogos, 
que nem sempre são unânimes nas suas concepções. Não obstante, 
o tema da motivação, ligado à aprendizagem, é o centro dos estudos 
da Psicologia Científica. Está já provado que a motivação é a chave 
da criatividade e que vitaliza qualquer tipo de operacionalização 
(Balancho et. al. 2006).

No processo ensino-aprendizagem, a motivação deve estar 
presente em todos os momentos. Quanto a isso, Fita (1999) explica 
que muitas vezes dizemos que para o aluno ter motivação em aula é 
importante ter um bom professor. Ouve-se dizer também, que um bom 
professor é aquele que sabe motivar seu aluno. De acordo com esse 
posicionamento, Huertas (2001) salienta que toda motivação deve 
estar relacionada a metas e objetivos, portanto, um bom professor 
possui metas de ensino, o que tornará o aluno motivado a aprender. 
Huertas (2001) afirma que as metas são desencadeadoras da conduta 
motivada, formam parte do núcleo imprescindível para considerar uma 
ação como motivada ou não. Portanto, sem desejo e metas, não há 
motivação. No entanto, para haver aprendizagem é preciso haver 
a motivação.

3.2 Como promover a motivação

Motivar é criar a necessidade de aprender e de atuar. Para isso, 
existem diversas fontes que podem ser classificadas em motivação 
internas e externas (Balancho et. al. 2006). As fontes de motivação 
interna são:
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» O instinto – ele depende de complexos fatores ambientais e 
internos. Por instinto, o indivíduo reage impulsivamente, sem 
dirigir racionalmente as suas ações, a fim de conseguir qualquer 
coisa que lhe dê prazer ou que ele acha que vai lhe fazer 
bem. Por instinto você pode não tomar determinado caminho 
para casa, porque “algo lhe diz” que é perigoso. Essa é a sua 
motivação para tomar outro caminho.

» Os hábitos – eles são consequência de aprendizagens 
de costumes sociais e educacionais e condicionam 
inconscientemente a forma de atuar. Eles são adquiridos desde 
pequenos e como regras internas podem motivar algumas das 
ações dos indivíduos. Por exemplo, você é ensinado desde 
pequeno que deve tratar com respeito as pessoas mais velhas 
(Figura 9). Esse ensinamento é sua motivação para o bom 
tratamento.

Figura 9. Devemos respeitar os mais velhos, uma regra que motiva uma ação

» As atitudes mentais - certos tipos de motivação tornam-se 
intimamente associados à afirmação do eu. Por exemplo, há 
pessoas que gostam de realizar tarefas difíceis ou que poucas 
pessoas tenham conseguido (Figura 10), para que o seu bom 
desempenho constitua uma prova de afirmação e de auto-
estima, de que ela é capaz de realizar tal ação ou, até de que 
ela pode se destacar com relação a outras pessoas.

Figura 10. A necessidade de auto-afirmação pode ser um fator motivador
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» Os ideais - existem pessoas que estabelecem um padrão 
como objetivo a atingir (Figura 11). Essa aspiração, por si 
só, pode motivar o indivíduo a dar o máximo de si mesmo. 
Neste caso específico, o fracasso, quando acontece, faz 
descer o seu nível de aspiração, enquanto o êxito o eleva 
consideravelmente, é aquele dizer popular “nunca estamos 
satisfeitos, queremos sempre mais”.

Figura 11. Ter um objetivo a atingir pode ser um fator de motivação

» O prazer - é um reflexo automático, fora do controle consciente, 
que procura situações agradáveis. O indivíduo, ao avaliar um 
objeto, pessoa ou uma situação, desencadeia um processo 
emotivo, do qual resulta o desejo de executar uma ação. 
A avaliação emocional de que aquilo pode levar ao prazer, 
motiva-o para a ação. Por exemplo, a vontade de conquistar 
uma pessoa, de provar uma determinada comida ou de comprar 
determinado objeto, tal qual uma roupa (vide Figura 12), tem 
como fator motivador o prazer que se vai sentir depois de 
executada a ação em questão.

Figura 12. A busca por situações/sensações agradáveis é um fator motivador

Destas fontes de motivação interna, as que podem ser trabalhadas 
para motivar alunos são as atitudes mentais (por exemplo, elogiar o 
aluno cada vez que ele consegue realizar algo correto, para que ele 
queira mais) e os ideais dos alunos (deixando claro para o mesmo o 
quanto é importante ter um bom desempenho na disciplina, para que 
ele coloque esse bom desempenho como um ideal a atingir). Agora, 
vamos falar um pouco das fontes de motivação externas. São elas:
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» A personalidade do professor - influencia consideravelmente 
a aprendizagem dos alunos. Estabelecer relações de empatia 
e de afetividade favorece o prazer de aprender e facilita a 
aquisição de conhecimentos. Pare para pensar, na sua vida até 
hoje, na maioria das vezes, não foi mais fácil aprender, quando 
você simpatizava, gostava do professor (Figura 13)? E quando 
você antipatizava com o professor, tudo não se tornava mais 
difícil?

Figura 13. A boa relação professor-aluno pode ser um motivador para os estudos

»	 A	 influência	 do	 meio - O aluno depende quase totalmente 
do ambiente familiar e do meio social em que vive. Deles 
depende, por conseguinte, a formação do seu caráter e o 
desenvolvimento de gostos e de aptidões. Também o humor 
da pessoa e sua disposição para realizar alguma ação vão ser 
influenciados pelo meio em que a pessoa vive. Por exemplo, 
se você tem uma família que vive brigando (Figura 14) ou que 
está com problemas financeiros, você com certeza vai ter mais 
dificuldade para estudar, porque o meio estará tirando a sua 
motivação.

Figura 14. Problemas pessoais influenciam na motivação das pessoas
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» O objeto ou assunto em si - Quando um objeto é mostrado 
ao aluno, pode despertar-lhe emoções estéticas ou constituir, 
para ele, uma novidade, isso pode motivar o aluno a saber mais 
sobre o objeto ou a adquirir aquele objeto. Quando um assunto 
chama a atenção do aluno por algum motivo, ele desperta o 
interesse do mesmo (Figura 15), daí surge a motivação para 
estudar, pesquisar, ir mais a fundo naquele assunto.

Figura 15. O interesse no assunto pode ser um fator motivador para os estudos

»	 A	influência	do	momento - A instabilidade emocional do aluno 
leva-o a revelar, a cada momento, atitudes diferentes perante 
o trabalho a realizar. Ele pode zangar-se com facilidade, pode 
ficar de mau humor, pode estar feliz e logo em seguida passar 
para a tristeza. Algumas vezes, essa instabilidade ocorre sem 
explicação e influencia diretamente na motivação do aluno. 
Destas fontes externas, esta é a única que não poderá ser 
trabalhada pelo professor para motivar o aluno. Pois ela é 
imprevisível e pessoal de cada aluno. Fases ou períodos de 
instabilidade emocional podem ocorrer, entre outras coisas, 
relacionados a algum fator físico, como por exemplo, mulheres 
tendem a ficar mais nervosas e ansiosas quando estão em 
TPM (Tensão Pré-Menstrual) devido às mudanças hormonais. 
Também podem ter relação com algum evento ou acontecimento 
recente na vida do aluno.

 Agora, tendo em mente as fontes de motivação internas e externas, 
é possível destacar algumas estratégias que poderão ser utilizadas 
por você, futuro professor, para motivar seus alunos na realização das 
atividades da disciplina (French e Raven, 1967; Abreu, 1996; Carrasco 
e Baignol, 1993; Jesus, 1996B; Lens e Decruyenaere, 1991; Balancho 
et. al. 1996), a fim de melhorarem seu desempenho. São elas: 
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» Manifeste entusiasmo nas atividades realizadas com os alunos, 
constituindo um modelo ou exemplo de motivação para eles;

» Deixe claro no início do semestre letivo, o “porquê?” e “para 
quê?” da sequência dos conteúdos programáticos da disciplina 
pela qual é responsável, levando os alunos a perceberem a 
coerência interna entre as matérias a aprender e à adquirirem 
uma perspectiva global dessas aprendizagens;

» Sempre que possível, crie situações em que os alunos tenham 
um papel ativo na construção do seu próprio saber, além de 
incentivar a pesquisa (lembre da sabedoria popular: “se ouço 
esqueço, se vejo lembro, se faço aprendo”). Essa estratégia 
é importante principalmente em cursos na modalidade a 
distância.

» É possível aproveitar as diferenças individuais entre os alunos 
de uma mesma turma, levando os alunos mais motivados, com 
mais conhecimentos (ou que já compreenderam as explicações 
do professor e/ou aqueles que leram e compreenderam todo o 
material) a apresentarem os conteúdos aos outros alunos com 
mais dificuldades e a participarem ativamente de chats e fóruns, 
contribuindo para uma maior compreensão da matéria por parte 
dos primeiros e para a fixação dos conteúdos aprendidos pelos 
últimos. A troca de conhecimentos e experiências sempre são 
válidas e devem ser incentivadas.

» Utilize metodologias de ensino e materiais didáticos 
diversificados, que tornem a explicação das matérias mais 
clara, compreensível e interessante para os alunos.

» Proporcione vários momentos de avaliação formativa aos alunos, 
levando-os a sentirem satisfação por aquilo que já conseguiram 
aprender e motivação para aprenderem as matérias seguintes.

» Reconheça o progresso dos seus alunos, arrumando formas 
de comparar os seus conhecimentos atuais com os seus 
conhecimentos anteriores, levando-os a perceber as melhorias 
ocorridas e a acreditar na possibilidade de poderem melhorar 
ainda mais os seus desempenhos se se esforçarem.

» Promova a realização de tarefas de um nível de dificuldade 
intermédio, pois as tarefas demasiado fáceis ou demasiado 
difíceis não fomentam o envolvimento do aluno, nem a 
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percepção de competência pessoal na sua realização.

» Leve os alunos a atribuir os seus fracassos a causas instáveis 
(por exemplo, falta de esforço, falta de estudo) e não a 
causas estáveis (por exemplo, falta de capacidade), de forma 
a aumentar as expectativas de sucesso e o empenho em 
situações futuras e para evitar desmotivá-los.

» Você deve definir objetivos razoáveis para cada semana de 
aula que permitam que os seus alunos progridam e possam 
alcançá-los. Objetivos difíceis de serem alcançados podem 
se tornar uma fonte de desmotivação.

» Incentive os estudantes a discutir os novos materiais e assuntos 
de aula, trazendo à tona o que eles sabem sobre o tópico para 
discussão e fazendo com que eles aprendam com as suas 
próprias experiências. 

» Ainda é possível fazer uso de recompensas exteriores ao gosto 
e à competência que a realização das próprias tarefas poderiam 
proporcionar, indo ao encontro dos interesses dos alunos (tais 
como prêmios físicos – tais como uma revista, um cd, um boné 
- ou pontos extras na disciplina), quando os alunos apresentam 
uma motivação muito baixa. Na verdade, recompensas e 
privilégios são ótimas ferramentas motivacionais para o trabalho 
árduo. A título de sugestão, seria possível usar um esquema de 
recompensas que permitisse que os alunos ganhassem pontos 
(tipo um “cartão fidelidade”) que poderiam ser acumulados 
a cada atividade cumprida na disciplina e, posteriormente, 
trocados por prêmios como, por exemplo, lápis, blocos de 
anotações, camiseta, boné, um lanche, x pontos valem 1 ponto 
real na nota da disciplina e assim por diante. 

Apresentamos essas estratégias porque é importante que você 
tenha uma perspectiva global das hipóteses de trabalho ou estratégias 
possíveis para poder decidir por aquela que considere mais adequada 
num determinado momento, em sintonia com o seu estilo pessoal e 
as situações com que se depara.

3.3 Motivações para estudar

Para realizar qualquer ação na nossa vida, nós temos de estar 
motivados. Concorda? E para cada pessoa a motivação pode ser 
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provocada por algo diferente: reconhecimento por parte dos outros, 
desejo de aprender mais, possibilidade de ganhar dinheiro, etc. 

Nos estudos, na maioria das vezes, a motivação para um aluno é 
saber a utilidade daquilo que ele vai aprender. Assim como, conhecer 
a relação da disciplina atual, com as que virão depois. Isso, para 
que não pareça que o que ele está aprendendo “não vai servir para 
nada” ou que aquela matéria é “uma ilha”, que não está relacionada 
com nenhuma outra matéria dentro do curso. ☺ Mas não é só isso. 
Motivação para os estudos pode envolver muita coisa. E motivar, 
sempre é muito importante! Sendo assim, cada vez que você for 
ministrar qualquer disciplina, a primeira coisa que você tem de fazer 
é motivar o aluno a estudar AQUELA disciplina que ele vai cursar. 
Como fazer isso? Nem sempre é fácil, mas aqui vão algumas dicas 
adicionais àquelas que já foram dadas nas seções anteriores:

» Mostre claramente aos seus alunos a utilidade da disciplina. 
Para que vai servir o que ele vai aprender nessa disciplina? 
Onde ele poderá usar os conhecimentos aprendidos? Por 
que esse conhecimento é necessário na área/carreira que 
ele está abraçando? Se possível, mostre também como esse 
conhecimento pode ajudá-lo no dia-a-dia.

» Relacione a disciplina atual com as que já passaram e com as 
que virão depois, sempre que possível. Mostre como a falta 
desse conhecimento pode afetar aquela outra disciplina. Ou 
que a disciplina atual é continuação de outra que já passou ou 
faz uso de algum conhecimento adquirido anteriormente. Por 
exemplo, para você estar cursando esta disciplina de prática de 
ensino de algoritmo, você passou pela disciplina de “introdução 
a programação” ou “programação I”. Sem os conhecimentos 
prévios adquiridos naquela disciplina, tais como os conceitos 
básicos de algoritmos e lógica de programação, você não teria 
condições de ensinar outras pessoas a construir algoritmos. 

» Sempre que possível, fale de algo atual relacionado aos 
assuntos da disciplina. Por exemplo, fale sobre alguma 
reportagem, algum artigo na internet, em jornal ou revista que 
tenha a ver com o assunto. Isso pode mostrar ao aluno que 
aquele assunto não está só nos livros, não é apenas teoria, que 
ele é realmente pesquisado ou utilizado na atualidade. 

» Desperte o interesse do aluno para a matéria! Como? Tornando 
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a matéria divertida de estudar ou tornando ela um desafio para o 
aluno (porém, dando condições aos alunos de vencer o desafio). 
Além disso, use sua criatividade para fazer algo diferente, ilustrar 
com exemplos reais, use metáforas, conte estórias, conte como 
foi a sua experiência de cursar a disciplina de algoritmos ou 
similar. Relate seus anseios, vitórias e dificuldades, o aluno 
poderá se identificar com elas e acreditar mais que é possível. 
Lembre-se: as tarefas mais interessantes se tornam menos 
árduas de realizar. E, segundo Fita (1999), “a própria matéria 
de estudo pode despertar no indivíduo uma atração que o 
impulsiona a se aprofundar nela e a vencer os obstáculos 
que possam ir se apresentando ao longo do processo de 
aprendizagem”.

» Incite o lado criativo do aluno. Faça-o produzir algo durante 
a disciplina (por exemplo, um projeto, um pôster, uma 
apresentação, um programa, etc). Muitos alunos são atraídos 
pela possibilidade de criar algo novo.

» Incentive o aluno a praticar. Ninguém aprende algoritmos ou 
programação sem praticar. 

» Destaque a importância do estudo, da perseverança e do 
interesse para aprender qualquer matéria que seja! Lembre-se: 
um aluno motivado, é um aluno mais produtivo!

» Sempre que possível, faça trabalhos em grupo. Sejam projetos 
de desenvolvimento, sejam pesquisas. Isso vai provocar a troca 
de experiência entre os alunos e criar vínculos entre eles (a 
noção de ter alguém que pode contar durante os estudos, é 
importante para qualquer aluno).

» Se faça presente (mesmo que através de um ambiente virtual), 
dê atenção e trate bem os alunos em geral (procurando não 
privilegiar ninguém) e nunca se negue a tirar uma dúvida 
(mesmo aquelas que parecerem mais bobas, podem fazer muita 
diferença no entendimento por parte do aluno). Além disso, seja 
paciente com seus alunos. Lembre-se que sempre vão existir 
alunos que têm um raciocínio um pouco mais lento do que 
outros e eles não devem ser recriminados ou discriminados por 
isso. Esses conselhos são MUITO importantes, porque a maior 
parte dos alunos necessita sempre se sentir aceito, criar um 
vínculo com o professor. Todo aluno necessita sentir que recebe 
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a devida atenção. Se o aluno antipatiza ou se chateia com o 
professor, geralmente, ele acaba criando uma certa aversão à 
disciplina e isso pode acabar prejudicando o seu rendimento. 

» Se as aulas forem presenciais, seja pontual e assíduo, além de, 
sempre que possível, separar um tempinho para tirar dúvidas no 
final das aulas ou em algum horário extraclasse. Se o curso for 
a distância, cumpra os horários de atendimento estabelecidos e 
responda as mensagens e emails, o mais rapidamente possível. 
Isso permite o aluno saber que vai poder lhe encontrar, quando 
precisar e vai fazer com que o aluno sinta que está recebendo 
a atenção que necessita.

» Seja organizado com a disciplina, se prepare bem para cada 
aula e para responder as dúvidas. Um professor que demonstra 
segurança no que está ensinando, passa credibilidade. Não 
há nada pior do que professor inseguro. Porém, isso não quer 
dizer que você tem de saber tudo, sobre todas as coisas. Não. 
Ninguém é obrigado a saber tudo. Mas pelo menos da matéria 
da disciplina, do que você colocou no conteúdo programático, 
você deveria saber. Mas se algum aluno fizer uma pergunta 
que você não lembra ou não sabe no momento, seja franco, 
não enrole. Se souber a resposta, explique. Se não souber 
ou não lembrar da resposta, tenha humildade de reconhecer 
(como falamos antes, ninguém é obrigado a saber tudo) e se 
comprometa com o(s) aluno(s) que vai pesquisar e responder 
em uma próxima oportunidade ou logo que possível. Lembre, 
você é humano!

Tá vendo? Motivar não é moleza! Até porque a maioria dos 
estudantes, com raras exceções, tem necessidade de atenção, não 
se encantam facilmente com as coisas e não sabem estudar. Por isso 
mesmo, a responsabilidade do professor se torna ainda maior.

3.4 Considerações Finais

As primeiras aulas de um professor podem ser chamadas de 
“decisórias”. Nós diríamos que os primeiros quinze dias, pra sermos 
mais precisas. Como assim? Como a sabedoria popular diz que “a 
primeira impressão é a que fica”, esse é o tempo que os alunos, 
geralmente, levam para decidir se gostam ou não do professor, se 
confiam ou não no professor. Mostrar segurança na explicação 
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do conteúdo da disciplina, ser simpático, paciente e pontual, além 
de ser um bom ouvinte são características que podem fazer muita 
diferença, especialmente no começo, quando os alunos ainda estão 
lhe conhecendo.

Por que a necessidade de um professor? Por que o aluno não 
aprende resolvendo e entendendo os exercícios sozinho? Estas 
perguntas são complexas e basicamente podem ser respondidas 
quando o professor assume o papel de agente estimulador do 
aprendizado (seja ele presencial ou a distância). Este estímulo não é 
transmitido pelos livros e o professor pode, em diálogo constante com 
aluno e, principalmente, numa relação de afeto e cooperação, orientar 
os melhores caminhos para o aprendizado da disciplina. O professor 
deve ter o papel de um orientador e deve saber motivar.

Além disso, deve-se pensar nas estruturas de poder que permeiam 
a relação aluno-professor em sala de aula (Rodrigues Júnior, 2004). É 
notório que o autoritarismo não produz bons resultados. No entanto, 
ainda existem professores que usam autoritarismo exacerbado, 
causando sérios problemas no aprendizado. Muitos alunos podem não 
ter iniciativa de tirar uma única dúvida, por causa do comportamento 
não favorável do professor. Por outro lado, existem professores 
que confundem o afeto com amizade e, na tentativa exagerada de 
conquistar a simpatia dos alunos, acabam facilitando suas aprovações, 
dispensando atividades, prorrogando indefinidamente provas. Tudo 
para ser o professor “super bonzinho”, prejudicando assim todo um 
processo de aprendizado. O professor deve, como em qualquer 
profissão, amar o que faz, até porque, quando amamos o que fazemos, 
trabalhamos muito mais motivados. A partir daí, produzir ou permitir o 
desenvolvimento de uma relação afetiva é muito importante. Porém, 
a liberdade dentro da relação aluno-professor deve estar limitada às 
responsabilidades e objetivos traçados por ambos para aprender e 
construir novas competências que serão mais tarde, fundamentais 
à formação profissional e pessoal do aluno. Professor e aluno 
devem ser companheiros de trabalho em uma busca contínua de 
conhecimento. Por isso mesmo, você deve ter cuidado ao lidar com 
alunos que confundem as coisas, aqueles que devido a proximidade 
com o professor, acham que podem falar palavrões ao seu respeito ou 
fazerem piadas de humor duvidoso ou até “se mostrarem”, quererem 
chamar a atenção da turma para sua amizade com o professor. Saiba 
impor o respeito em sala de aula e deixe claro que você pode ser 
amigo, mas acima de tudo, você ainda é o professor.
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O papel do professor, segundo Huertas (2001), não é o de 
influenciar o aluno quanto às suas habilidades, conhecimentos e 
atitudes, mas o de facilitar a construção por parte deles do processo 
de formação. Frente a essa ideia, o professor influenciará o aluno 
no desenvolvimento da motivação da aprendizagem. Para o autor, 
quanto mais consciente for o professor com relação a motivação 
e ao seu poder de motivar, melhor será a aprendizagem de seu 
aluno.

Aprenda Praticando

Vamos relembrar de forma sucinta e com outras palavras algumas 
dicas para melhorar a motivação dos alunos (Fonte: Revista Nova 
Escola. Agosto, 2000)

1.  Estabeleça metas individuais (e alcançáveis!). Isso permite que 
os alunos desenvolvam seu próprio critério de sucesso.

2.  Emoções positivas melhoram a motivação. Se você pode tornar 
alguma coisa engraçada ou emocionante, sua turma tende a 
aprender muito mais.

3.  Demonstre por meio de suas ações que o aprendizado pode 
ser agradável.

4.  Desperte no aluno o desejo de aprender.

5.  Dê atenção. Mostre ao aluno que você se importa com o 
progresso dele. Ser indiferente a um aluno é um poderoso 
desmotivador.

6.  Mostre, sempre que possível, como o conteúdo pode ser 
aplicado na vida real.

7.  Explique sempre os objetivos da atividade a ser desenvolvida. 

8.  Em vez de recriminar respostas ou atitudes erradas, reconheça 
o trabalho bem-feito e encoraje a superação dos erros.

9.  Seja flexível ao ensinar, procure moldar a sua aula ao que você 
percebe de retorno da turma.

10. Sempre que possível, use recursos visuais, como desenhos, 
fotos, gráficos, objetos.
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11. Suas atitudes, decisões e ações em sala de aula são essenciais 
para criar um ambiente motivador.

Você Sabia?

Que existe uma revista específica para falar sobre motivação? 

 http://www.motivaonline.com.br/

Conheça Mais

Aos desafios expressos neste capítulo, podemos somar alguns 
outros. Entre eles, o desafio de dar aulas noturnas, especialmente 
para alunos que passaram todo o dia trabalhando. Dessa forma, como 
leitura complementar vale a pena ler o artigo O Desafio do Ensino 
Noturno, disponível em http://tinyurl.com/63hlwe . É curto, mas bastante 
interessante.

Para entender mais sobre motivação e como motivar, é importante 
conversar, também, como outras pessoas da área, especialmente 
outros professores. Com isso em mente, indicamos para leitura o blog 
do professor José Augusto Fabri que trata do assunto “como motivar 
o aluno nas disciplinas introdutórias da área de programação”. Tem 
alguns professores participando e a opinião de quem tem mais 
experiência pode lhe ajudar bastante. Blog do Professor José Augusto 
Fabri, disponível no endereço: http://tinyurl.com/5r2yoq 

Outras leituras sobre motivação que podemos indicar são:

 ZENTI, L. Aulas que seus alunos vão lembrar por muito tempo: 
motivação é a chave para ensinar a importância do estudo na 
vida de cada um de nós. Revista Nova Escola, São Paulo: 
Abril, v. 134, 2000.

 Corsi, Sueli E.; Basso, Patrícia D.; Fecchio, Miguel. Motivação 
em Sala de Aula. AKRÓPOLIS - Revista de Ciências Humanas 
da UNIPAR. Disponível em: http://revistas.unipar.br/akropolis/
article/viewFile/415/380

 Oliveira Filho, José R. Motivação dos Alunos em Sala de 
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Aula. Publicado em 03/07/2009 e disponível em: http://www.
webartigos.com/articles/20719/1/motivacao-dos-alunos-em-sala-de-
aula/pagina1.html

Também podemos indicar alguns livros interessantes:

Escrito por Robert Heller, esse livro é 
dividido em quatro partes - ‘A Análise da 
Motivação’, ‘A Construção da Motivação’, ‘O 
Melhor de Cada Um’ e ‘A Recompensa pelas 
Conquistas’ - , o livro descreve técnicas 
motivacionais, analisa as necessidades dos 
diferentes funcionários de uma empresa e 
mostra como usar a oferta de treinamento 
e incentivos para aumentar a satisfação 
no trabalho. 101 lembretes ao longo do 
livro destacam os pequenos segredos do 
sucesso em promover motivação. No final, 
um teste exclusivo lhe permite avaliar sua 
capacidade de motivar e de extrair o melhor 
de cada pessoa. Apesar do enfoque voltado 
para área de negócios, as informações 
apresentadas podem ser facilmente 
adaptadas para uso em sala de aula.

Livro: Como Motivar Pessoas - 
Seu Guia de Estratégia Pessoal 

– PubliFolha, 1999

Escrito por Iain Maitland, este livro mostra 
como maximizar qualidades pessoais e 
da equipe, como gerenciar equipes, como 
estabelecer metas e como trabalhar para 
alcançá-las. O livro foi editado pelo Grupo 
Voce S.A. e disponibilizado como um 
e-book gratuito, no endereço:

http://e-book-gratuito.blogspot.com/2008/08/
como-motivar-pessoas.html

Livro: Como Motivar Pessoas - 
Grupo Você S.A

Atividades Propostas

Atividade	de	Reflexão

 Agora, depois de tanta coisa, é a sua vez! Que tal refletir um 
pouco sobre o conhecimento adquirido neste primeiro volume? 
Para isto, pense um pouco e depois crie uma WIKI no ambiente 
virtual com três partes: passado, presente e futuro.
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 Na parte denominada PASSADO, procure responder às 
seguintes perguntas:

» Que tipo de dificuldades você encontrou quando passou pela 
disciplina de algoritmos?

» Como você venceu essas dificuldades?

» Seu professor tinha ciência das suas dificuldades? Detalhe sua 
resposta.

» Como ele procurou saná-las?

» Na sua opinião, que pontos fortes e fracos seu professor tinha?

Lembre que você já discutiu um pouco sobre isso no fórum citado no 
capítulo anterior. Logo, não deve ser difícil escrever essa parte, você pode 

reaproveitar ideias utilizadas antes.

 Na parte denominada PRESENTE, procure responder às 
seguintes perguntas:

» Depois de ler os assuntos expressos neste volume, que 
informações você considera que foram mais úteis para você? 
Quais informações você achou mais interessante?

» Você tinha noção da importância da motivação e das formas de 
promovê-la?

 Na parte denominada FUTURO, procure responder às 
seguintes perguntas:

» Tendo em mente o que você passou como aluno da disciplina 
algoritmos e tudo que foi estudado neste volume (dificuldades, 
desafios, como motivar, etc), que lições você tira para aplicar 
no seu futuro profissional, seja como professor, seja como 
desenvolvedor ou como líder de alguma equipe?

» Sabendo de todos os desafios, você acha que você vai ser um 
bom professor? Explique sua resposta.

» Que desafios, dificuldades você acha que serão mais difíceis 
de você enfrentar? Por quê?

A criação dessa WIKI fará parte da sua avaliação somativa. Mas mais 
importante	que	a	avaliação	é	você	parar	para	refletir	o	tipo	de	professor	

que você pretende ser, com base no que já passou na vida e nos 
ensinamentos que está adquirindo nesta disciplina. Mãos à obra!
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Cinema em Ação

Para tratar do papel do professor como motivador, sugerimos 
o	filme:

Sinopse: O fim depende do começo! Este é 
o lema do colégio de rapazes St. Benedict’s, 
frequentado pela nata da sociedade 
americana, filhos de gente rica e importante. 
É neste ambiente, cujos alicerces são a 
tradição e a honra, que leciona o professor 
Hundert - um apaixonado pela história antiga 
- que dá aulas onde a emoção e a alegria 
estão presentes.

Mas um aluno em especial começa a 
incomodar. Trata-se do arrogante Sedgewick, 
filho de um respeitado senador, que inicia uma 
guerra particular com o mestre. Uma batalha 
de egos e vontades que segue durante mais 
de 25 anos. O filme apresenta-se como um 
eco do passado a lembrar o espectador que 
a honestidade e o empenho pessoal são 
valores que não perecem. Além disso, esse 
filme vem nos afirmar sobre a importância da 
didática na educação. Ela é um instrumento 
que faz com que busquemos soluções para 
resolver os problemas em nossas salas 
de aulas. Assim, vem nos despertar para 
uma real importância de uma educação 
verdadeira. E leva a reflexões como:

Será possível ao professor, através de suas 
atitudes, modificar o futuro de seus alunos? 
Até que ponto o convívio diário com os 
professores pode influenciar o caráter e as 
atitudes dos estudantes? O individualismo 
e a busca da vitória a qualquer preço são 
ensinamentos que devem continuar fazendo 
parte das lições trabalhadas na escola? Até 
que ponto os professores devem continuar 
acreditando e investindo na recuperação de 
seus alunos (seja na formação ética ou na 
acadêmica)? Será que o idealismo muitas 
vezes não chega a cegar os professores 
em seus julgamentos e procedimentos em 
relação a seus estudantes? Todas essas 
questões estão, de certa forma, presentes no 
filme “Clube do Imperador”, isso já o qualifica 
como importante de ser visto por educadores, 
estudantes e por todas as pessoas 
interessadas em melhorar a educação.

Clube do Imperador (The 
Emperor’s Club). Ano: 2002. 
Duração: 109 min. Direção: 

Michael Hoffman 
Elenco: Kevin Kline, Emily 

Hirsch, Embeth Davidtz, entre 
outros.
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Para	 tratar	do	 tema	motivação,	um	filme	muito	 interessante,	
baseado em fatos reais é:

Sinopse: Um história inspirada em fatos 
reais sobre Chris Garner, um vendedor de 
São Francisco que vive no limite da linha 
da pobreza. Quando sua mulher Linda o 
abandona, Chris deve criar sozinho o filho 
deles de 5 anos, Christopher. A determinação 
de Chris finalmente surte efeito quando ele 
arruma um estágio sem remuneração em 
um programa ultra-competitivo de analista 
financeiro, onde somente um em cada vinte 
candidatos consegue ser efetivado. Mas sem 
salário, Chris e seu filho são despejados do 
apartamento em que vivem e são forçados 
a dormir nas ruas, em abrigos comunitários 
e até mesmo em banheiros das estações 
de metrô. Com determinação e o amor e 
confiança de seu filho, Chris Gardner dá a 
volta por cima para se tornar uma lenda em 
Wall Street.

Esse filme, mais do que tudo passa a 
mensagem: Acreditem, é possível vencer! 
Nem mesmo os maiores obstáculos 
podem impedir os obstinados. Aqueles que 
realmente estão imbuídos de uma meta, 
atrás de objetivos claros e dispostos a suar 
a camisa atingem o triunfo. Há inúmeras 
histórias de pessoas comuns, como eu 
ou você que lê essas linhas nesse exato 
momento, que chegaram a algum lugar 
porque se dispuseram a ousar, a estudar, a 
planejar suas carreiras e vidas, a estruturar 
cada pequeno passo e a não demonstrar 
desânimo em nenhum momento de suas 
jornadas.

“À Procura da Felicidade” nos coloca 
em contato com uma valiosa história de 
superação humana. E o que podemos tirar 
de cada cena do filme como experiência ou 
lição para nossas vidas? Muitas coisas. Por 
exemplo, que aprendemos tanto com os 
bons quanto com os maus acontecimentos 
de nossas existências.

O fio principal que conduz a película é, no 
entanto, a capacidade de superação, a garra, 
a fibra e todo o empenho demonstrados pelo 
personagem de Smith para conseguir atingir 
seus objetivos profissionais. Esperamos 
que, talvez, assistindo a esse filme, você 
passe a acreditar e lutar, também, pelos 
seus sonhos... Bom Filme para você!

À Procura da Felicidade (The 
Pursuit of Happiness). Ano: 2006. 

Duração: 117 min. 
Direção: Gabriele Muccino 

Elenco: Will Smith, Jaden Smith, 
Thandie Newton, entre outros
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Vamos Revisar?

Resumo

Neste capítulo conceituamos motivação e a sua importância na nossa vida. 
Estudamos que, no processo ensino-aprendizagem, a motivação deve estar 
presente em todos os momentos, a fim de aumentar o interesse e o rendimento 
dos alunos. Adicionalmente, foram apresentadas várias dicas e estratégias para 
promover motivação e foi destacado o papel do professor como motivador. Na 
verdade, cabe ao professor facilitar a construção do processo de formação, 
influenciando o aluno no desenvolvimento da motivação da aprendizagem. 
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Considerações Finais

Olá, cursista!

Esperamos que você tenha aproveitado este primeiro módulo da 
disciplina de Prática de Ensino de Algoritmos.

No próximo módulo, estudaremos como fazer o planejamento de 
um curso sobre algoritmos. Neste contexto, discutiremos métodos e 
estratégias de ensino de algoritmos, mostraremos alguns cuidados 
que você deve ter em sala de aula e finalizaremos mostrando como 
elaborar um plano de aula. 

Nesse sentido, o final deste módulo já é uma motivação para que 
você fique curioso(a) para as próximas reflexões sobre o ensino de 
algoritmos.

Aguardamos sua participação no próximo módulo.

Até lá e bons estudos!

Danielle e Sandra

Professoras Conteudistas
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Conhecendo o Volume 2

Neste segundo volume, você adentrará mais profundamente no mundo do ensino. 
Para facilitar seus estudos, veja a organização deste segundo módulo.

Módulo 2 - Fazendo o Planejamento do Curso

Carga Horária do Módulo 2: 15 h/aula

Objetivo do Módulo 2: Este módulo foca em métodos e estratégias de ensino. 
Nele será esclarecido como elaborar um plano de curso de algoritmos, como fazer o 
planejamento das aulas, destacando pontos que devem ser levados em consideração 
tais como: nível do curso, público-alvo, modalidade de ensino, entre outros.

Conteúdo Programático do Módulo 2

► Capítulo 4: Estratégias para o Ensino-Aprendizagem de Algoritmos

» O Processo de Aprendizagem

» Metodologia de Ensino

» Exemplos de Estratégias de Ensino-Aprendizagem

► Capítulo 5: Pontos a Considerar na Elaboração de um Curso de Algoritmos

» Os diferentes níveis de ensino de Algoritmos: foco no público-alvo

» Material Didático

» Recursos Áudio-Visuais

» Cuidados em Sala de Aula

► Capítulo 6: Planejando suas Aulas

» Elaboração de Planos de Curso

» Planejamento de Aulas
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Capítulo 4 – Métodos e 
Estratégias para o Ensino de 
Algoritmos

Vamos conversar sobre o assunto?

“Foi difícil para você aprender a fazer algoritmos? Você acha que o material 
didático influenciou na aprendizagem? Você elaboraria esse material de outro 
jeito? Você acha que os professores que teve sobre o assunto foram bons? Se 
você estivesse no lugar deles, como teria agido? Já vimos no capítulo 2 que 
ensinar algoritmos também não é muito fácil, mas como pode ser feito? Como 
futuro educador que será em Computação, que metodologia você adotaria para 
amenizar as dificuldades enfrentadas pelos alunos na aprendizagem desse 
assunto? É sobre isso que vamos discutir neste capítulo”

Agora que já revisamos os conceitos básicos sobre Algoritmos e 
sabemos a importância dessa disciplina para os cursos de Computação 
ou correlatos, vamos parar um pouco de pensar como alunos e 
começar a refletir sobre o papel do professor. Neste contexto, vamos 
refletir sobre o processo de aprendizagem, sobre como os assuntos 
podem ser apresentados para aumentar o rendimento dos alunos 
e sobre quais estratégias de ensino podem ser usadas em sala de 
aula (seja ela presencial ou virtual). Dessa forma, neste capítulo você 
ficará conhecendo:

» O processo de aprendizagem e suas nuances

» O que é metodologia de ensino

» Exemplos de estratégias de ensino

O intuito com esse conhecimento é ajudá-lo a conhecer recursos 
necessários para o processo de ensino-aprendizagem de algoritmos 
e, a partir das discussões e reflexões feitas durante o curso, tentar 
maximizar a aprendizagem em um assunto tão fundamental para a 
Computação como é Algoritmos. Esse será o nosso desafio! Vamos 
lá?

4.1. O Processo de Aprendizagem

O objetivo de qualquer professor é que seus alunos realmente 
aprendam, entendam o assunto que está sendo ministrado. Que eles 
consigam desenvolver suas habilidades e competências e, depois, 
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consigam “caminhar sozinhos”, continuem sua aprendizagem por si 
mesmos, estando aptos a encarar conceitos mais avançados. Mas, 
para que esses objetivos sejam alcançados, deve ter havido um 
processo de aprendizagem. Mas, antes de falar do processo, o que 
seria aprendizagem?

O conceito de aprendizagem, em termos educacionais (sim, porque 
a psicologia já tem uma definição diferente), refere-se à aquisição de 
conhecimentos ou ao desenvolvimento de habilidades e atitudes em 
decorrência de experiências educativas, tais como aulas, leituras, 
pesquisas, desenvolvimento de projetos, exercícios, etc.

O processo de aprendizagem é bastante complexo e está fora 
dos propósitos desta disciplina tratar exaustivamente dele. Todavia, 
há alguns aspectos que são comuns a maioria das abordagens 
modernas que tratam do tema aprendizagem e, como esses aspectos 
influenciam o processo de aprendizagem, torna-se útil para qualquer 
professor conhecê-los. Pois conhecendo esses aspectos, é possível 
selecionar as estratégias mais adequadas para o desenvolvimento da 
disciplina que se pretende lecionar, no nosso caso, algoritmos. E quais 
são eles? Vamos discutir sobre os mesmos nas próximas subseções.

4.1.1. Diferenças individuais

As pessoas apresentam diferenças significativas em relação à 
aprendizagem. É fácil verificar que, após apresentar determinado 
enunciado de um algoritmo em sala de aula, alguns alunos tendem 
a concluí-los mais rapidamente que outros. Também, considerando o 
contexto de uma sala de aula convencional, alguns alunos são mais 
rápidos em levantar as mãos para responder, enquanto outros são mais 
lentos. Alguns alunos lembram-se facilmente da matéria ministrada 
no dia anterior, enquanto outros a terão esquecido e precisarão 
recordá-la. Alguns alunos são mais tímidos e calados, preferindo ficar 
com a dúvida para si a se expor em público. Alguns alunos não têm 
problema algum em falar em público e questionarem tudo que não 
tenham entendido direito. Há muitas razões que determinam essas 
diferenças entre as pessoas. A herança genética responde por parte 
delas. Mas também devem ser considerados outros fatores como: 
tipo de educação recebida, background cultural, condições de vida, 
estado emocional, entre outros. A determinação do peso de cada 
um desses fatores constitui tarefa bastante difícil. Porém, podemos 
observar em artigos diversos sobre diversidade e com a nossa própria 
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experiência em sala de aula que os alunos que apresentam facilidade 
mediana para aprender são os mais numerosos, ao passo que os 
muito rápidos e os muito lentos são mais raros, ou seja, estão em 
menor quantidade.

O que pode ser feito com relação a essas diferenças? 
Reconhecê-las! O professor de modo geral pouco pode fazer em 
relação à composição das classes em que irá ministrar suas aulas. 
Será, porém, bastante útil procurar saber se as classes foram 
formadas aleatoriamente ou segundo algum critério definido (por 
exemplo, já trabalhei em uma faculdade privada em que os alunos 
repetentes tinham uma turma específica, só deles, separada da turma 
dos novatos). Também é útil você procurar conversar com os alunos 
no primeiro dia de aula ou usar um questionário, a fim de procurar 
saber informações tais como: se o aluno trabalha, com o que ele 
trabalha, qual a experiência dele com o assunto a ser ministrado, se 
é pai ou mãe de família, o tempo que terá para dedicar a disciplina, 
qual a expectativa dele com a disciplina, entre outras informações. À 
medida que você dispuser dessas informações, terá visão global das 
classes, o que poderá auxiliá-lo na escolha das estratégias a serem 
aplicadas. Adicionalmente, a observação dos alunos no dia-a-dia das 
aulas também pode ajudar a avaliar o perfil/nível da turma.

4.1.2. Motivação

Como já apresentado no capítulo 3, é indiscutível a importância 
da motivação na aprendizagem. Um aluno pode ser inteligente, mas, 
se ele não quer aprender, ninguém poderá fazê-lo aprender. Se 
submetido a uma situação de aprendizagem, como, por exemplo, uma 
aula, ele provavelmente dedicará sua energia e atenção a fins menos 
desejáveis (por exemplo, conversar com um colega, ouvir música no 
celular, ler algo não relacionado à disciplina, entre outros). Por outro 
lado, um aluno altamente motivado provavelmente se sairá melhor do 
que qualquer um pudesse prever. Convém considerar que a motivação 
é algo interior. As pressões externas podem aumentar o desejo de 
aprender, mas é necessário primeiramente que se queira aprender. 
Os psicólogos lembram que a motivação sempre tem origem numa 
necessidade. Esta é que determina a direção do comportamento 
para alvos apropriados a sua satisfação. Assim, quando alguém tem 
necessidade de obter determinado conhecimento, dirige sua atenção 
e energias para leituras, cursos, palestras e outras ações capazes de 
satisfazer aquela necessidade. Entendido desta forma, o problema da 
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motivação torna-se bastante complexo, pois o professor só conseguirá 
de fato motivar seus alunos se for capaz de despertar seu interesse 
pela matéria que está sendo ministrada. Ou quando for capaz de 
demonstrar que aquilo que está sendo ensinado é necessário para os 
alunos alcançarem os seus objetivos.

Já apresentamos no capítulo 3 várias técnicas de motivação, 
porém, é importante ter em mente que motivar os alunos constitui 
uma atividade mais complexa do que geralmente se imagina. 
Frequentemente se admite que quando um professor utiliza múltiplos 
recursos de ensino ou conta fatos pitorescos durante a aula, ele está 
motivando. Isto nem sempre é verdadeiro, porque motivar implica 
despertar e manter o interesse do aluno em aprender. A motivação 
envolve, portanto, o estabelecimento de um relacionamento mais 
intenso entre o professor e os alunos. À medida que o professor 
procurar identificar os interesses dos alunos, mais próximo ele estará 
de conseguir motivá-los a contento. O que podemos sugerir para você 
em termos de motivação tem base no que acabamos de explicar: 
procure estabelecer, desde o começo, uma relação amistosa e 
que passe confiança para os seus alunos. Dessa forma, você terá 
mais facilidade não apenas para identificar os interesses dos alunos, 
mas também para ajudá-los a perseverar quando encontrarem 
dificuldades.

4.1.3. Concentração

A concentração desempenha importante papel no processo de 
aprendizagem. Quando alguém se concentra no que está lendo ou 
ouvindo, tende a aprender muito mais. Quando não há concentração, a 
matéria apresentada tende a fixar-se apenas vagamente e facilmente 
é esquecida.

A concentração depende muito da motivação. Numa classe 
mediana é possível observar como os alunos que querem aprender 
dirigem suas energias para o exercício da lição. Já os menos 
interessados podem estar completando o exercício, mas prestando 
mais atenção ao que seus vizinhos estão fazendo ou ao que 
acontece fora da classe do que em seus próprios exercícios. Mas 
a concentração também é influenciada por estímulos do ambiente, 
como: dimensões da sala de aula, acústica, recursos de ensino, 
sequência de apresentação da matéria, “tiques” ou vícios de linguagem 
do professor, qualidade dos textos de apoio etc. Por exemplo, um 
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aluno pode estar muito interessado em aprender e procurar ouvir o 
que diz o professor. Porém, não consegue concentrar-se, porque a 
apresentação é feita de maneira desordenada ou em um tom de voz 
monótono. Igualmente, um aluno pode ler determinado texto palavra 
por palavra, mas sem prestar nenhuma atenção, sem concentração, 
porque o texto está mal impresso, difícil de compreender ou redigido 
num estilo obscuro. Há que se considerar também outros fatores 
pessoais estranhos à motivação que podem dificultar a concentração, 
tais como: indisposição orgânica (por exemplo, uma dor de barriga ou 
uma dor de cabeça), preocupação, ansiedade, estresse,  etc.

Então como manter os alunos atentos? Como despertar 
o interesse deles? Como chamar a atenção? Para que haja 
aprendizado é necessário que o aluno preste atenção na exposição 
do professor, nos textos que lê ou nos exercícios de que participa. 
Na realidade, a atenção do aluno depende, em boa parte, do seu 
grau de motivação. Contudo, papel importante cabe ao professor, 
que deverá conhecer muito o assunto a ser ensinado, assim como 
a melhor sequência de apresentação, a fim de organizar espacial e 
temporalmente os estímulos a serem apresentados. Você conseguirá 
melhores resultados em relação à atenção dos alunos se levar em 
consideração alguns pontos como:

» Tenha bom humor - Professores bem-humorados conseguem 
mais facilmente manter atentos os grupos. Frases espirituosas 
e exemplos pitorescos constituem recursos bastante eficientes. 
Porém, seja cuidadoso com piadas de mal gosto, pejorativas ou 
preconceituosas porque podem acabar ofendendo algum aluno 
(direta ou indiretamente).

» Mantenha o entusiasmo - O entusiasmo do professor com 
frequência é transmitido para os alunos. Por essa razão, 
convém que os professores somente se disponham a ministrar 
determinada disciplina quando estiverem convencidos de sua 
importância e realmente se identificarem com a mesma.

» Faça alguma aplicação prática do assunto - Poucas coisas 
são tão dispersivas quanto um longo discurso que não indique 
alguma aplicação prática. Por essa razão é que se tornam 
muito úteis os exercícios e trabalhos propostos para os alunos. 
Também é útil contextualizar o assunto com exemplos do 
mundo real.
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» Utilize, sempre que possível, recursos auxiliares de ensino 
- Os recursos audiovisuais são muito importantes para manter 
o grupo atento. A eficiência obtida com esses recursos torna-
se maior quando sua utilização é diversificada. Porém, tenha 
cuidado para não utilizar uma quantidade abusiva de recursos 
e animações que acabem por tirar a atenção do conteúdo a ser 
ministrado.

» Convide os alunos a participar - A atenção de um grupo 
aumenta à medida que sua participação é solicitada. Cabe, 
no entanto, considerar que só convém serem feitas ao 
grupo perguntas que possam ser respondidas sem maiores 
dificuldades. Perguntas que sejam mais complexas podem, ao 
contrário do desejado, servir para inibir os participantes.

4.1.4. Reação

Para que alguém possa aprender determinada matéria é necessário 
estar envolvido com ela. Alunos passivos têm mais dificuldades 
para aprender. Convém, pois, que a cada estímulo ou conjunto de 
estímulos o aluno responda, dizendo, escrevendo, elaborando ou 
indicando alguma coisa.  É necessário que os alunos se exercitem 
no sentido de reagir ao que é apresentado. E também que as 
situações de ensinos preparadas pelo professor sejam suficientemente 
estimulantes para provocar reações nos alunos. E como estimular 
as reações dos alunos? Como estimular os alunos a participar? 
Eis algumas sugestões:

» Estimule que os alunos façam anotações sobre as aulas;

» Estimule os alunos a falar, a dar depoimentos pessoais, a fazer 
sugestões e a ampliar as ideias apresentadas;

» Faça perguntas que os alunos estejam aptos a responder;

» Incite discussões construtivas entre os alunos;

» Promova a realização de trabalhos colaborativos em equipes;

4.1.5. Feedback

O feedback exerce importante papel na aprendizagem. O fato do 
aluno ter condições para confirmar o que está acertando ou errando 
auxilia-o na fixação da resposta e também motiva-o na continuação 
do processo de aprendizagem. Logo, fornecer feedback é uma tarefa 
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que exige do professor, antes de mais de nada, disposição para ouvir. 
Muitos professores, no afã de oferecer o máximo para os alunos, falam 
o tempo todo. Este comportamento é completamente equivocado. 
Para facilitar a aprendizagem, o professor deve, em muitos momentos, 
deixar de ser emissor e assumir o papel de receptor para saber em que 
medida os alunos estão compreendendo o que está sendo transmitido. 
E a partir do que for ouvido, o professor poderá informar aos alunos a 
cerca do quanto estão acertando, do que estão compreendendo.

Também é importante dar feedback de exercícios e provas 
realizados. Mostrar a resposta correta, comentar o quanto uma 
resposta se aproxima ou se distancia da correta. Só através dessas 
discussões o aluno poderá escolher qual o rumo correto a tomar e 
poderá saber o quanto está próximo ou distante do rumo certo.

4.1.6. Memorização

Tudo o que foi aprendido pode ser evocado à mente. Todavia, 
com frequência as pessoas se esquecem do que foi aprendido após 
decorrido algum tempo. Daí a tendência a se falar em boa ou má 
memória. O que se entende por memória é algo muito complexo e 
relaciona-se com fatores já apresentados, tais como diferenças 
individuais, motivação e concentração. Imagine-se, por exemplo, um 
professor de informática que vai a uma conferência sobre o ensino 
de computação. Sua motivação em relação ao assunto favorece 
sua atenção. E sua experiência própria no ensino de informática 
indica que ele memorizará mais facilmente o que for transmitido na 
conferência do que, por exemplo, um professor de História. Mas há 
outro elemento de fundamental importância a ser considerado na 
memorização. Trata-se da compreensão. Temos de ter em mente 
que só podemos memorizar verdadeiramente o que nós entendemos. 
Dessa forma, quanto mais tempo for gasto na compreensão, mais 
rápida será a tarefa de memorização. Vamos demonstrar esse ponto 
com uma pequena experiência. Veja a seguinte lista de sílabas:

Tru, lor, vure, gir, ber, arb

Leia a lista e tente lembrar-se das sílabas. Pegue uma folha de 
papel e procure escrevê-las de memória, sem olhar pra lista acima. 
Compare, então, sua lista com a original. Caso tenha cometido erros, 
escreva novamente as sílabas sem olhar para a lista. Repita isto até 
que sua lista esteja correta. Agora, repita este procedimento com a 
nova lista de palavras a seguir:
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Pá, chá, pé, mar, voz, fé

Você certamente terá memorizado mais rapidamente esta 
última lista. Isto porque ela consiste em palavras cujo sentido é 
compreensível. Agora, tente denovo com a nova lista a seguir:

Ai, que, odor, no, meu, pé, será, chulé

Neste caso, a memorização, provavelmente, ocorrerá ainda mais 
rapidamente, pois, além de serem dotadas de sentido, as palavras 
formam uma frase perfeitamente compreensível. E mesmo tendo mais 
palavras que as outras listas, com certeza, a memorização ocorrerá 
mais rapidamente.

E o que podemos fazer para favorecer a memorização? Bem, 
precisamos primeiramente garantir a organização do material a ser 
apresentado. Quanto maior a organização, maior a compreensão e, 
consequentemente, mais fácil será a memorização. Neste sentido 
recomenda-se adotar a sequência “todo-parte-todo”. Isto quer dizer 
que o professor iniciará seu trabalho proporcionando visão geral do 
que será estudado na unidade, para, em seguida, apresentá-la em 
pormenores e, por fim, proporcionar um resumo geral da matéria.

Outro procedimento que favorece a memorização é a repetição. 
Cabe considerar, entretanto, que esta repetição deve ser criativa, pois 
repetir sempre a mesma coisa é cansativo e desestimula o interesse 
dos alunos. O professor pode expressar a mesma coisa de maneiras 
diferentes, utilizando recursos diversos. O que é exposto oralmente 
poderá ser apresentado num texto escrito, sintetizando num cartaz ou 
numa transparência etc. Também, a recapitulação pode ser utilizada 
com muito proveito para facilitar a memorização. A recapitulação 
serve para trazer à mente aquelas coisas que estavam esquecidas, 
que estavam nos limites da “memória a curto prazo”, caminhando para 
o esquecimento. A recapitulação constitui, portanto, procedimento 
didático bastante adequado para proporcionar o armazenamento 
duradouro das informações. Uma técnica que costumo muito utilizar 
é sempre no início de uma aula, fazer uma recapitulação rápida do 
que houve na aula anterior, até para poder fazer um “gancho”, entre 
a aula anterior e a atual. Só depois dessa recapitulação é que inicio o 
assunto novo. A partir do momento que adotei essa técnica vi que ela 
realmente fez diferença para os alunos.



14

Práticas de Ensino de Algoritmo

4.1.7. Transferência

O aprendizado que permanecer específico para a situação em que 
originariamente ocorreu permanece inútil. O que foi aprendido deve 
poder ser aplicado a outras situações. É isto que se chama transferência 
ou generalização. Qualquer professor com certa experiência no 
magistério é capaz de identificar situações que mostram como muitos 
alunos, embora tendo memorizado longos textos, são incapazes 
de aplicar os conhecimentos aprendidos numa situação específica. 
Como no magistério superior os objetivos mais importantes são os 
voltados à aplicação dos conhecimentos, a memorização de fatos ou 
de conceitos, por si só, é insuficiente.

Trazendo para o contexto de algoritmos, se um aluno aprendeu 
como fazer um algoritmo para ler dois valores inteiros, somá-
los e depois imprimir o resultado, e não consegue aplicar esse 
conhecimento, para fazer um algoritmo para ler três valores inteiros, 
multiplicá-los e imprimir o resultado, o conhecimento anterior, por 
si só, é insuficiente. Já ocorreu de em uma turma da disciplina de 
algoritmos eu ter apresentado em sala, várias vezes, aos alunos, 
como somar os valores de cada posição de uma matriz 2 x 3 (duas 
linhas e três colunas). E, na prova, eu solicitar a soma dos valores 
de cada posição de uma matriz 4 x 2 (quatro linhas e duas colunas) 
e alguns alunos não saberem por onde começar e alegarem que eu 
“nunca tinha feito ESSE exemplo em sala”. Só que o exemplo da 
prova, exigia exatamente o mesmo raciocínio do exemplo dado em 
sala (a matriz 2 x 3).

Há uma série de ideias equivocadas acerca da transferência. 
Uma delas é a de que a transferência é automática: uma vez que 
algo é aprendido, a aprendizagem conduzirá à transferência. Isso 
não é verdade. Na realidade, para que a transferência efetivamente 
ocorra é necessário que o aluno seja capaz de ver as semelhanças 
entre a matéria e suas aplicações. À medida que isto ocorre, o que foi 
aprendido poderá ser transferido, inclusive as habilidades e as atitudes. 
E como ajudar nesse ponto? Para ajudar, devemos criar condições 
para possibilitar a transferência. Como? Para que a aprendizagem 
não fique apenas no nível da memorização, devemos orientar nossa 
ação pedagógica no sentido de proporcionar a transferência de 
aprendizagem e para conseguir isso, podemos:

» empregar exemplos que esclareçam a aplicação dos 
conhecimentos a situações específicas;
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» propor exercícios diversificados e trabalhos práticos;

» incentivar o estudo em grupo, para que os estudantes possam 
avaliar o mesmo problema por diversos pontos de vista;

» favorecer a discussão acerca da aplicação dos conhecimentos; 
e

» empregar jogos e estudos de caso entre as atividades da 
disciplina.

4.2. O Professor como Facilitador da 
Aprendizagem

Para Carl Rogers [1986], a atividade de ensinar tem sido 
superestimada. Ele diz que “a aprendizagem significativa não repousa 
nas habilidades de ensinar do líder, nem no conhecimento erudito 
do assunto, nem no planejamento curricular, nem na utilização de 
auxílios audiovisuais, nem na aprendizagem programada que é 
utilizada, nem nas palestras e apresentações e nem na abundância de 
livros, embora qualquer um dos meios acima possa, numa ocasião ou 
noutra, ser utilizado como recurso de importância. Não, a facilidade 
da aprendizagem significativa repousa em certas qualidades de 
atitude que existem no relacionamento pessoal entre o facilitador 
e o estudante”. Rogers recomenda fortemente que o professor 
atue como um facilitador da aprendizagem e para conseguir isso, o 
professor deve primar por algumas características tais como:

» Autenticidade – o professor deve ser uma pessoa real, 
autêntica, que se apresenta sem uma máscara ou fachada. Os 
alunos devem reconhecer no professor uma pessoa humana 
que tem sentimentos, que tem princípios e que também pode 
cometer erros. Nunca um professor deve agir como um ator e 
representar uma pessoa que não corresponde a ele mesmo. 
Pois se a sua fachada for descoberta, ele perderá a confiança 
dos alunos. Deve-se, também, tomar cuidado para não 
“descontar” nos alunos as próprias mudanças de humor e os 
problemas do cotidiano. 

» Apreço pelo estudante - O professor deve ter simpatia para 
com o estudante, os seus sentimentos, as suas opiniões, a 
sua pessoa. Já comentamos anteriormente da importância do 
desenvolvimento das relações interpessoais entre professor e 
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aluno, como fator de motivação.

» Compreensão - O professor deve ter a capacidade de colocar-se 
à disposição do estudante, de encarar o mundo através dos 
olhos deste. Também, o professor deve se mostrar acessível, 
se apresentar como uma pessoa fácil de dialogar. 

» Paciência – é importante que o professor seja uma pessoa 
paciente. Que não se mostre irritado ou chateado por ter de 
explicar uma mesma coisa diversas vezes. É importante não 
se inquietar, explicitamente, quando algum aluno fala algo 
completamente fora de contexto ou que você pode achar 
bobagem. E acima de tudo, mesmo quando acontecem coisas 
que não são o que se gostaria, um professor não deve ser 
grosseiro com seus alunos. Isso também não quer dizer que 
você não pode dar uma dura neles!  Mas existem formas boas 
e ruins de mostrar o que é correto. Pense nisso!

Adicionalmente, na Série Ideias [1998] recomenda-se que o 
professor busque desenvolver determinadas competências que podem 
ajudá-lo, e muito, na vida profissional. Uma adaptação para o nosso 
contexto dessas competências estão expressas no Quadro 1. Cada 
competência de referência engloba competências mais específicas 
relacionadas.

Quadro 1 – Competências a serem desenvolvidas pelo professor 
(Adaptação da Série Ideias, 1998)

Competências 
de referência

Competências mais específicas a serem trabalhadas 
(exemplos)

1. 
Organizar 
e animar 

situações de 
aprendizagem

» Conhecer, em uma determinada disciplina, os conteúdos a 
ensinar e sua tradução em objetivos de aprendizagem a serem 
alcançados.

» Trabalhar a partir dos erros e obstáculos à aprendizagem 
demonstrados por seus alunos.

» Planejar a sequência dos conteúdos e as aulas a serem 
ministradas. Evitando improvisos. Resolver antes da aula a 
ser ministrada os exercícios que utilizará.

» Comprometer seus alunos em atividades de pesquisa, em 
projetos de conhecimento. Procurar envolvê-los no assunto 
sendo ministrado.
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2. 
Gerir a 

progressão 
das 

aprendizagens

» Conceber e gerir situações-problema ajustadas aos níveis 
e possibilidades dos alunos. Lembre que o uso de exercícios 
e questionamentos muito complexos, além das possibilidades 
dos alunos pode ser fonte de desmotivação para os mesmos.

» Observar e avaliar os alunos em situações de aprendizagem, 
segundo uma abordagem formativa. O quanto eles estão 
evoluindo no decorrer da disciplina?Os objetivos da disciplina 
estão sendo alcançados?

» A partir da avaliação da evolução dos alunos, você deve 
tomar decisões sobre qual deve ser o nível das próximas 
aulas ou se há necessidade de modificação na metodologia 
de ensino adotada até o momento.

3. 
Respeitar as 
diferenças 

individuais e 
incentivar o 
trabalho em 

grupo

» Saber gerenciar a heterogeneidade dentro de uma turma. 
Lembra das diferenças individuais que já apresentamos neste 
capítulo?

» Procurar dar apoio aos alunos quando necessário. Procurar 
trabalhar com alunos em grande dificuldade, para que eles 
não caiam na desmotivação.

» Procurar criar situações de colaboração sua com os alunos 
ou entre os alunos (por exemplo, com a realização de trabalhos 
em grupo).

» Incitar o espírito de equipe entre os alunos, mostrando 
que eles podem se ajudar. Como fazer isso? Você pode, por 
exemplo, sugerir a criação de grupos de estudo e motivar 
aqueles alunos que não apresentem dificuldade na matéria a 
ajudar os que estão com mais dificuldade.

4. 
Mostrar aos 
alunos que 
eles são os 

responsáveis 
pela própria 

aprendizagem

» Despertar o desejo de aprender nos alunos e mostrar a 
eles a importância e a aplicação dos conhecimentos sendo 
adquiridos no mundo real.

» Desenvolver a capacidade de auto-avaliação do aluno, 
para que ele possa compreender melhor a sua evolução 
na disciplina. Ele está fazendo a parte dele? Não adianta o 
professor ser o melhor do mundo se o aluno não faz a parte 
dele no processo de aprendizagem.

» Sempre que possível, oferecer atividades de formação 
opcionais aos alunos (por exemplo, a participação em jornada 
de informática, palestras, cursos de férias, entre outros)

5. 
Procurar 

trabalhar em 
equipe

» Procurar conversar com os outros professores da instituição, 
trocar experiências e juntos analisar situações complexas, 
práticas e problemas profissionais. Lembre, é muito mais difícil 
crescer sozinho!

» Quando possível, tentar conversar com professores de 
disciplinas relacionadas com a sua para que tenham um 
padrão que facilite os estudos dos alunos. Principalmente, se 
uma disciplina será continuação da sua e não será ministrada 
por você.
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6. 
Buscar utilizar 

tecnologias 
novas

» Explorar as potencialidades didáticas dos softwares 
(especialmente os de trabalho colaborativo) em relação aos 
objetivos das áreas de ensino. Por exemplo, criar grupos 
virtuais para comunicação entre os alunos e entre os alunos e 
você, disponibilizar links para o acesso a materiais, etc. 

» Utilizar instrumentos multimídia no ensino, sempre que 
possível.

7. 
Gerir sua 
própria 

formação 
contínua e 

saber se auto-
avaliar

» Periodicamente parar e se auto-avaliar. Você está no 
caminho certo? Há algo que precisa ser melhorado? Qual a 
visão que seus alunos têm de você? Há alguma crítica feita 
sobre você que tem fundamento? Você pode melhorar?

» Ter humildade para reconhecer seus próprios erros e buscar 
superá-los. Como você pode melhorar?

» Não se acomodar, buscar sempre se aperfeiçoar. Estabeleça 
seu programa pessoal de formação contínua. Por exemplo, 
participação em cursos, certificações, especializações, 
mestrado, doutorado, etc. Gosto muito de citar a frase do 
SuperMan com relação a nossa formação pessoal. Acho que 
uma vez que você inicie os estudos, o seu aprimoramento, 
você deve seguir o lema “Para o alto e avante!” 

4.3. Metodologia de Ensino

De uma forma geral, podemos dizer que a metodologia de ensino 
procura apresentar roteiros para diferentes situações didáticas, 
conforme a prática pedagógica adotada pelo educador e/ou instituição 
de ensino, de forma que o aluno se aproprie dos conhecimentos 
propostos. Isto é, a metodologia representa a maneira de conduzir 
o pensamento e as ações para se atingir uma meta de ensino 
preestabelecida. Por exemplo, no caso da disciplina de algoritmos, 
definir a metodologia seria definir um conjunto de ações a serem 
tomadas em sala de aula para proporcionar que os alunos aprendam 
a solucionar problemas, fazendo uso de algoritmos claros, corretos e 
eficientes. 

Um dos aspectos mais importantes para o sucesso de uma 
metodologia de ensino – sobretudo nos dias atuais, diante da tão 
grande complexidade que é o viver, principalmente nas grandes 
cidades – é a simplicidade. Essa simplicidade pode ser expressa 
pelo educador Pedro Poveda. Para ele, mesmo carecendo de 
métodos adequados, de salas de aula confortáveis ou recursos 
didáticos necessários, o processo pedagógico não chega a estar 
comprometido se existir o fundamental: a vontade de ensinar 
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e o gosto pela atividade docente. Afinal, dizia ele, os grandes 
pedagogos nunca precisaram mais do que discípulos. Isso relembra 
um grande ditado popular “nós trabalhamos melhor quando fazemos 
o que gostamos”. Realmente, para ser um GRANDE professor, você 
tem de gostar do que faz. Porque gostando, você fará tudo com mais 
cuidado, carinho e dedicação, aspectos fundamentais para o sucesso 
da disciplina sendo ensinada.

Continuando, toda metodologia de ensino é composta por 
estratégias de ensino (também chamadas de técnicas ou métodos 
de ensino) que são adotadas pelo professor de acordo com sua 
maturidade e sua personalidade, com o público-alvo e, também, 
considerando o assunto a ser ministrado. Por exemplo, em algumas 
disciplinas pode ficar bem a estratégia de dramatização para explicar 
determinado assunto (digamos em uma aula de inglês para exercitar o 
vocabulário), já em outras disciplinas, como algoritmos, a dramatização 
já não seria de tanta valia. Discutiremos sobre estratégias de ensino 
que podem ser utilizadas em sala de aula para tentar maximizar a 
aprendizagem por parte dos alunos na seção a seguir. 

4.4 Estratégias de ensino

Para facilitar a aprendizagem dos alunos, o professor se vale de 
estratégias, ou seja, da aplicação dos meios disponíveis com vistas à 
consecução de seus objetivos. O termo estratégia vem sendo o mais 
utilizado nos planos de ensino para indicar esses procedimentos. 
Todavia, é comum procedimentos dessa natureza serem designados 
como métodos de ensino, métodos didáticos, técnicas pedagógicas, 
técnicas de ensino, atividades de ensino, práticas pedagógicas, 
práticas de ensino, etc. A esses termos e expressões alguns autores 
têm atribuído significados um pouco diferentes, porém, o que se 
observa é que, na maioria das vezes, esses termos e expressões são 
utilizados sem maiores preocupações em determinar exatamente o 
que significam. Nesta disciplina, utilizaremos o termo estratégias 
de ensino num sentido amplo, que inclui os termos técnicas, 
método, meios, instruções e procedimentos de ensino.

Uma estratégia é um plano, ou seja, uma estrutura de ação 
visando atingir determinados objetivos. As estratégias de ensino 
podem ser vistas como esquemas de planos que definem formas de 
apresentar o material instrucional ao aluno. As estratégias constituem 
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conhecimento sobre como ensinar, ou seja, sobre como gerar, a partir 
das informações de diagnóstico do perfil dos alunos, de monitoramento 
da evolução dos mesmos e das nuances e nível de dificuldade do 
próprio conteúdo a ensinar, uma sequência de táticas de ensino 
capazes de apresentar, com sucesso, um determinado tópico, a um 
determinado grupo de estudantes. A maioria dos autores consultados 
(ver referências no final do fascículo) concorda que uma estratégia de 
ensino deve sempre questionar: 

» O que dizer? Esta questão desdobra-se em: qual a melhor 
seleção do(s) tópico(s) a ser(em) apresentado(s)? Qual a 
melhor ordenação dos tópicos (se houver mais de um) para 
garantir um encadeamento de ideias mais coerente?

» Como dizer? Esta é, provavelmente, a questão mais difícil. Até 
porque a resposta a essa pergunta depende de muitos fatores 
variáveis, tais como: o nível de conhecimento dos alunos, o 
grau de interesse dos mesmos, o estado emocional da turma 
em um determinado dia, o nível de dificuldade do assunto a ser 
ministrado, entre outros.

» Quando interromper? Que razões justificam interromper o 
curso de raciocínio ou aprendizagem do aluno? Como saber 
o momento certo de fazer uma intervenção (por exemplo, 
para corrigir um conceito que está sendo entendido de forma 
equivocada ou para chamar a atenção do aluno para um ponto 
que ele não compreendeu?)

Os autores também concordam que, independente das estratégias 
adotadas para a interação com o aluno, o professor deve sempre levar 
em consideração que: 

» Todo professor deve exercer um controle sobre o currículo 
(conteúdo a ser lecionado), a seleção do material didático e a 
sequência em que ele será apresentado;

» Todo professor deve estar apto a responder aos estudantes 
sobre questões do conteúdo que está sendo trabalhado;

» Todo professor deve estar apto a determinar quando um 
estudante necessita de ajuda no curso e qual a habilidade ou 
tipo de ajuda que ele necessita.

Se algum desses pontos não for levado em conta, há o risco de 
não se obter resultados satisfatórios no trabalho junto ao aluno.
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4.4.1. Exemplos de Estratégias de ensino

Existem diversas estratégias de ensino, entretanto, muitos são 
os professores universitários que dominam apenas uma única 
estratégia, que é a da exposição (falar sobre um assunto com nível 
de profundidade de acordo com o interesse/nível da turma). Também 
há muitos professores que, embora conhecendo outras estratégias, 
não as aplicam por não se sentirem seguros para aplicá-las. E ainda 
há os professores que diversificam suas estratégias unicamente pelo 
desejo de diversificar, sem saber se são ou não adequadas aos seus 
propósitos. Ao se decidir pela aplicação de determinada estratégia, 
você deverá certificar-se de que ela é adequada à sua clientela e 
também aos objetivos que pretende alcançar. Neste contexto, serão 
apresentadas, a seguir, algumas estratégias de ensino que podem ser 
utilizadas para o ensino de algoritmos. Vale ressaltar que cada pessoa 
pode desenvolver sua própria estratégia, tomando como base uma 
das descritas a seguir ou a de outro professor com o qual conviveu.

Exposição Teórica ou Aula Expositiva

A exposição teórica, também chamada de aula expositiva, consiste 
numa exposição verbal utilizada pelos professores com o objetivo de 
transmitir informações a seus alunos. Ela fundamenta-se na ideia de 
que é possível ensinar os outros por meio de explicação oral. Assim, 
os professores concentram seus esforços no sentido de condensar 
seus conhecimentos e de expô-los de forma lógica e clara. Daí resulta 
que toda a iniciativa da exposição cabe ao professor, que decide 
acerca da ordem, do ritmo e da profundidade a ser dada ao ensino. O 
uso de exposição teórica é adequado para:

» transmitir conhecimentos;

» apresentar um assunto de forma organizada;

» introduzir os alunos em determinado assunto;

» despertar a atenção em relação ao assunto;

» transmitir experiências e observações pessoais não disponíveis 
sob outras formas de comunicação;

» sintetizar ou concluir uma unidade de ensino ou curso.

Este é um procedimento bastante antigo. Sabe-se que foi utilizado 
pelos filósofos da Antiguidade e continua sendo aplicado na maioria 
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das Universidades do Mundo. No Brasil, constitui seguramente o 
procedimento mais empregado em todos os níveis de ensino. Em 
muitos cursos universitários é utilizado quase que de forma exclusiva 
e são em grande número os professores que identificam ensino com 
exposição. Porém, ao mesmo tempo em que é a estratégia mais 
utilizada, é também a mais controvertida. Enquanto alguns professores 
defendem seu uso, sobretudo pela praticidade, outros a criticam, 
chegando a conceituar aula expositiva como um processo em que 
os “fatos são transmitidos das fichas do professor para o caderno do 
aluno sem passar pela mente de nenhum dos dois”.

Na verdade, a adoção deste modelo pode se tornar problemática a 
aprendizagem, se o professor preocupar-se tanto em expor a matéria, 
que chegue a negligenciar a importância do interesse e da atenção 
do aluno. Também se forem usados na exposição termos que não 
existam na experiência nos alunos ou não façam sentido para ele. 
Outro problema é que, às vezes, em uma aula expositiva são tantas 
as ideias apresentadas, que boa parte delas não é retida pelos alunos. 
Adicionalmente, alguns professores falam tão rápido que muitas das 
ideias apresentadas não são percebidas pelos alunos. Outros falam 
tão baixo e de forma tão monótona que não conseguem manter a 
atenção dos alunos (você já sentiu sono na sala de aula devido ao 
tom do professor? Se sim, sabe do que estamos falando!). 

Entretanto, nem sempre a culpa das deficiências da exposição é 
do professor. Muitas vezes, ele não dispõe de recursos audiovisuais 
necessários para tornar a aula mais interessante. Ou o número de 
alunos na turma é tão numeroso que fica difícil aplicar estratégias 
mais ativas. E o que é mais grave: às vezes, os alunos estão tão 
acostumados a aulas expositivas, que tendem a rejeitar inovações 
propostas pelo professor, mantendo uma atitude de passividade 
e desligamento, por exemplo, quando ele propõe que seja feito um 
debate ou uma discussão sobre um determinado assunto.

Boa parte das críticas feitas à exposição são pertinentes. Porém, 
uma aula bem planejada constitui estratégia adequada em muitas 
situações. O que importa é que você, como professor, identifique 
a exposição como uma dentre muitas estratégias possíveis, com 
vantagens e limitações, recomendável em certas situações e contra-
indicada em outras. Também vale ressaltar que, apesar de na 
exposição predominar a comunicação verbal, você pode fazer uso, 
também, quando possível, de outros canais. A aula pode se tornar 
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bem mais interessante se o assunto sendo ensinado puder ser, não 
apenas ouvido, mas também visto, tocado (quando for o caso), etc. 
Para isso, você poderá utilizar quadro branco, cartazes, vídeos, 
canhão de projeção (que alguns chamam de datashow), retroprojetor 
e outros recursos para ilustrar a exposição.

Adicionalmente, para garantir a transmissão adequada de suas 
ideias e emoções, você deve tomar alguns cuidados, como:

» Defina com clareza seus objetivos - Muitos professores 
falham porque deixam de precisar exatamente o que pretendem; 
apenas falam sobre a matéria, sem um começo, meio ou 
fim e sem um “aonde se quer chegar”. A definição clara dos 
objetivos favorece a seleção do material a ser incluído na aula 
e a concentração dos recursos para alcançar os resultados 
desejados. Adicionalmente, faça com que os seus alunos 
conheçam e entendam os objetivos aonde você quer chegar, 
deixando claro para eles o que pretende e procurando com eles 
chegar a uma concordância ou consenso acerca dos objetivos 
básicos.

» Organize as ideias relacionadas ao assunto – o assunto a 
ser ministrado não pode ser apresentado de qualquer jeito, em 
qualquer ordem. Você tem de procurar desenvolver o raciocínio 
lógico do aluno, encadear as ideias em uma sequência que faça 
sentido. Isto exige o pleno domínio da matéria a ser lecionada e 
a convicção de que ela realmente é importante para os alunos. 
Para convencer os outros é necessário primeiro convencer-
se a si mesmo. Para fazer um aluno gostar da matéria sendo 
lecionada, você mesmo tem de estar à vontade com a mesma, 
gostar de lecionar esta disciplina. 

» Cuidado com a forma de falar - cuide para que o tom de voz 
(dá vontade de dormir ouvindo sua voz? Você é desanimado? É 
grosseiro?), a altura dela (quem está no final da sala consegue 
lhe ouvir? Você fala mais alto do que se usasse um microfone, 
chegando a ser ouvido de outras salas?) e o ritmo (a velocidade 
com que fala é adequada para os seus alunos entenderem o 
que está querendo ensinar?) não desagradem aos alunos.

» Desenvolva a empatia - colocar-se no lugar do aluno é 
importante para que o professor possa sentir as dificuldades 
que ele tem para assimilar a exposição.
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» Mantenha-se atento para as reações dos alunos - muitos 
são os professores que se entusiasmam tanto com a própria 
exposição que nem percebem o que se passa com os alunos. 
E muitas vezes, estes estão frios, imóveis, distantes ou 
entediados (podendo ter se perdido no assunto há um bom 
tempo). Você precisa, portanto, desenvolver a capacidade de 
perceber a classe, de estar atento à expressão corporal e facial 
do aluno que, geralmente, vai demonstrar a rejeição da matéria 
ou do próprio professor ou o não entendimento do que está 
sendo explicado.

» Crie em sala de aula um clima de apreço, aceitação, 
confiança e bom humor. Este clima favorece o desenvolvimento 
de atitudes positivas em relação ao professor e a sua disciplina, 
e o conteúdo, consequentemente, será mais bem recebido.

» Desenvolva nos alunos uma atitude permanente de 
curiosidade em relação à disciplina. Quando você consegue 
demonstrar aos alunos o quanto é importante dominar os 
conhecimentos que estão sendo apresentados, estes tendem a 
manifestar maior desejo de aprender.

» Como já mencionado anteriormente neste capítulo, é 
importante que você identifique o nível de conhecimentos e 
as expectativas dos alunos. A auto-apresentação dos alunos 
no primeiro dia de aula, perguntas feitas aos alunos no decorrer 
do curso, bem como a aplicação sistemática de exercícios são 
importantes para que você possa “dosar” a matéria e também 
dar oportunidade para que os alunos mais lentos acompanhem 
o curso.

» Não se esqueça de dar feedback – é importante para os 
alunos saber onde estão errando para poder aprimorarem os 
seus conhecimentos sobre o assunto.

Também há que se considerar que nem sempre a maneira como 
um determinado conteúdo está escrito em um livro ou artigo é a melhor 
para ser apresentada numa aula expositiva. Não convém, portanto, 
que o professor simplesmente reproduza em aula um artigo ou um 
capítulo de livro. Para isso, alguns cuidados devem ser levados em 
consideração:

» Cuide para que o assunto esteja ajustado às características e as 
necessidades dos alunos. Isto exige conhecimento prévio dos 
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alunos (já comentamos sobre isso no começo desse capítulo). 
Convém, pois, que você dedique algum tempo a esta tarefa, 
sobretudo nas primeiras aulas.

» Elabore as aulas de foram clara, precisa e concisa. Uma 
linguagem muito elaborada, repleta de termos técnicos pode 
dificultar a compreensão dos alunos.

» Planeje a sequência dos tópicos que serão apresentados na 
aula - É recomendável a utilização da sequência de instrução 
“todo-parte-todo”. Para começar dá-se aos alunos uma visão 
geral e rápida do que será visto na aula, depois o assunto é 
apresentado com a riqueza apropriada de detalhes. E, por 
fim, deve-se concluir a aula com uma recapitulação do que 
foi visto no dia. Um detalhe importante nesse planejamento 
da sequência é que, muitas vezes convém iniciar a exposição 
com um elemento que desperte a atenção dos alunos. Mesmo 
que, em uma sequência lógica, esse elemento devesse vir 
posteriormente.

» Exponha os assuntos da aula embutindo neles certo “colorido 
emocional”. O que é isso? É tornar interessante a forma de 
expor o assunto. Às vezes, a forma de narrar o assunto faz muita 
diferença. Tive uma professora de história que sempre está em 
minhas recordações da minha época de sétima e oitava série. 
Ela não explicava os assuntos. Ela contava os fatos históricos 
como se tivesse contando algo que aconteceu com ela ou que 
ela presenciou. Ela usava de uma riqueza de detalhes e uma 
empolgação na narração, que você chegava a imaginar o que 
estava acontecendo.  Em alguns momentos ela imitava com 
vozes diferentes frases históricas (como o “independência ou 
morte”), que tornavam a aula bem mais leve e atraente para os 
alunos.

» Inclua, quando oportuno, anedotas e fatos pitorescos durante 
as aulas.

» Proponha durante a aula situações problemáticas para manter 
os alunos em atitude reflexiva.

» Evite a tentação de expor o tempo todo. Convém intercalar a 
exposição com breves discussões com os alunos, com perguntas 
reflexivas, com questionamentos sobre o entendimento do 
assunto, com exercícios e com a realização de exemplos 



26

Práticas de Ensino de Algoritmo

práticos (por exemplo, a implementação de algo).

Discussão

Uma estratégia que vem sendo adotada em algumas aulas de 
algoritmos com proveito (embora nem sempre com a frequência 
recomendada) é a discussão. Ela consiste no debate de um tema, por 
parte dos alunos, sob a direção do professor ou com a participação 
deste. Ela pode favorecer vários objetivos tais como:

» favorecer a reflexão acerca de conhecimentos obtidos mediante 
leitura, prática ou exposição teórica;

» desenvolver novos conhecimentos mediante a utilização de 
conhecimentos e experiências anteriores;

» favorecer o enfoque de um assunto sob diferentes ângulos;

» dar oportunidade aos alunos para formular princípios com suas 
próprias palavras e sugerir aplicações para esses princípios;

» ajudar os alunos a se tornarem conscientes dos problemas que 
aparecem na informação obtida a partir de leituras;

» facilitar a aceitação de informações ou teorias contrárias às 
crenças tradicionais ou ideias prévias.

Por estas razões, a discussão tem sido recomendada como uma 
das mais importantes estratégias de ensino. Sem contar que uma 
discussão bem sucedida pode ser bastante agradável tanto para os 
alunos como para o professor e pode enriquecer o conhecimento de 
ambos. Porém, a discussão também apresenta algumas limitações. 

As discussões não podem ser eficientes quando os membros do 
grupo não dispõem dos conhecimentos necessários como requisitos 
prévios. Por exemplo, uma discussão sobre qual a melhor forma de 
implementar um algoritmo que exige o uso de estrutura de repetição 
não pode ser feita se o assunto “estruturas de repetição” ainda não foi 
ministrado. Quando os requisitos prévios não são considerados, as 
discussões tendem a ser um jogo desmotivador, onde apenas alguns 
poucos alunos mais adiantados no assunto falarão, alguns inclusive 
em busca de superar os outros colegas.

Também, para esta estratégia ser bem-sucedida é necessário uma 
considerável habilidade didática do professor para iniciar a discussão, 
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para fazer perguntas, para estimular a participação e vencer as 
resistências dos alunos. Pois, quando não são bem conduzidas, as 
discussões podem produzir efeitos indesejáveis, tais como: baixo nível 
de participação dos alunos, fuga de objetivos, animosidade entre os 
participantes, descontrole em relação ao tempo etc.

Convém que as discussões sejam precedidas por alguma outra 
atividade, como a leitura de um texto, a implementação de uma solução 
ou uma demonstração. Quando isto ocorre, a discussão tende a 
desenvolver-se quase espontaneamente. Porém, quando o professor 
decide iniciar a discussão sem que qualquer experiência concreta 
tenha ocorrido, a participação dos alunos torna-se difícil. A vantagem 
da atividade anterior à discussão está no fato de cada um dos alunos 
ter passado pela mesma experiência e, consequentemente, saber 
alguma coisa a respeito do assunto. E à medida que a discussão se 
refere a alguma coisa concreta, os alunos tendem a manifestar menos 
constrangimentos em revelar suas próprias opiniões ou sentimentos.

No contexto de algoritmos, uma ideia seria, por exemplo, colocar 
no quadro um problema proposto e pedir que os alunos ofereçam 
soluções de como resolvê-lo ou colocar no quadro um problema 
resolvido com alguns erros e perdi para os alunos indicarem onde 
está o erro ou que problema existe na solução oferecida. A função 
do professor seria, então, a de registrar no quadro as respostas 
oferecidas pelos grupos. É importante que o professor esteja disposto, 
num primeiro momento, a aceitar todas as contribuições, mesmo que 
não sejam significativas. A rejeição de alguma contribuição poderá 
desestimular a participação. A colocação das contribuições dos 
alunos no quadro favorece a discussão. Recomenda-se, porém, que 
o professor procure manter uma atmosfera mais favorável à aceitação 
do que à crítica. Isto exige considerável habilidade para que o aluno 
que errar não se sinta menosprezado. Também o professor deve ter o 
cuidado de não permitir que nenhum aluno seja ridicularizado por uma 
resposta inadequada, pois isso poderia fazer com que aquele aluno 
não se dispusesse mais a participar de nenhuma outra discussão.

Formular perguntas é importante para manter a discussão. Questões 
cuidadosamente colocadas levam a um melhor conhecimento do aluno, 
das suas dificuldades e interesses e podem levar o aluno a refletir 
sobre os temas em foco, sobre os seus conceitos, a fim de ele mesmo 
avaliar a veracidade dos mesmos ou elaborar novas proposições. 
Porém, os professores tendem frequentemente a cometer o erro de 
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indagar acerca de coisas para as quais existe apenas uma resposta 
correta. As perguntas em uma discussão devem ser estruturadas 
para analisar relações, implicações ou causas de fatos ou fenômenos. 
Em lugar de uma pergunta do tipo “qual a definição de .........?”, 
formule-se uma assim: “como a ideia X se aplica a Y?” Esta última 
provavelmente suscitará muito mais discussão que a primeira. Outra 
técnica adequada para estimular a discussão consiste em provocar 
ou destacar desacordos. Porém, é importante que isto seja feito de 
forma tal que a discussão mantenha um caráter mais intelectual do 
que emocional.

Embora a formulação de questões seja muito útil na condução 
de uma discussão, nada se aproxima em importância à atitude do 
professor. É necessário que ele crie um clima em que nenhuma 
contribuição importante seja desperdiçada e os estudantes com 
ideias relevantes se sintam livres para expressar suas opiniões. Para 
que isto ocorra, o professor precisa, logo no seu início, demonstrar 
quão importante é a discussão para que os objetivos do curso sejam 
alcançados. E ao longo do processo esforçar-se no sentido de 
estimular a participação dos alunos.

Estudo Dirigido

O estudo dirigido consiste de uma técnica individualizada 
fundamentada no princípio didático de que o professor não ensina: 
ele é o mediador da aprendizagem, ajuda o aluno a aprender. É o 
incentivador e o ativador do aprender. Para aplicar essa técnica, o 
professor solicita ao aluno uma determinada tarefa, fornecendo-lhe 
instruções de como realizá-la. Recomenda-se que essas instruções 
devam ser claras e simples. Sua aplicação parte de um incentivo 
comum tal como um texto, por exemplo, ou um cartaz ou a observação 
de um ambiente ou imagem. A partir desse incentivo, o professor 
elabora inúmeras e diversificadas tarefas ou questões para que o 
aluno as resolva. O estudo dirigido apresenta duas funções principais; 
a primeira é de consolidação dos conhecimentos por meio de uma 
combinação da explicação do professor com exercícios. A segunda é a 
busca da solução dos problemas por meio de questões que os alunos 
possam resolver criativamente e de forma independente. Segundo 
Libâneo [1994], esta estratégia de ensino procura, sobretudo:

» Sistematizar e consolidar conhecimentos e habilidades;
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» Possibilitar a cada aluno, individualmente, resolver problemas, 
vencer dificuldades e desenvolver métodos próprios de 
aprendizagem;

» Possibilitar aos alunos o desenvolvimento da capacidade 
de trabalhar, de forma livre e criativa, com os conhecimentos 
adquiridos, aplicando-os a situações novas;

» Possibilitar ao professor a observação de cada aluno em suas 
dificuldades e progressos, bem como a verificação da eficácia 
do seu próprio trabalho na condução do ensino.

Um exemplo de uso de estudo dirigido poderia ser uma aula de 
exercícios. Nela, você poderia dar orientações iniciais, fazer um 
resumo dos assuntos ministrados e depois passar exercícios que 
envolvessem esses assuntos, pedindo para os alunos resolvessem 
esses exercícios. Enquanto isso, você fica à disposição para dúvidas 
e orientações, caminhando entre os alunos. Essa caminhada poderia 
lhe fazer perceber o grau de dificuldade dos alunos em começar as 
tarefas e desenvolvê-las. Ao final, pode ser levantada uma discussão 
ou você poderia apresentar as resoluções dos exercícios e pedir que 
cada aluno avaliasse o quanto sua própria solução se aproximou ou 
não da apresentada.

Instrução Programada

É uma estratégia de ensino onde o conteúdo é cuidadosamente 
ordenado e organizado em sequência, com vistas a assegurar condições 
de aprendizagem ao aluno, a partir de uma prévia sondagem ou de um 
diagnóstico das necessidades e/ou dificuldades dos alunos e de uma 
precisa definição de objetivos a serem alcançados. O conteúdo a ser 
desenvolvido tem de ser apresentado passo a passo, em sequência 
de dificuldades em ordem crescente, de modo a facilitar a progressão 
do aluno de um item para outro, ou de uma questão para outra. Face 
às informações contidas em cada item ou questão, cada aluno ou 
grupo de alunos permanece nela o tempo que julgar necessário para 
compreender o informado, mais lenta ou mais rapidamente, segundo 
seu ritmo. Por exemplo, uma lista de exercícios propostos para ser 
entregue como atividade somativa pode ser considerada como uma 
instrução programada.
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Simulações

Há ima série de estratégias que têm em comum o fato de simular 
algum aspecto da realidade. Nestas estratégias, genericamente, 
denominadas simulações, os alunos assumem papéis existentes na 
vida real e comportam-se de acordo com eles. As consequências do 
desempenho desses papeis são percebidas pelos alunos, que são 
solicitados a refletir a esse respeito. São, portanto, estratégias que 
colocam o aluno bem próximo de situações reais e que possibilitam 
um feedback imediato acerca das consequências de seus 
comportamentos, atitudes e decisões.

As simulações tendem a ser bem aceitas pelos alunos, pois, de 
modo geral, trazem certo grau de satisfação aos participantes, pois 
elas têm um cunho prático. E, por terem sido incorporadas ao ensino 
superior há relativamente pouco tempo, são reconhecidas como 
estratégias modernas. As simulações no ensino podem ser utilizadas 
para alcançar inúmeros objetivos. Assim, para muitas situações, a 
simulação aparece como a estratégia mais adequada. Por exemplo, 
há alguns tipos de treinamento, com objetivos predominantemente 
psicomotores, que requerem mesmo a utilização de simuladores. 
É o caso do treinamento para pilotos. Neste caso, o treinamento é 
colocado num simulador de voo que apresenta um painel semelhante 
ao de um avião e é solicitado a comportar-se exatamente como se 
estivesse pilotando um avião. Simulações são também muito utilizadas 
na área médica para capacitações de atendimento aos pacientes. O 
uso de alguns tipos de simulações na disciplina de algoritmo é mais 
do que apropriado, uma vez que é uma oportunidade do aluno colocar 
em prática o que vem estudando. 

Os principais objetivos para os quais se recomenda algum tipo de 
simulação são:

» estimular a reflexão acerca de determinado problema;

» favorecer o autoconhecimento;

» desenvolver atitudes específicas; e

» desenvolver habilidades específicas.

As estratégias que podem ser designadas como simulações são 
em grande número. Vamos descrever a seguir apenas as simulações 
que são coerentes para serem aplicadas no contexto do ensino de 
algoritmos. São elas:
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» Demonstração - de modo bem amplo refere-se à comprovação 
de qualquer coisa por meio de raciocínio concludente. Assim, a 
demonstração envolve tanto a comprovação teórica ou prática 
de um enunciado ou de uma teoria quanto a revelação dos 
procedimentos necessários para a execução de uma tarefa 
qualquer. Neste último sentido é que a demonstração pode ser 
entendida como uma forma de simulação. Enquanto estratégia 
de ensino, a demonstração aplica-se mais ao ensino de 
habilidades manuais, práticas ou de processos rotineiros. No 
caso de ensino de algoritmos, a demonstração pode ser usada 
para apresentar ferramentas ou ambientes de programação 
aos alunos, explicando aos alunos funcionalidades e situações 
de uso de cada componente da interface dos mesmos. A 
demonstração, por ser uma estratégia bastante simples e de 
certa forma natural, tende a ser desenvolvida frequentemente 
de maneira informal. Porém, para evitar o dispêndio de tempo 
e de material, bem como para garantir maior racionalidade do 
seu desenvolvimento, convém que a demonstração se faça de 
maneira planejada, o que envolve as fases:

a) Preparação. Nesta primeira fase, o professor elabora o plano 
da demonstração, prevendo todos os recursos necessários, 
bem como a forma de dirigir a atenção dos alunos para aquilo 
que irão aprender.

b) Apresentação. Aqui o professor mostra e explica as 
operações necessárias para a execução da tarefa. Convém 
lembrar que limitar-se a dizer as coisas não é ensinar. O 
professor consciente demonstra as operações devagar, 
passo a passo. Depois disso, ou em intervalos entre as partes 
da demonstração, chama a atenção para alguns aspectos 
que os alunos podem não descobrir por si mesmos. Previne 
contra os erros mais comuns, salientando os pontos-chaves. 
Também faz perguntas que forçam os alunos a pensarem e 
a descobrirem coisas sobre a operação por si mesmos.

c) Aplicação. Nesta fase o professor leva os alunos a repetirem 
e demonstração e a corrigirem seus erros, quando for o 
caso.

d) Verificação da aprendizagem. Nesta última fase o professor 
deixa os alunos por conta própria, a fim de verificar se 
conseguem executar a tarefa.
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 A análise das fases do seu desenvolvimento deixa claro que 
a demonstração só pode ser desenvolvida adequadamente 
em pequenos grupos. Em classes numerosas, o professor 
tem condições apenas de proceder à apresentação. Isto torna 
a demonstração muito pobre, pois o desempenho do aluno é 
fundamental para a aprendizagem. Por exemplo, se a turma 
tem 50 alunos e o laboratório só tem 20 computadores para 
demonstrar o uso de alguma ferramenta, a eficiência da 
demonstração fica prejudicada.

» Estudo de caso - O estudo de caso consiste em apresentar 
fatos ou resumos narrativos de situações ocorridas em 
empresas, órgãos públicos ou em outras instituições com 
vistas à sua análise pelos alunos. A situação é apresentada 
sem qualquer interpretação, podendo incluir declarações 
das personagens envolvidas, organogramas, demonstrativos 
financeiros, cópias ou trechos de relatórios ou, simplesmente, 
descrições verbais. Os alunos, individualmente ou em grupo, 
passam a trabalhar, podendo consultar as fontes que desejarem. 
As soluções, apreciações ou críticas dos alunos são finalmente 
apresentadas à classe e discutidas, para que sejam apontadas 
as mais válidas. O estudo de caso é muito empregado em 
certos cursos, notadamente de Administração, para análise 
de problemas e tomada de decisões, mas também podem ser 
usado com êxito na disciplina de algoritmos. Um exemplo disso 
é o desenvolvimento de projetos em disciplinas. Quando o 
professor passa como projeto uma determinada situação a ser 
desenvolvida por um aluno ou grupo de alunos e que vai exigir 
pesquisa e reflexão para desenvolvimento da solução, é uma 
forma de fazer um estudo de caso. A utilização do estudo de 
caso é recomendada para proporcionar ao aluno uma vivência 
dos fatos que possam ser encontrados no exercício da profissão 
e para habituá-lo a analisar situações sob aspectos positivos e 
negativos antes de tomar uma decisão. Também para ajudar os 
alunos no exercício prático dos assuntos ministrados em sala.

Seminário

Apesar de na disciplina de algoritmos eu não achar muito 
apropriado fazer uso de seminários, já vi diversos colegas de profissão 
que fazem isso nas últimas semanas da disciplina. Então, achei 
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válido falar também sobre esta técnica, apesar de não a recomendar, 
especificamente para a disciplina de algoritmos. 

O seminário é um tipo especial de discussão que vem sendo 
utilizado com frequência cada vez maior no ensino superior. Num 
sentido bastante amplo, o seminário é constituído por um grupo de 
pessoas que se reúnem sob a coordenação de um especialista, no 
caso, o professor, com o objetivo de estudar um tema. Nos cursos 
superiores, o seminário se desenvolve geralmente no âmbito 
de uma turma, sendo o seu coordenador o professor de uma 
disciplina específica. Este professor elabora um calendário para 
as apresentações dos trabalhos e orienta os alunos com relação a 
procura de fontes de pesquisa, tais como: livros, revistas, relatórios 
de pesquisa, links, artigos, reportagens, pessoas e instituições. Muitas 
vezes o professor também auxilia os alunos no sentido de organizar o 
assunto e planejar a apresentação. Geralmente, o seminário tem um 
tempo pré-determinado a ser cumprido pelos alunos e indica-se que, 
no caso de seminário em grupo, todos do grupo devam falar alguma 
coisa. No final da apresentação do seminário, cabe ao professor 
coordenar a sessão de perguntas e, ao final, fazer comentários acerca 
da exposição.

Quando bem conduzidos, os seminários apresentam resultados 
bastante apreciáveis. Mostram-se muito úteis, sobretudo para:

» identificar problemas;

» reformular problemas a partir de seu enfoque sob ângulos 
diferentes;

» propor pesquisas para solucionar problemas;

» desenvolver um tema específico relacionado ao assunto da 
disciplina ou um tema de inovação tecnológica;

» acompanhar o desenvolvimento de pesquisas (nesse caso, o 
seminário serve para os envolvidos na pesquisa mostrarem a 
evolução da mesma, apresentando resultados parciais obtidos 
até o momento);

» comunicar os resultados obtidos em pesquisas;

» apreciar e avaliar os resultados de estudos e pesquisas.

Nos cursos de pós-graduação, muitas disciplinas podem ser 
desenvolvidas inteiramente sob esta forma. Todavia, convém 
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considerar que um seminário para surtir efeito exige a tomada de 
inúmeros cuidados. Quando isto não ocorre, a estratégia torna-se 
pouco útil e não raro conduz à descrença dos alunos em relação ao 
seu valor. Para que um seminário cumpra o seu papel, que é mais o 
de ser fonte de ideias que meio de informação, devem-se observar 
alguns requisitos.

Primeiramente, cuidados especiais devem ser tomados pelo 
professor na fase que antecede a apresentação. Ele deve orientar 
o indivíduo ou grupo que apresentará o tema para garantir que os 
pontos principais daquele tema serão apresentados e, após a 
apresentação do seminário, o professor deve sempre comentar o 
assunto e complementar o tema com o que for relevante, para que 
os alunos sintam que o tema foi abordado a contento. Também 
cabe ao professor provocar uma discussão construtiva sobre o tema 
apresentado ou fazer com que os alunos em geral façam perguntas 
sobre a apresentação realizada. Claro que lembrando a todos que o 
respeito pelo próximo deve ser mantido.

4.4.2. Como selecionar uma estratégia de ensino?

No processo para definir uma metodologia de ensino-aprendizagem 
é necessário definir as estratégias de ensino adequadas para compô-
la. Para isso, normalmente, precisaremos considerar alguns pontos 
chaves para auxiliar nessa definição (vide Figura 1), entre eles, 
podemos citar:

Figura 1 - Pontos Chaves a considerar na definição de Estratégias de Ensino

» Analisar qual o objetivo de ensino. Esse ponto, normalmente, 
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será o definidor dos critérios de seleção e organização das 
estratégias de ensino. 

» Analisar a estrutura do assunto a ser ensinado. Essa análise 
ajudará a determinar o tipo de atividade didática adotada 
considerando os assuntos abordados. Por exemplo, podíamos 
adotar uma atividade prática em laboratório para ensinar as 
estruturas condicionais da linguagem algorítmica, já a parte 
introdutória, do que é um algoritmo, as fases de um algoritmo e 
as formas de representação são um pouco mais teóricas, logo 
poderiam ser ministradas adotando aulas expositivas.

» Analisar o tempo e as facilidades físicas disponíveis 
– entenda-se por facilidades físicas os recursos didáticos 
disponíveis (por exemplo, retroprojetor, canhão de projeção, 
quadro branco, microfone, etc). Esse tópico diz respeito a 
como você fará uso do tempo disponível (por exemplo, o tempo 
de duração da aula) e quais os recursos que a instituição lhe 
oferece para ser utilizado em aula. Uma aula que você tem 50 
minutos para falar sobre um determinado assunto, com certeza 
será diferente de uma aula para a qual você tenha duas horas 
para falar sobre o mesmo assunto. No segundo caso, você 
poderá detalhar bem mais o conteúdo. Para a educação à 
distância, esses são pontos de muita importância na seleção da 
estratégia didática a ser adotada para cumprir com os objetivos 
de ensino do curso. 

» Analisar o perfil de aluno, isto é, saber, por exemplo, faixa 
etária, se é um aluno que trabalha, o conhecimento prévio dele 
sobre o tema, se ele tem computador em casa, entre outras 
informações, pode lhe ajudar a selecionar melhor a estratégia 
de ensino.

» Analisar sua própria experiência como professor e qual a 
sua experiência com o conteúdo a ser ministrado, também 
devem ser levados em conta no momento da seleção da 
estratégia.

Além disso, também é preciso saber que as estratégias de ensino 
apresentam três modalidades básicas [Vilarinho, 1985]:

» Estratégia de ensino individualizada: a ênfase está na 
necessidade de se atender às diferenças individuais, como por 
exemplo: ritmo de trabalho, interesses, necessidades, aptidões, 
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etc., predominando o estudo e a pesquisa, o contato entre os 
alunos é acidental. 

» Estratégia de ensino socializada: o objetivo principal é o 
trabalho em grupo, com vistas à interação social e mental 
proveniente dessa modalidade de tarefa. A preocupação 
máxima é a integração do educando ao meio social e a troca de 
experiências significativas em níveis cognitivos e afetivos.  

» Estratégia de ensino sócio-individualizada: procura equilibrar 
a ação em grupo e o esforço individual, no sentido de promover 
a adaptação do ensino ao educando e o ajustamento deste ao 
meio social.

Recomenda-se que as estratégias adotadas tentem combinar 
essas modalidades, de forma simultânea ou sequencial, oferecendo 
ao aluno a oportunidade de perceber e analisar o assunto sob diversos 
ângulos. O Quadro 2 sugere a escolha das estratégias em função dos 
objetivos de ensino a atingir.
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Quadro 2. Algumas técnicas de ensino e suas aplicações

Modalidades 
Básicas

Algumas 
Técnicas

Aplicações

Individualizado

Estudo Dirigido

Estimular método de estudo e 
pensamento reflexivo.

Levar a autonomia intelectual.

Atender a recuperação de estudos.

Instrução 
programada

Apresentação de informações em 
pequenas etapas e sequência lógica.

Fornece recompensa imediata e 
reforço.

Permite que o aluno caminhe no seu 
ritmo próprio.

Socializado

Estudo de casos

Troca de ideias e opiniões face a face.

Resolução de problemas.

Busca de informações.

Tomada de decisões.

Discussão
Olhar um assunto sob óticas diferente

Trocar ideias e estimular a reflexão.

Seminário

Estudo aprofundado de um tema.

Coleta de informações e experiências.

Pesquisa, conhecimento global do 
tema.

Reflexão crítica.

Sócio-
individualizado

Estudo de Caso 
(Desenvolvimento 

de Projetos)

Realiza algo de concreto.

Incentiva a resolução de problemas 
práticos

Exige trabalho em grupo e atividades 
individuais.
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Aprenda Praticando

Para guiar o estudo da disciplina, como podemos relacionar os 
assuntos? Eis alguns mapas mentais para lhe ajudar!
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Conheça Mais

Aqui encontram-se alguns links e livros que você pode usar para 
conhecer mais sobre os assuntos deste capítulo. Também, se desejar, 
consulte as referências bibliográficas gerais no final do volume e a 
base de dados disponível no ambiente virtual, ok?

Links

 Intrução programada. Disponível em: http://www.smec.salvador.
ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-praxis-pedagogicas/
BANCO%20DE%20SUGEST%C3%95ES%20DE%20ATIVIDADES/

instrucao%20programada.pdf Último Acesso em: 31/07/2009

 SALEMA, Maria Helena; AFONSO, Sandra; TEMPORÃO, 
Marisa. Exemplos práticos de uma metodologia de ensino 
de competências. Disponível em: http://cie.fc.ul.pt/membrosCIE/

hsalema/exemplospraticos.pdf  Último Acesso em: 31/07/2009

 Estratégias de Ensino. Disponível em: http://www97.intel.com/br/

ProjectDesign/InstructionalStrategies/ Último Acesso em: 31/07/2009

Livros

 DIAS BORDENAVE, Juan; PEREIRA, Adair Martins. Estratégias 
de ensino-aprendizagem. 10a. edição. Petrópolis: Vozes, 
1988.

 ROGERS, Carl. Liberdade de aprender em nossa década. 
2a. edição. Porto Alegre: Artes Médicas, 1986.

 FONTANA, David. Psicologia para professores. 2a. edição. 
São Paulo: Manole, 1991.

 LOWMAN, Joseph. Dominando as Técnicas de Ensino. 
Editora: Atlas, 2004.

Você Sabia?

Que ser curioso pode significar um passo significativo rumo ao 
sucesso? Pois é, interessar-se pelo novo e questionar-se sobre suas 
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particularidades representa mais que uma qualidade. Ser curioso, 
buscar o que é novo denota uma potencialidade do indivíduo em ser 
bem-sucedido. Isso por que a curiosidade instiga a imaginação a 
ponto de provocar uma tremenda inquietude. Ela é capaz de conduzir 
a mente àquela ideia fixa de descobrir o que ainda se encontra no 
estado de desconhecido e que tanto atrai a atenção e o interesse.

Desde sempre, por causa de curiosidade, o corpo aprende a 
utilizar o máximo dos sentidos, desviando olhares, aproximando-se 
aos sons, aprimorando o paladar e olfato, enfim, desenvolvendo até 
certo “sexto sentido”. Cada um, à sua maneira, sabe “curiar”: uns 
perguntam, outros investigam ou observam silenciosamente, mas no 
final das contas, sempre buscam as informações necessárias para 
desvendar os mistérios que o cercam.

E na sala de aula? Professor e aluno costumam causar curiosidade 
um no outro? Certamente, ambos possuem informações instigantes 
a serem descobertas e que devem ser aproveitadas no processo de 
ensino-aprendizagem. Afinal, todo estudo é um ato de curiosidade. 
Cabe ao professor, por sua vez, ser “esperto” para utilizar isso a favor 
do processo de ensino-aprendizagem, instigando cada vez mais a 
curiosidade dos seus alunos. O professor precisa ser o mediador, 
o facilitador das descobertas, sem que apresente “tudo pronto”, ao 
contrário, o segredo é problematizar e gerar interesse no aluno. 

(Adaptado de um texto do site: http://www.eaprender.com.br)

Atividades Propostas

Atividade de Interação:

 Usando o fórum apropriado, discuta com seus colegas, com o 
professor e o tutor os seguintes pontos:

» Pensando como professor, que estratégias de ensino você 
adotaria no ensino de algoritmos e por que as adotaria?

» Com qual estratégia de ensino você mais se identifica? Por 
quê?

» E com qual estratégia de ensino você menos se identifica? Por 
quê?
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» Existem outras estratégias de ensino que não foram 
apresentadas neste capítulo, por não serem consideradas 
adequadas para o ensino de algoritmos. Você pode apresentar 
alguma delas e comentar a respeito das mesmas?

Atividade de Pesquisa:

 Pesquise na Internet, individualmente, por ementas de 
disciplinas (planos de curso) associadas com o ensino de 
algoritmos em cursos presenciais (4 ementas, no mínimo) 
e identifique que tipo de metodologia de ensino e forma de 
avaliação são normalmente adotados nessas disciplinas.

» Nome da disciplina pesquisada

» A que universidade ela pertence

» A que curso ela pertence

» Quantos créditos (horas/aula)são destinadas a disciplina?

» Quais as estratégias de técnicas de ensino que foram 
adotadas?

» Qual a forma de avaliação?

 Após a análise das ementas pesquisada e a construção da 
tabela, responda também as seguintes questões:

a) Quais as estratégias de ensino mais comuns encontradas 
durante a pesquisa? E a que modalidade elas pertencem?

b) Na sua vida acadêmica que estratégias de ensino foram 
adotadas nas disciplinas em que cursou? (na universidade e 
fora dela) Você achou as estratégias adequadas?

b) Você acha que as estratégias adotadas na pesquisa feita 
continuam válidas se as disciplinas fossem ministradas no 
contexto de cursos à distância? Comente sua resposta.

 Essa atividade é individual (já para lhe ajudar na avaliação 
presencial), deve ser feita em um arquivo texto (tabela e 
resposta das perguntas) e postada no ambiente virtual de 
aprendizagem, no local indicado no mesmo. Ela fará parte 
da sua avaliação somativa.
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Cinema em Ação

Sociedade dos Poetas Mortos 
Título Original: Dead Poets Society 

Ano: 1989 
Duração: 129 minutos 

Diretor: Peter Weir 
Elenco: Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke

Sinopse: Quando o carismático professor de inglês John Keating (Robin Williams) 
chega para lecionar num rígido colégio para rapazes, seus métodos de ensino 
pouco convencionais transformam a rotina do currículo tradicional e arcaico. Com 
humor e sabedoria, Keating inspira seus alunos a seguirem os próprios sonhos 
e a viverem vidas extraordinárias. “Sociedade dos Poetas Mortos” é um filme 
imperdível para quem ama a educação, para quem alimenta ideais de reformular, 
para quem tem um profundo respeito e preocupação com a juventude com que 
se vai trabalhar ou se trabalha. Discutir esses temas todos, reformular as nossas 
práticas, alimentar nossos sonhos, rever posturas e condutas e, principalmente, 
olhar para nós mesmos e para nossos alunos em busca daquilo que nos faça 
sentir orgulho do que fizemos em nossas vidas, vale os 129 minutos de filme. Boa 
diversão e “Carpe Diem”!

Mentes Perigosas 
Título Original: Dangerous Minds 

Ano: 1995 
Duração: 99 minutos 

Diretor: John N. Smith 
Elenco: Michele Pfeiffer

Sinopse: O filme “Mentes Perigosas” conta a história verídica da ex-fuzileira naval 
e professora Louanne Johnson. Sua trajetória em uma escola norte-americana de 
Ensino Médio para alunos muito capazes, porém, com grandes problemas sociais 
é abordada. Ao se deparar com esses alunos problemáticos e sem interesse em 
se dedicar aos estudos, ela, que a princípio mantinha uma postura tradicional 
de ensino, percebe que precisa reformular sua prática pedagógica para criar um 
vínculo com seus alunos, a fim de motivá-los. Ao transformar radicalmente a sua 
atitude dentro de sala de aula, trazendo para suas aulas assuntos relevantes à 
realidade de mundo de seus alunos, ela enfrenta automaticamente a resistência 
da direção da escola que insiste na ideia de que os alunos devem, exclusivamente, 
se deter ao programa educacional pré-estabelecido, e jamais participar de 
atividades que não forem relacionadas a ele. Contudo, Louanne não se intimida e 
decide enfrentar esse sistema tradicional de educação, incentivando seus alunos 
a refletirem sobre a dura situação social na qual se encontram. Esse filme mostra 
um dos encantos do processo ensino-aprendizagem, que ele se constitui de uma 
via de mão dupla: aprende o aluno, aprende o professor. 
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Vamos Revisar?

Resumo

O conceito de aprendizagem refere-se à aquisição de conhecimentos ou ao 
desenvolvimento de habilidades e atitudes em decorrência de experiências 
educativas, tais como aulas, leituras, pesquisas, desenvolvimento de projetos, 
exercícios, etc. Neste capítulo foram abordados os aspectos que influenciam o 
processo de aprendizagem (diferenças individuais, motivação, concentração, 
reação, feedback, memorização e transferência) e as características que o 
professor deve ter para ser um facilitador da aprendizagem.

Também foi definido o que é metodologia de ensino (que representa a maneira 
de conduzir o pensamento e as ações para se atingir uma meta de ensino pré-
estabelecida) e as estratégias de ensino que podem vir a compor a mesma. Entre 
as estratégias vista neste capítulo estão: a exposição, a discussão, o estudo 
dirigido, a instrução programada, as simulações e o seminário. Por fim, neste 
capítulo apresentamos sugestões de como selecionar estratégias de ensino.
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Capítulo 5 – Pontos a 
considerar na elaboração de um 
curso de Algoritmos

”A cada dia há uma nova aprendizagem em nossa vida. 
Ao ensinar a gente aprende e, com essa aprendizagem, 
a gente ensina melhor. Isso sempre se transforma num 
círculo contínuo e, o melhor, produtivo.” (Hélio Silva)

Vamos conversar sobre o assunto?

Todo professor precisa planejar o seu curso, antes de começar a ministrá-lo. 
Porém, o planejamento não pode ser feito de qualquer forma. Há aspectos que 
precisam ser considerados. Por exemplo: qual será o público alvo do curso? 
Como separar o material didático que será utilizado no curso?Quais os recursos 
audiovisuais disponíveis para utilização? E entre eles, quais os mais indicados 
para o curso que se pretende ministrar? Essas e algumas outras questões 
merecem sua atenção e é sobre isso que vamos discutir nesse capítulo.

Antes de mostrarmos como fazer um plano de curso e o planejamento 
de uma aula, achamos relevante apresentar alguns pontos que devem 
ser levados em consideração nesses planejamentos, uma vez que 
podem influenciar na elaboração dos mesmos. Dessa forma, neste 
capítulo vamos discutir um pouco sobre:

» Os diferentes níveis e modalidades de ensino de Algoritmos: 
foco no público-alvo 

» Material Didático

» Recursos Audiovisuais

» Cuidados em Sala de Aula

O intuito com esse conhecimento é lhe dar subsídios para a 
elaboração de um bom plano de curso e, consequentemente, de uma 
boa aula. Bons Estudos!

5.1. Os diferentes níveis e modalidades de 
Ensino de Algoritmos: Foco no público-alvo

Para elaborar um bom curso de algoritmos é necessário ter em 
mente qual será o seu público alvo. Para isso, o primeiro ponto a ser 
considerado é qual o nível e a modalidade de educação e de ensino 
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que serão adotadas para execução do curso. Mas você lembra o que 
é nível de ensino? E o que são modalidade de educação e de ensino? 
Então vamos revisar cada uma dessas coisas e, ao final de cada 
explicação, fazer algumas reflexões.

5.1.1. Níveis de Ensino

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 
- LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996), existem diferentes 
níveis de ensino: Educação Básica e Educação Superior. A Educação 
Básica compreende os níveis:

a) Educação Infantil – oferecida a crianças de zero a 6 anos, 
através de creches e pré-escolas, tem por finalidade o 
desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade.

b) Ensino Fundamental – com duração mínima de 8 anos, 
obrigatório a partir dos 7 anos de idade e facultativo a partir dos 
6 anos, tem por objetivos o desenvolvimento da capacidade de 
aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, 
da escrita e do cálculo. Além da compreensão do ambiente 
natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 
dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

c) Ensino Médio – posterior ao fundamental e com duração 
mínima de 3 anos, ou 2.400 horas de trabalho escolar. Ele 
tem por finalidade a consolidação e o aprofundamento dos 
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando 
o prosseguimento de estudo. Além da preparação básica para 
o trabalho do educando, para continuar aprendendo, de modo 
a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições 
de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores e, também para 
que se desenvolva sua autonomia intelectual e pensamento 
crítico; 

A Educação Superior se realiza através do ensino, da pesquisa 
e da extensão e tem duração variável de acordo com os requisitos 
dos seus cursos.  A Secretaria de Educação Superior (SESU) é a 
unidade do Ministério da Educação responsável por planejar, orientar, 
coordenar e supervisionar o processo de formulação e implantação de 
políticas e programas educacionais destinados à Educação Superior. 
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Relacionamos a seguir as principais ações e programas da Educação 
Superior: 

a) Cursos de graduação 

b) Cursos de Formação de professores – engloba a formação dos 
profissionais da educação, de modo a atender às especificidades 
do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das 
diferentes etapas e modalidades da educação básica.

c) Cursos sequenciais, de pós-graduação lato sensu 
(especializações) e de pós-graduação stricto-sensus (mestrados 
e doutorados).

Normalmente, o ensino de algoritmos é ministrado no contexto 
de cursos de Ensino Médio ou de Educação Superior. Apesar de 
que há algumas linhas de pensamento e pesquisas sugerindo que o 
ensino de lógica e do raciocino lógico que facilitariam a construção 
de algoritmos, deveria ser ensinado desde a Educação Infantil (com 
o uso, por exemplo, de jogos do tipo Lego, com o uso de jogos 
educativos específicos para esse fim, sendo computacionais ou não). 
O que você acha disso?

5.2. Modalidades de Educação

Modalidade de educação é a classificação dada pela LDB, de 1996, 
a determinadas formas de educação que podem localizar-se nos 
diferentes níveis da educação escolar (Educação Básica e Educação 
Superior). Dessa forma, por exemplo, modalidade de educação de 
jovens e adultos pode ser ofertada como ensino fundamental ou 
médio. A educação especial, por sua vez, tanto pode acontecer na 
educação infantil, como nos demais níveis da educação básica e da 
educação superior. E quais são essas modalidades de educação? 
São elas:

» Educação de Jovens e Adultos (EJA) - é uma forma de 
ensino da rede pública no Brasil, com o objetivo de desenvolver 
o ensino fundamental e médio com qualidade, para as pessoas 
que não possuem idade escolar e oportunidade. Os alunos 
do EJA são geralmente trabalhadores/as, empregados/as e 
desempregados/as que não tiveram acesso à cultura letrada. 

» Educação Profissional e Tecnológica – estabelecida na 
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LDB e no decreto n.º 2.208, de 17 de abril de 1997, ela tem 
por objetivo capacitar jovens e adultos para o exercício de 
atividades produtivas, podendo ser desenvolvida em escolas do 
ensino regular, em instituições especializadas ou no ambiente 
de trabalho.

» Educação Indígena – o Ministério da Educação, por meio da 
Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena (CGEEI), 
desenvolve, orienta, coordena e acompanha o desenvolvimento 
de programas, ações e políticas educacionais voltadas para as 
comunidades indígenas. 

» Educação a Distância (EAD) – A EAD é uma modalidade de 
ensino onde há uma separação geográfica e temporal entre 
professores e alunos e que faz uso das diversas tecnologias da 
informação e comunicação. A Portaria Ministerial n.º 301, de 7 de 
abril de 1998 normatizou os procedimentos de credenciamento 
de instituições para a oferta de cursos de graduação e educação 
profissional tecnológica a distância.

» Educação Especial – é a modalidade de educação escolar 
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para 
pessoas com necessidades educacionais especiais. Assim, ela 
perpassa transversalmente todos os níveis de ensino, desde 
a Educação Infantil ao Ensino Superior. Essa modalidade de 
educação é considerada um conjunto de recursos educacionais 
e de estratégias de apoio que deve estar à disposição de todos 
os alunos, oferecendo diferentes alternativas de atendimento.

» Educação Ambiental - Em 27 de abril de 1999, foi sancionada 
a lei n.º 9.795, que instituiu a Política Nacional de Educação 
Ambiental para garantir que a Educação Ambiental seja uma 
prática nacional em todas as escolas. Foi criado também o 
PCN em Ação – Educação Ambiental, guia de orientações 
metodológicas desenvolvido para formação de educadores, 
além de projetos e programas que visam construir um processo 
permanente de educação ambiental nas escolas e comunidades 
de todo Brasil.

Focando no ensino de algoritmos, ele pode ocorrer em qualquer 
uma dessas modalidades, com exceção da Educação Ambiental. 
Também, não é muito comum ter o ensino de algoritmos no contexto 
da EJA, mas pode ocorrer. As três modalidades onde mais comumente 
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são ministradas disciplinas relacionadas como algoritmos são: 
Educação Profissional e Tecnológica e Educação a Distância e ambas, 
geralmente, no contexto de cursos de Engenharia, Matemática, Física, 
Computação ou Tecnologia. 

Agora, vamos refletir: O quão diferente você acha que é ministrar 
a disciplina de algoritmos em cada uma dessas modalidades de 
educação? O quanto a modalidade vai afetar na elaboração do 
curso?

5.3. Modalidades de Ensino

Segundo Niskier [1997] e Dib [1992] existem três modalidades 
de ensino: presencial, semipresencial e a distância. Todas as 
modalidades devem ter como objetivo principal a efetivação do 
processo de aprendizagem do estudante e sua formação como um 
todo – competência cognitiva e competência social/afetiva. Vamos 
detalhar um pouco cada modalidade a seguir.

A modalidade de ensino denominada presencial fundamenta-se 
em um modelo sistemático e organizado de ensino. Esse modelo 
é estruturado e administrado segundo determinadas leis e normas. 
Apresenta um currículo relativamente rígido em termos de objetivo, 
conteúdo programático e metodologia, e é caracterizado por um 
processo contínuo de ensino que envolve o tripé professor/ estudante/
escola [DIB, 1992]. Nessa modalidade as disponibilidades de tempo, de 
espaço e da presença do professor são interdependentes. O processo 
somente ocorre se todas essas variáveis estiverem presentes e forem 
satisfeitas, simultaneamente, para o cumprimento de cronogramas 
de conteúdos pré-estabelecidos. A modalidade presencial exige a 
presença do aluno em, pelo menos, 75% das aulas e em todas as 
avaliações. 

Na modalidade de ensino denominada semipresencial combina 
ensino presencial com parte do ensino e de outras atividades que 
podem ser realizadas a distância. Dessa forma, essa modalidade 
conta com duas fases, em uma dela há a relação direta do professor 
com o aluno e, na outra, há momentos individualizados de estudos, 
orientados à distância, sem a presença física do professor. Nesses 
modelos há larga variedade de situações educativas, caracterizada 
pela supressão de uma ou mais variáveis que caracteriza o ensino 
presencial (tempo, espaço, presencialidade, conteúdo e cronograma 



49

Práticas de Ensino de Algoritmo

rígido, etc). A maioria dos cursos chamados a distância, hoje em dia, 
principalmente no contexto de cursos de graduação, são ministrados 
nessa modalidade. Isso porque, apesar da maior parte do curso ser 
ministrada a distância, há a obrigatoriedade, por lei, de 25% de a carga 
horária ter de ser em atividades presenciais, incluindo uma parte das 
avaliações que comporão a nota final do aluno. Adicionalmente, o 
estágio obrigatório deve, também, ser presencial.

Na modalidade de Educação a Distância (EAD) pode ser definida 
como o processo de ensino que ocorre quando o professor e o aluno 
estão separados em relação ao tempo e o espaço. A mediação 
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre 
com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, 
com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas 
em lugares ou tempos diversos [MEC, 2007]. Geralmente, são 
ministrados totalmente a distância apenas cursos de capacitação e de 
extensão. Qualquer outra categoria de curso acaba sendo ministrada 
na modalidade semipresencial, uma vez que a legislação em vigor 
exige que, pelo menos, o estágio e os exames sejam presenciais.

Na modalidade presencial, o educador é o grande responsável 
pela transmissão do conteúdo e nas demais modalidades, este deverá 
ser transmitido por outros meios, métodos e ter uma estruturação 
diferenciada que possibilite a auto-aprendizagem em uma base 
individual e coletiva ou colaborativa. O ensino de algoritmos pode 
ser praticado em qualquer uma dessas modalidades e vai apresentar 
dificuldades, desafios e particularidades em cada uma delas, sem 
exceção. 

Baseado no que explicamos acima, vamos refletir: O quanto você 
acha que a modalidade de ensino influencia na elaboração de um 
curso? Você acha que as mesmas estratégias que você adotaria 
em um curso na modalidade presencial, por exemplo, você 
poderia adotar nas outras modalidades? E o material didático, 
poderia ser o mesmo? Reflita sobre isso e vamos procurar 
responder essas e outras perguntas no decorrer da disciplina.

5.4. Material Didático

O material didático (tais como, livros, apostilas, sites, CDs, DVDs, 
filmes, tutoriais, etc – vide Figura 2), como qualquer outra ferramenta de 
apoio ao Ensino, deve ser usado pelo Professor com alguma finalidade 
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clara. Para que isso seja feito o Professor deve ter em mente como 
ocorre a interação entre o estudante e o material didático. Para que o 
estudante aprenda o conteúdo de qualquer material instrucional, ele 
deve se identificar com o mesmo e o material deve estar adaptado ao 
nível e a modalidade de ensino que irão ser adotadas. Em particular, 
quando falamos do livro-texto a ser adotado, esse cuidado deve ser 
ainda maior.

Figura 2 - Variedade de Materiais Didáticos

Por trás do processo de criação de um livro-texto existe um 
processo de codificação que segue a lógica de quem escreveu o 
livro. Por exemplo, no volume que você está lendo agora, eu, Sandra 
Siebra, tenho um conjunto de conceitos e de ferramentas operatórias 
que eu utilizei para escrever este texto deste modo e não de outro. 
Estas ferramentas e conceitos são fruto da minha história particular 
de vida (minhas experiências particulares e minhas crenças), mas 
também são fruto de uma herança compartilhada socialmente: falo 
português, sou paraibana, moro em Recife-PE, sou professora há mais 
de dez anos, amo a minha profissão (ou seja, adoro ensinar), gosto de 
ajudar as pessoas e pertenço à classe média (pelo menos, eu acho! 
☺). Para que você entenda a mensagem que estou querendo passar 
com o material é preciso que tenhamos algumas coisas em comum 
senão você não vai entender nada do que eu escrevo. Além disso, 
supõe-se que devemos ser capazes de compartilhar uma mesma 
estrutura formal de pensamento. Ou seja, mesmo que não tenhamos 
a mesma forma de pensar ou as mesmas crenças, nós devemos 
compartilhamos uma linha de raciocínio parecida, uma estratégia de 
apresentação de fatos e conteúdos. 

Neste contexto, um professor só deve adotar um livro-texto ou 
qualquer material instrucional se esse se adequar a sua forma de 
raciocínio, às estratégias de ensino que adotará em sala de aula, ao 
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sequenciamento que dará aos assuntos do conteúdo programático e 
ao público alvo ao qual o curso será direcionado. Considerando esses 
pontos, então, como acertar na escolha do material didático para 
o curso? 

Para essa questão, infelizmente, não há uma resposta pronta. 
Para uma boa seleção do material didático a adotar, a experiência do 
professor é fundamental. Claro que existem os livros clássicos, mas 
eles podem ter uma metodologia de ensino ou um encadeamento 
lógico que pode diferir muito do que você pretende adotar e isso 
poderá confundir o aluno. 

Porém, apesar de não existir uma receita mágica, há alguns 
questionamentos que devem ser respondidos antes que você opte 
por um ou outro material didático, especialmente o livro-texto. Este 
roteiro de questionamentos (vide Quadro 3) é baseado no questionário 
elaborado pela equipe do Ministério da Educação e Cultura para a 
análise do livro didático. Esta análise dos livros pode ser encontrada, 
na íntegra, na Internet no endereço http://www.mec.gov.br/sef.

Quadro 3. Questionamentos para Escolha do Material Didático

Ficha para Escolha de Materiais Didáticos

Módulo I - Análise de Conteúdo do Material

» O vocabulário é adequado à turma?

» Apresenta ilustrações relacionadas com o texto?

» Os conceitos são apresentados de forma correta (segundo o seu conhecimento 
e o senso comum da comunidade científica)?

» Associa o assunto a situações do cotidiano?

» O conhecimento apresentado pelo livro é socialmente relevante?
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Módulo II - Aspectos pedagógicos - metodológicos 

» Qual a ênfase (s) curricular (es) principal (ais) do texto? 

» Os fenômenos aos quais o texto se refere são explicitados claramente? 

» As questões básicas de cada tópico ficam claras? 

» Atividades experimentais relevantes são propostas? 

» Atividades de grupo são propostas? 

» Os exercícios propostos têm grau de dificuldade crescente? 

» Os exercícios estão acessíveis ao nível dos futuros alunos?

» Os problemas propostos são ligados ao cotidiano ou permitem essa ligação? 

» Quais os níveis de aprendizagem trabalhados pelo texto? 

» Quais os níveis de aprendizagem trabalhados pelos exercícios?

Módulo III - A estrutura do livro-texto

» A estrutura proposta dos capítulos é adequada?

» São apresentadas mais de uma forma de abordagem aos problemas e 
exemplos?

» Nos capítulos podemos definir claramente um objetivo, um desenvolvimento e 
uma conclusão?

» Há um encadeamento lógico do conteúdo?

» São usadas cores ou tipos de realce para chamar a atenção de pontos 
importantes do texto?

Módulo IV - Aspectos sócio-culturais 

» Há espaço para os saberes dos alunos? 

» Aspectos culturais são apresentados como absolutos? 

» O texto faz uso de algum linguajar inadequado para situações de ensino-
aprendizagem?

» O texto ofende, de alguma forma, alguma crença ou cultura?

» As situações apresentadas levam ao desenvolvimento de preconceitos e/ou 
estereótipos?



53

Práticas de Ensino de Algoritmo

Módulo V - Aspectos gráficos 

» O tamanho das letras e ilustrações são adequados? 

» A leitura de uma página não é atrapalhada pela impressão no verso? 

» O papel, o tipo e o tamanho da fonte são adequados à leitura noturna? 

» As ilustrações trazem os créditos dos autores?

» As ilustrações são relevantes ao assunto do texto? Porque há livros que 
mais parecem histórias em quadrinho. São cheio de ilustrações, às vezes, até 
particionando os conteúdos e as ilustrações não têm, realmente, nenhuma 
relevância para o conteúdo a ser apresentado, são meros “laços e fitas” para o 
texto.

Deve ficar claro que quando usamos os termos adequado e 
relevante estes não são usados de forma absoluta. O adequado e 
o relevante são sempre relativos a um dado contexto. Cabe ao 
Professor, tendo em vista o grupo de alunos e os objetivos a que se 
propõe, definí-los. Lembramos que esta é uma ficha sugestão que 
deverá ser adaptada pelo Professor às suas necessidades.

O material didático facilita a aprendizagem dos alunos. Não 
adianta ter um excelente professor em sala de aula, se o material 
didático adotado for medíocre, insuficiente ou inadequado. Por isso, 
deve-se ter todo o cuidado na escolha do material didático a adotar. 
Adicionalmente, sempre que possível, deve-se tentar diversificar os 
tipos de materiais adotados (vide Figura 2). O uso de livros, apostilas, 
vídeos, transparências, com a variação dos estímulos sendo utilizados 
(visão, audição, ambos, etc) pode ser bastante útil para aprimorar o 
aprendizado. Outro ponto importante a lembrar é que, no material a 
ser utilizado ou produzido pelo professor, não se deve focar apenas 
em textos, mas diversificar a apresentação do assunto, sempre que 
possível, com gráficos, tabelas, ilustrações, fotos, desenhos, a fim 
de tornar a leitura do material mais interessante. Importante: muitas 
vezes, a escolha do material adequado, também vai depender dos 
recursos audiovisuais que se vai ter disponível para ministrar 
as aulas. Por exemplo, não adianta preparar transparências, se não 
houver uma forma de mostrá-la aos alunos. Não adianta selecionar 
um vídeo para usar em sala, se não há um aparelho de DVD, um 
televisor ou canhão de projeção para passá-lo. Logo, os recursos 
audiovisuais disponíveis devem ser levados em conta na escolha do 
material didático a adotar.
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Por fim, a forma de explorar o material didático é essencial para 
prender a atenção dos alunos. É preciso saber explorá-lo, conforme 
suas características: materiais pequenos, detalhados, devem ser 
mostrados próximos aos alunos, de forma que todos possam ver bem; 
recursos que envolvam som, especialmente vozes, devem ser usados 
de forma que todos possam ouvir bem; inscrições em cartazes, 
murais, quadro-de-giz, etc. devem ser claras, legíveis e visíveis para 
todo o grupo e ao fazer projeções, demonstrações, etc. é importante 
certificar-se de que todos estão acompanhando e evitar cobrir o que 
está sendo apresentado com o corpo. Sempre que possível, tente 
disponibilizar o material para os alunos. Por exemplo, colocando uma 
cópia do seu material em uma Xerox para que os alunos xerografem, 
ou colocando uma cópia eletrônica do material em um site que permita 
que o arquivo seja acessado pelos alunos ou até enviando por email o 
material para uma lista de discussão dos alunos da turma.

Para saber se o material didático foi adequado e bem explorado, 
você pode fazer uma auto-avaliação ou discutir com os alunos as 
seguintes questões: o material didático adotado ajudou no estudo 
dos alunos? Os alunos o acharam com um nível de detalhamento 
e de dificuldades apropriados? Você, como professor, soube 
explorar o material didático de forma que atraísse a atenção dos 
alunos? 

5.5. Recursos Audiovisuais

Nesta seção analisaremos o uso dos recursos audiovisuais. Esse 
é um ponto interessante para ser estudado, uma vez que muitos 
professores procuram fazer uso da maior quantidade possível 
de recursos audiovisuais, muitas vezes, sem parar para avaliar a 
adequabilidade do recurso ao assunto sendo ministrado. Pois, como 
toda ferramenta de ensino, o uso de um filme ou de uma simulação 
multimídia deve ter uma função definida no plano de ensino elaborado 
pelo Professor para um dado conteúdo e, também, antes de usar o 
recurso, deve ser avaliado o melhor ponto para inserção do mesmo 
dentro do curso. Dessa forma, antes de inserir uma atividade no plano 
de curso que envolva o uso dos Recursos Audiovisuais, é importante 
questionar: esse recurso estará disponível na instituição de 
ensino, na data desejada? Pode parecer uma pergunta simples, mas 
vou contar uma situação pela qual passei. Em uma das instituições 
de ensino onde lecionei, havia disponível canhões de projeção (que 
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alguns ainda chamam de datashow) e, por isso, a coordenação 
incentivava a elaboração de aulas que fizessem uso desse recurso. 
Porém, existiam na casa 302 professores e apenas cinco canhões de 
projeção a serem disputados acirradamente. Isso tornava uma missão 
quase impossível conseguir a reserva do recurso para utilização 
em sala de aula. Logo, de antemão, não era possível planejar uma 
aula que focasse naquele recurso, sem ter um plano B, caso não se 
conseguisse a reserva (as reservas podiam ser feitas sempre, a partir 
de uma semana antes da data desejada). Cito essa história para 
dizer que, apesar do recurso poder existir na instituição onde você irá 
lecionar, você tem de se assegurar se conseguirá utilizá-lo, quando 
desejado. Senão, é melhor ter um plano B ☺

Outras questões importantes: qual o papel desempenhado por 
determinado recurso audiovisual no processo de aprendizagem? 
Qual a melhor forma de utilizá-lo? Como fatores culturais 
influenciam a apreensão do conteúdo? 

5.5.1 Motivação para o uso de Recursos Audiovisuais

Um problema facilmente observado na comunicação docente 
é o verbalismo (Figura 3), ou seja, a transmissão de conhecimento 
e habilidades mediante o emprego apenas de palavras. Como 
consequência desse verbalismo, muito do que é passado aos alunos 
pode ser perdido antes do final da aula, visto que se as palavras não 
tiverem um significado para eles, elas não poderão ser apreendidas 
e consequentemente, memorizadas. Isso acarreta que os esforços 
verbais dos professores muitas vezes sejam suficientes apenas para 
que os alunos “decorem a matéria”, sem que se tornem capazes de 
compreender o seu significado ou aplicá-la a situações concretas. 
Dessa forma, o aluno passa a ser um grande receptáculo de 
informações desconexas (vide Figura 4). 

Figura 3 – O Verbalismo em Sala de Aula (baseado em Cuidado Escola Brasiliense, 1980)
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Figura 4 - Aluno visto como um receptáculo de informações 
(baseado em Cuidado Escola Brasiliense, 1980)

Essas limitações das explicações verbais podem ser facilmente 
verificadas. Quer ver? Imagine que você descreve para alguém a 
planta da sua casa ou apartamento (quantos cômodos, como eles 
estão distribuídos, etc), depois pede para a pessoa desenhar essa 
planta apenas tomando como base a descrição verbal. Você acha que 
a pessoa conseguiria? Ela se lembraria de tudo que você falou uma 
única vez? Vejamos outra situação. Seria fácil montar um móvel ou 
uma máquina a partir das instruções escritas, sem que se olhasse 
nenhuma ilustração sobre como fazer isso? Ou ainda, o que seria 
mais fácil: chegar a uma rua desconhecida por meio de indicações 
verbais de alguém ou por meio de um mapa da cidade com indicações 
de pontos de referência?

Com vistas a tornar a comunicação mais clara e precisa, os 
professores, com frequência cada vez maior, vêm fazendo uso de 
recursos conhecidos como audiovisuais, que vão desde os simples 
desenhos ou diagramas até os sofisticados equipamentos e programas 
de multimídias. Nesse contexto, os recursos audiovisuais (que 
serão discutidos na próxima subseção) consistem em importantes 
ferramentas que são colocadas à disposição dos professores para 
facilitar a comunicação docente e para aprimorar o nível de retenção 
de informações por parte do aluno. 

Pesquisas realizadas sobre a relação entre os sentidos e a 
aprendizagem concluíram que os cinco sentidos (visão, audição, 
olfação, gustação e tato) não têm a mesma importância para a 
aprendizagem. A visão, isoladamente, parece ser a mais importante. 
Porém, a retenção da informação somente é eficaz quando são 
utilizados dois ou mais sentidos simultaneamente ou são realizadas 
atividades colaborativas entre os alunos (vide Figura 5). Assim, do 
mesmo modo, o uso de um único tipo de material didático não é 
satisfatório para a aprendizagem, o uso de um único estímulo não 
conduz a uma aprendizagem eficaz. 
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Figura 5 - Nível de Retenção de Informações (baseado em Cook, J e Cook, L, 1998)

Para fazer um bom uso dos recursos audiovisuais é necessário 
que você esteja consciente de suas vantagens e limitações, bem 
como dos cuidados a serem tomados em sua utilização. Vamos falar 
sobre isso a seguir.

5.5.2. Vantagens dos Recursos Audiovisuais

O uso de recursos audiovisuais apresenta uma série de vantagens, 
vamos apresentar a seguir, algumas delas:

» Em relação à atenção – Quando bem elaborados e 
apresentados oportunamente, são capazes de despertar a 
atenção dos alunos de forma bem superior à exposição oral.

» Em relação à compreensão e à aplicação de conhecimentos 
- É indiscutível que uma exposição bem preparada constitui 
estratégia inigualável quando o que se almeja é a transmissão 
de conhecimentos. Quando se deseja, porém, que os alunos 
evoluam para outros níveis, como a compreensão e a aplicação, 
a aula expositiva mostra-se bem mais limitada. Aí os professores 
precisam valer-se de outros recursos e os audiovisuais mostram-
se bastante adequados. Para alcançar a compreensão e a 
aplicação recomenda-se a realização de experiências práticas. 
Todavia, a realização dessas experiências nem sempre é fácil. 
Algumas, por sua extensão, não podem ser trazidas para a 
sala de aula. Outras, por serem muito rápidas ou muito lentas, 
também não podem ser repetidas. Assim, os audiovisuais 
tornam-se recursos importantes à medida que possibilitam 
superar as barreiras que se apresentam para a realização 
dessas experiências. Mediante fotografias, desenhos, filmes 
e outros recursos torna-se possível apresentar aos alunos 
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“experiências” imensas ou microscópicas, distantes no tempo 
e no espaço, ou fragmentadas em locais diferentes, permitindo 
assim que o aluno tenha uma aprendizagem bem próxima da 
realidade.

» Em relação à retenção - Dentre os fatores que concorrem 
para a retenção, os mais importantes são o interesse do 
aluno, a concretude da experiência, a organização da matéria 
e sua repetição. Assim, os recursos audiovisuais tornam-
se muito úteis para proporcionar uma aprendizagem mais 
permanente, pois além de servir para despertar a atenção e 
proporcionar experiências concretas, como foi visto nos itens 
anteriores, os recursos audiovisuais favorecem apresentações 
bem organizadas. Os slides ou transparências, por exemplo, 
costumam ser organizados numa sequência lógica. Isto favorece 
a apresentação igualmente organizada da matéria, o que leva 
a uma retenção maior do aprendido. Também os recursos 
audiovisuais favorecem a retenção à medida que possibilitam 
a frequente repetição da matéria. O que é dito oralmente pode 
ser relembrado posteriormente, revendo uma transparência, 
assistindo novamente a uma gravação, entre outros.

5.5.3. Desvantagens dos Recursos Audiovisuais

A despeito de todas as vantagens já enumeradas, a utilização 
de recursos audiovisuais também pode, em certas circunstâncias, 
apresentar aspectos negativos. É evidente que os audiovisuais 
servem para emprestar um caráter moderno ao ensino. De modo 
geral, agradam os alunos. Por isso, muitos professores tendem a 
adotar esses recursos não tanto por razões de ordem pedagógica, 
mas simplesmente para tornar suas aulas mais atraentes. Se o 
professor estiver interessado não apenas em agradar, mas também em 
favorecer realmente a aprendizagem dos alunos, deverá considerar 
cuidadosamente a utilização dos recursos audiovisuais.

O principal problema dos audiovisuais é que, à medida que são 
utilizados exaustivamente – sobretudo os filmes e transparências -, 
desestimulam a adoção de um papel mais ativo por parte do aluno. 
Uma coleção de transparências bem organizada poderá ser muito 
interessante; mas, se o professor não favorecer a participação dos 
alunos, mediante perguntas, comentários, ou a adoção de uma atitude 
exploratória, não estará fazendo bom uso desse recurso.
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Outro problema muito comum ocorre quando as aulas são 
direcionadas a partir do uso de determinado recurso. É o caso 
das aulas elaboradas de tal forma que se tornam inteiramente 
dependentes de um retroprojetor ou de um canhão de projeção. E 
qual o problema com isso? Bem, primeiro, o professor que assim 
procede se sente à vontade, pois pode tanto dispensar as “fichas de 
aula” quanto o quadro-de-giz. Todavia, essa postura do professor não 
facilita a aprendizagem, uma vez que os recursos audiovisuais devem 
ser vistos como um recurso auxiliar de ensino, não como direcionador 
do processo didático, ou seja, que todo o conteúdo seja elaborado 
baseado no recurso. Temos de tentar que baseado no conteúdo se 
escolha o recurso a utilizar e não o contrário. O segundo problema é 
que, muitas vezes, elaborando a aula apenas em cima de um recurso, 
na falta deste recurso (uma vez que situações imprevistas podem 
acontecer), o professor pode ficar perdido sobre o que fazer na aula. 
Vamos dar um exemplo real. Tive um professor que elaborou toda a 
aula com base no uso do projetor multimídia (canhão de projeção). 
No dia da aula dele (nossas aulas eram diurnas), faltou energia. 
O professor ficou tão perdido sem saber o que fazer que acabou 
dispensando a turma, porque disse que não tinha como dar a aula. E, 
em minha opinião e na da turma, o conteúdo do dia poderia ter sido 
apresentado no quadro branco, sem problemas. Mas o professor não 
estava preparado para o “plano B”.

Também cabe lembrar que os recursos audiovisuais, por mais 
simples que sejam, requerem conhecimentos e habilidades técnicas 
para sua utilização. Mesmo no quadro-de-giz, que é utilizado de 
forma quase natural por muitos professores, requer a observância de 
algumas técnicas a fim de serem obtidos bons resultados. Em suma, 
o professor, ao se decidir pela utilização de audiovisuais, deverá 
considerar que estes, apesar de serem atraentes e agradáveis, 
deveriam, em primeiro lugar, estimular o interesse pela matéria e 
não despertar a atenção sobre si mesmos. Uma regra básica para 
sua utilização poderia ser assim enunciada: “A realização dos 
objetivos da disciplina seria prejudicada se os recursos não 
fossem utilizados?” Se a resposta for “não”, o recurso deverá ser 
reconsiderado, a fim de justificar sua utilização.

5.5.4. Exemplos de Recursos Audiovisuais

Vamos apresentar agora os recursos mais conhecidos (vide Quadro 
4), classificando-os em visuais, auditivos, audiovisuais tradicionais e 
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audiovisuais integrados ao computador.

Quadro 4 - Exemplos de Recursos AudioVisuais

Recursos Visuais Recursos 
Auditivos

Recursos 
Audiovisuais 
Tradicionais

Recursos 
Audiovisuais 
Integrados ao 
Computador

Quadro de escrever

Cartazes

Mapas

Flip chart 
(bloco de papel)

Álbum seriado

Transparências

Fotografias

Mural didático

Objetos reais

Holografia1

Rádio

Discos

Cds

Fita magnética

Aparelho mp3

Televisão

Aparelho 
videocassete

Aparelho de 
DVD

Aparelho de 
DVD

Datashow

Projeto  
multimídia

Aparelho mp4

No ensino superior, os recursos mais utilizados são: o quadro de 
escrever, o retroprojetor, o bloco de papel (flip chart), o álbum seriado, 
o aparelho de DVD e o projetor de multimídia, por isso, detalharemos 
o uso desses recursos a seguir.

► Quadro Branco - O quadro de escrever é o mais simples e 
acessível recurso audiovisual. Pode ser chamado de quadro 
branco (vide Figura 6), quadro negro ou lousa, dependendo 
da sua cor e do material usado para confecção do mesmo. Se 
apenas um recurso pudesse ser selecionado, provavelmente a 
maioria dos professores o escolheria. E não sem razão, pois o 
quadro branco apresenta uma série de vantagens, como:

» Acessibilidade – O quadro é muito fácil de ser encontrado. 
Torna-se mesmo difícil imaginar uma sala de aula sem este 
recurso.

» Praticidade – O uso do quadro não exige habilidades especiais 
do professor nem equipamentos dispendiosos. Em qualquer 

Atenção

1 Holografia é 
uma forma de 
registrar-se ou 
apresentar uma 
imagem em três 
dimensões.
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momento que o professor deseje esclarecer um diagrama ou 
explicar um fluxograma, ou ainda demonstrar o funcionamento 
de uma máquina, ele pode pegar a caneta (ou o giz) e criar seu 
próprio recurso para facilitar a exposição.

» Versatilidade – O quadro pode ser adequado ao nível de 
informações da classe. O professor poderá utilizá-lo de forma 
diferente conforme o progressivo interesse demonstrado pelos 
alunos em relação à matéria.

» Possibilidade de participação – O quadro, ao contrário de 
outros recursos, não inibe a participação da classe. Pode ser 
mesmo utilizado como estimulador (por exemplo, o professor 
pode chamar um aluno ao quadro para resolver uma questão).

» Estímulo ao interesse pela disciplina – Por ser um recurso ao 
qual os alunos estão acostumados desde os primeiros anos de 
escola, o quadro não favorece a concentração sobre si mesmo. 
Assim o professor pode mais facilmente estimular o interesse 
pela disciplina – o que poderia ser mais difícil com uma projeção 
de filme, por exemplo.

Figura 6 - Exemplo de Quadro Branco

Como o quadro é um recurso muito simples e ao qual tanto o 
professor quanto os alunos estão acostumados desde as primeiras 
séries do 1º grau, pode parecer estranho falar em técnicas para a sua 
apropriada utilização. Todavia, exatamente por ser um recurso tão 
simples e tradicional é que sua utilização deve cercar-se de cuidados 
técnicos. Quando utilizado sem maior critério, o quadro não terá a 
mesma capacidade de atrair a atenção dos alunos que um retroprojetor 
ou um aparelho de vídeo. Para conseguir bons resultados no ensino 
superior, o professor necessita tomar certos cuidados para auxiliar 
na atenção dos alunos. A seguir são apresentados alguns desses 
cuidados:
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» O planejamento da utilização – O professor precisa 
primeiramente verificar se o quadro é o recurso adequado 
para a transmissão dos assuntos que ele deseja. Em caso 
positivo, ele precisa definir o que irá colocar no quadro: textos, 
sumários, tabelas, gráficos, desenhos etc. Por fim, o professor 
precisa planejar a sequência e a harmonização dos elementos 
no quadro. O que exige, sobretudo, que sejam consideradas as 
suas dimensões.

» Limpeza – Antes de iniciar qualquer explicação, convém apagar 
totalmente o quadro. A limpeza constitui requisito indispensável 
para uma boa apresentação. Convém sempre que para apagar 
o quadro o professor o faça de cima para baixo e da esquerda 
para a direita, para não prejudicar alunos que ainda estejam 
copiando o que foi escrito.

» A sequência de utilização – Também para escrever ou desenhar 
o professor deve observar a sequência: de cima para baixo e 
da esquerda para a direita. Quando o quadro for muito largo, o 
professor poderá subdividir o quadro em colunas e preenchê-
las da esquerda para a direita.

» A postura do professor – Não é conveniente escrever ou 
desenhar no quadro em silêncio. Falar à medida que se escreve 
ajuda o acompanhamento da classe, a fixação dos conceitos. 
Também deve-se procurar evitar, ao máximo, dar as costas 
para os alunos; o professor deve procurar escrever um pouco 
de lado, falando e olhando, frequentemente, para a classe. 

» Usar letra bem legível e em um tamanho que dê para ler do 
final da sala. De preferência deve-se usar a letra manuscrita, 
mas se o professor não tiver a letra legível, é preferível utilizar a 
letra de forma.

» Sublinhar o que achar mais importante e usar cores diferentes 
quando quiser ressaltar palavras ou expressões ou mesmo 
alguma frase importante.

► Retroprojetor - O retroprojetor (vide Figura 7) é um equipamento 
audiovisual ainda com bastante uso no ensino superior. De fato, 
é um instrumento útil, que oferece vantagens ao professor e 
aos alunos:

» não exige escurecimento da classe;
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» pode ser colocado em posição que favoreça a movimentação 
do professor e o seu contato visual com os alunos;

» sua operação é extremamente simples;

» pode substituir com vantagem o quadro branco para a 
apresentação de gráficos, desenhos e outros materiais cuja 
elaboração seja mais complexa.

O material utilizado para retroprojeção é constituído por 
transparências confeccionadas em plástico transparente, celofane, 
acetato ou filmes especiais sobre as quais se escreve com canetas 
hidrográficas especiais para transparências ou, em alguns casos, se 
imprime o conteúdo (neste caso a transparência tem de ser adequada 
para impressão a jato de tinta – transparência porosa - ou laser – 
transparência resistente a calor). A preparação de uma transparência 
deve orientar-se pelo princípio da simplicidade, o que significa que 
deve conter desenhos simples e claros e letreiros e legendas breves. 
De modo geral, uma transparência não deve conter mais do que dez 
linhas e escrita com entre sete e dez palavras por linha.

Figura 7 - Retroprojetor

Para a obtenção de melhores resultados com o retroprojetor, 
convém que sejam tomados alguns cuidados, tais como: o professor 
deve permanecer junto ao retroprojetor, frente aos alunos, mantendo 
contato visual com o grupo. Para tornar mais fácil a colocação e a 
retirada das transparências, convém que o retroprojetor seja colocado 
sobre uma mesa suficientemente grande para possibilitar a formação 
de uma pilha de transparências de cada lado: uma para as já projetadas 
e outra para as que ainda não o foram. Para assinalar algum ponto da 



64

Práticas de Ensino de Algoritmo

projeção, o professor deverá fazê-lo na própria transparência e não 
na tela. Para tanto poderá valer-se de um lápis ou de um ponteiro.

► Bloco de Papel (Flip chart) é constituído por um bloco grande 
de papel ou cartolina fina, sustentado por um cavalete (vide 
Figura 8), em que se escreve com pincel hidrográfico ou lápis 
de cera. Deve ser utilizado em turmas pequenas, de até 20 
alunos.

Figura 8 - Flip chart

A forma de utilzação, vantagens e limitações do bloco de papel 
são praticamente as mesmas do quadro de escrever. Uma vantagem 
a mais em relação a este está em que no quadro de papel o que foi 
escrito não precisa ser apagado, podendo, portanto, ser consultado 
a qualquer momento. Outra vantagem é a mobilidade do recurso. O 
cavalete do flip chart pode ser transportado para qualquer posição que 
se torne mais adequada na sala de aula. Também pode, inclusive, ser 
levado para outros ambientes. Uma desvantagem a mais é que faz 
uso de papel, o que pesa na preservação do meio-ambiente.

► Álbum Seriado - é uma variação do flipchart. Embora ambos 
se utilizem do mesmo cavalete de suporte e folhas de papel, 
o álbum seriado é feito com antecedência, com desenhos, 
mapas, gráficos, textos ou organogramas, tabelas, entre outros 
(vide Figura 9) mais elaborados. Embora tendo um bom valor 
pedagógico, o álbum seriado tem sido pouco utilizado no 
Ensino Superior. Seu uso tem sido mais intenso em programas 
de educação sanitária, em campanhas de esclarecimento e 
em escolas de 1º grau. Alguns professores alegam que sua 
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confecção, movimentação e circulação são dispendiosas. 
Todavia, com materiais simples e um pouco de imaginação, 
os professores podem produzir bons álbuns seriados. Uma 
sugestão com relação à elaboração da apresentação usando 
esse recurso, é procurar sempre colocar uma folha em branco no 
início, para resguardar o elemento-surpresa da apresentação.

Figura 9 – Apresentação usando Álbum Seriado

► Videocassete ou Aparelho de DVD - O videocassete que na 
maioria dos estabelecimentos já foi substituído pelo aparelho 
de DVD (vide Figura 10) pode servir como um bom recurso 
educacional, quando utilizado de maneira adequada. Então, 
quando utilizar esse recurso? Ele deve ser utilizado nas 
seguintes situações:

» Quando trouxer uma contribuição efetiva à aula. Assim como os 
outros recursos audiovisuais, videocassete ou aparelho de DVD 
são instrumentos, ferramentas de trabalho, não uma panaceia 
para “preencher” aulas, sem um objetivo claramente definido; 

» Como ilustração, ampliação do conteúdo ou síntese de uma 
unidade do conteúdo programático. 

» Utilizado no início de uma aula, o vídeo deverá ser instigante, 
um convite ao debate, à discussão e análise. Inversamente, 
porém, ao final da aula o vídeo deverá se caracterizar por 
situações conclusivas, que sintetizem os conteúdos aprendidos 
durante a aula.
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Figura 10 - Aparelho de vídeocassete ou de DVD

O aparelho de videocassete ou DVD para utilização deve ser 
conectado a uma TV de grande dimensão (de preferência LCD ou 
plasma) ou diretamente a um projetor multimídia. Entre as vantagens 
do uso deste recurso estão:

» Baixo custo (se consegue comprar hoje um aparelho de DVD 
por menos de 100 reais);

» Qualidade de imagem;

» Sincronização som-imagem;

» Possibilidade de observação de detalhes, em virtude da 
utilização da câmara lenta ou da pausa;

» Possibilidade de apresentação de gravações ou produções 
realizadas pelo próprio professor ou pelos alunos.

Com vistas a garantir a eficácia do ensino mediante o uso deste 
recurso, convém que se considerem os seguintes itens:

» O material utilizado deverá estar relacionado com os objetivos 
de ensino. Às vezes, um vídeo é muito interessante em si, mas 
não se presta para uma determinada situação ou conteúdo.

» Os filmes deverão preferencialmente ser de curta duração; 
poucas são as situações que requerem apresentações com 
mais de 20 ou 30 minutos;

» Antes da aula, o professor deverá checar as condições para 
a aula: Cadeiras em quantidade suficiente (quando soltas, às 
vezes são levadas por alunos a salas vizinhas); aparelho de 
DVD e DVD ou videocassete e fita VHS em perfeitas condições 
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(deve-se testar, mesmo que tenham sido utilizados no dia 
anterior); disponibilidade da sala de vídeo naquele horário 
(reservar formalmente com o setor responsável, quando for o 
caso); 

» As apresentações devem ser complementadas pela 
comunicação oral do professor ou por um debate entre alunos 
ou entre os alunos e o professor. Na verdade, obtém-se uma 
aprendizagem mais eficaz quando a apresentação do filme ou 
vídeo é seguida de discussão pelos alunos. Caso haja algum 
questionamento que o professor deseje fazer aos alunos sobre 
a projeção, elaborá-lo com antecedência. 

» Dependendo da técnica utilizada, o professor deve saber os 
pontos exatos da fita em que deve fazer observações, anotando-
os, para não esquecer os pontos-chave de intervenção. 

» Deve-se preparar os alunos para a sessão de vídeo: quais 
os pontos básicos em que devem concentrar suas atenções; 
orientá-los a tomar nota de suas observações; é interessante 
fazer uma contextualização histórica da produção em foco.

» Convém estabelecer um sistema de avaliação tanto da 
aprendizagem quanto da reação dos alunos para promover as 
alterações que se fizerem necessárias.

Adicionalmente, vamos especificar aqui algumas sugestões de 
técnicas didáticas para aproveitar ao máximo os recursos do vídeo e 
dinamizar as aulas com esse recurso. O objetivo maior destas técnicas 
é impedir a passividade do aluno frente ao vídeo. 

» A produção em vídeo para fins didáticos não pode ser vista 
à maneira das produções comerciais, de lazer. Portanto, ao 
passar um vídeo, é didaticamente saudável repeti-lo, “congelar” 
determinadas cenas, repetir cenas específicas (selecionadas 
previamente...) ou desligar o som. Tudo isto para favorecer 
apartes do professor no sentido de enfatizar ou complementar 
uma informação imediatamente após sua exposição na tela da 
TV, ajudando a fixar melhor o conteúdo. 

» Trabalhos em grupo para analisar o conteúdo do vídeo. O 
vídeo pode, por exemplo, mostrar uma determinada situação 
da realidade, sem apontar solução. A isto chamamos caso-
problema. O caso-problema seria analisado pelos grupos com o 
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objetivo de propor soluções. Na mesma linha teríamos o caso-
análise, que difere do caso-problema por já trazer soluções 
explícitas para um determinado problema. Os grupos, então, 
tentariam analisar a forma como o problema foi resolvido no 
vídeo (por exemplo, se foi boa, ruim, quais as consequências 
da solução adotada, etc); 

» Estudo dirigido para verificar a compreensão de pontos 
importantes; 

» Questionários abrangendo aspectos demonstrados no vídeo; 

» Debates em pequenos grupos ou com a turma toda envolvendo 
os pontos essenciais levantados pela fita (previamente 
organizados pelo professor e coordenados por ele). 

O uso de alguma dessas técnicas tornaria o uso do recurso ainda 
mais interessante por promover mais intensivamente uma situação de 
aprendizagem.

► Projetor Multimídia - O projetor multimídia (vide Figura 11) 
constitui hoje um dos recursos mais avançado de tecnologia 
audiovisual de que dispõem os professores universitários. Suas 
vantagens em relação a outras tecnologias são bem evidentes, 
já que ele permite:

» apresentação de gráficos, textos e planilhas, com a possibilidade 
de uso de som e animação;

» projeção de imagens em cores brilhantes e saturadas, mesmo 
com as luzes acesas;

» fácil locomoção, visto ser compacto e leve;

» projeção direta do que é digitado ou desenhado na tela do 
computador;

» comando de sua apresentação à distância;

» Possibilidade de modificação rápida de um determinado 
conteúdo apresentado, a partir de solicitações dos alunos, 
apenas com alguns toques no computador.
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Figura 11 - Projetor Multimídia

Como desvantagem, o projetor ainda apresenta o alto custo do 
aparelho em si e da lâmpada que deve ser resposta, geralmente, 
a cada 1000 a 1500 horas de projeção. Outro motivo complicador 
para sua utilização é o fato de exigir um conhecimento básico de 
computação, tanto para o preparo das apresentações em programas 
adequados, quanto para o manuseio competente do projetor (que 
deve ser conectado a um computador fixo ou notebook). Algumas 
vezes o professor menos experiente tem de recorrer a terceiros para 
a operação do equipamento. 

Como todos os recursos que apresentam alto nível de tecnologia, 
o projetor multimídia também pode ser mal utilizado. A sedução que 
exerce sobre os professores é muito grande. Por isso, convém que, 
antes de se decidir por sua utilização, o professor se pergunte acerca 
de sua conveniência. 

Uma solução que vem sendo adotada em algumas instituições 
(inclusive algumas em que trabalhei) e que é uma forma mais barata 
e viável para uso em salas de aula ou salas de projeção de vídeo 
é a utilização de uma placa de circuitos para transcodificação de 
sinais digitais do computador para os sinais de TV. Isto possibilita 
a ligação do computador a uma televisão grande (29 polegadas ou 
mais), resultando em efeito semelhante ao do projetor multimídia, com 
grande redução de custos.

5.6. Procedimentos do Professor em Sala de 
Aula

O professor pode recorrer, em sala de aula, a diferentes 
procedimentos para garantir a atenção do aluno. Dentre eles, 
destacamos: mudança dos canais sensoriais, movimentos, gestos, 
alteração da voz, a pausa e o destaque para o foco.
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a) Mudança dos canais sensoriais – os canais sensoriais estão 
ligados aos sentidos: visão, gustação, audição, tato e olfato. 
É importante que o professor crie situações que possibilitem 
aos alunos usar canais sensoriais variados, isto é, apreender 
os conteúdos por diferentes meios. A mudança e a utilização 
de diferentes canais sensoriais favorecem a apreensão dos 
conteúdos pelos alunos. É claro que nem sempre será possível 
usar o olfato e a gustação, mas os outros sentidos podem ser 
frequentemente utilizados. Este cuidado é importante porque 
as pessoas têm ritmos e formas diferentes de aprender. Uns 
aprendem melhor ouvindo; outros, lendo; outros, ainda, lendo e 
escrevendo ou lendo e falando.

b) Movimentos - Quando o professor se movimenta pela sala, os 
alunos acompanham seus movimentos, atentos ao que ele está 
fazendo. Portanto, o professor deve movimentar-se pela sala, 
permanecendo ora do lado direito, ora do lado esquerdo, à 
frente ou atrás do grupo. Pode movimentar-se, ocasionalmente, 
entre o grupo de alunos ou, ainda, permanecer em posição 
próxima a um aluno que estiver falando, para que os outros 
prestem atenção ao colega. Mas, atenção! Evite movimentar-
se se não quiser que os alunos desviem a atenção de algo. É 
o caso, por exemplo, daqueles momentos em que eles devem 
prestar atenção em uma leitura, em um exercício ou em alguma 
outra pessoa que esteja falando. Também cuidado para não 
ficar andando nervosamente de um lado para outro da sala, 
pois isso deixará toda a turma agitada.

c) Gestos - A expressão não-verbal é extremamente importante 
no processo de comunicação. Enquanto as palavras exprimem 
ideias; os gestos, os olhares, a postura, etc. exprimem os 
sentimentos. Assim, no processo de comunicação é importante 
observar, atentamente, os gestos. Com frequência dizemos 
algo com as palavras, mas desmentimos ou contradizemos o 
que foi dito com os gestos. O professor deve usar gestos 
para enfatizar a comunicação, reforçando-a. É importante 
lembrar-se de utilizar os gestos para reforçar a comunicação 
e evitar mensagens duplas ou depreciativas. Por exemplo, 
quando você fizer perguntas a turma, enquanto um aluno 
estiver respondendo, evite ficar com olhar de reprovação ou 
intimidação, ou balançando a cabeça negativamente para que 
o aluno não seja desencorajado a responder. A maior parte 
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dos alunos presta mais atenção no professor do que podemos 
imaginar!

d) Voz - A entonação que o professor dá à sua voz pode prender 
ou dispersar a atenção dos alunos constituindo-se, portanto, 
em valioso recurso a ser usado no processo de ensino-
aprendizagem. Um único tom de voz torna-se monótono e 
afasta a atenção. Se, por outro lado, o professor modifica o 
tom de voz, alternando tons altos e baixos, ele pode com isso 
tornar a voz mais agradável e reforçar o que está dizendo, 
fazendo com que a aula se torne bem mais interessante. Há 
situações em que o professor deve usar entonações diferentes 
para expressar ideias diferentes. Um tom de voz mais alto, para 
enfatizar um ponto importante, ou um tom mais pausado, para 
dar tempo aos alunos de pensarem sobre o que está sendo 
dito, são exemplos de como a entonação pode expressar ideias 
diversas. Assim, é importante lembrar-se de que a voz pode 
acalmar ou irritar, estimular ou distrair os alunos. Esteja atento, 
portanto, ao uso do tom adequado à situação almejada.

e) Pausa - O professor utiliza pausas como estímulo, para atrair 
a atenção dos alunos para um ponto importante. Não há razão 
pedagógica para que os professores estejam quase sempre 
apressados para suprir espaços com palavras e atividades. De 
fato, ocorrem diversos acontecimentos interessantes, quando, 
deliberadamente, se introduzem certas pausas em uma aula. 
Em primeiro lugar, a pausa revela segmentos de informação, 
dentro de unidades facilmente organizadas. Em segundo lugar, 
capta a atenção, reduzindo o estímulo presente (lembre-se: a 
atenção é mantida em alto nível, quando ocorrem mudanças de 
estímulo, e não quando a intensidade do estímulo é aumentada). 
Em terceiro lugar, a pausa, provavelmente, causa tensões, que 
levam o aluno a buscar sugestões e direções. Vejamos alguns 
exemplos de pausas. O professor vai dizer uma informação 
importante: para um pouco e depois fala; o professor abre 
uma caixa e para um pouco antes de mostrar o seu conteúdo. 
Também há a interrupção que visa punir e que, às vezes, se 
mostra necessária em sala de aula. Essa pausa se caracteriza 
como uma repreensão e não como um estímulo para os alunos. 
Por exemplo, aquela interrupção que o professor faz quando há 
alguém perturbando a ordem. 
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f) Foco - O foco é um recurso utilizado pelo professor para chamar 
a atenção para um ponto importante. Pode-se fazer focos com 
uso de palavras, gestos, movimentos, etc. Focalizar é chamar a 
atenção para determinado ponto. O foco é, pois, o ponto para 
o qual deve estar dirigida a atenção dos alunos. Ao longo da 
aula o professor precisa, muitas vezes, chamar atenção para 
algo importante que ele ou um dos alunos vai falar, escrever 
ou mostrar. Para isto, ele pode fazer focos: aumentando ou 
diminuindo o tom da sua voz; apontando algo; apontando algo 
e falando; sublinhando, circulando ou destacando algo escrito 
no quadro-de-giz ou presente em ilustrações e transparências; 
aproximando-se de um aluno que está dizendo ou fazendo 
algo; entre outras coisas. Portanto, o professor pode fazer focos 
verbais, não-verbais e mistos (verbais e não-verbais ao mesmo 
tempo).

g) Estilos de interação - A interação é essencial no processo 
de ensino-aprendizagem, influenciando, fortemente, o seu 
resultado. O professor pode usar diferentes estilos de interação: 
professor-grupo, professor-aluno a aluno-aluno. A palavra 
interação significa ação entre, isto é, as pessoas agem entre 
si, fazem alguma coisa juntas. Não faz sentido o professor 
desenvolver a aula como se os alunos não existissem. É 
preciso trabalhar em conjunto, interagir com eles. São comuns 
e bastante procedentes as críticas feitas a respeito de situações 
em que o professor desconsidera a presença do aluno e vice-
versa. O processo de ensino-aprendizagem é um processo 
de comunicação onde interagem professor e alunos e que a 
qualidade das interações estabelecidas tem influência direta 
sobre o desenvolvimento do processo. É importante instalar 
e ampliar as formas de interação entre professor e alunos. 
Podem ocorrer numa aula três tipos de interação:

» Interação professor-grupo: o professor se dirige a toda a 
classe, realiza atividades com vários alunos, faz perguntas 
para o grupo. O professor também faz interação com o grupo 
ao mostrar um objeto, ao fazer um gesto, ao contar com os 
alunos, ao realizar uma demonstração, ao observar o trabalho 
dos alunos, etc.

» Interação professor-aluno: o professor realiza alguma 
atividade com determinado aluno. Ele pode, por exemplo, 
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fazer uma pergunta a um aluno, ouvir a resposta e continuar a 
questionar para que ele pense mais sobre o assunto; chamar 
um aluno para realizar um exercício no quadro; ajudar um aluno 
a resolver uma dificuldade; mostrar algo a um aluno, fazer um 
sinal de aprovação para o aluno, etc.

» Interação aluno-aluno: o professor pode dirigir a pergunta feita 
por um dos alunos a outro, facilitando, assim, o diálogo entre 
seus alunos. Sua função será, neste caso, somente orientar as 
discussões. Este tipo de interação ocorre sempre que os alunos 
fazem algo entre si: um aluno lê algo para os outros; os alunos 
observam uma atividade do colega; os alunos trabalham em 
grupo, etc.

Retomando, as evidências da habilidade de variar a situação-
estímulo são mudanças dos canais sensoriais, movimentos do 
professor para prender a atenção dos alunos; gestos do professor 
para ajudar a comunicação; modificação da entonação da voz; 
utilização da pausa de forma adequada; direcionamento da atenção 
dos alunos para pontos importantes; interação com o grupo, interação 
com o aluno; interação entre os alunos. A seguir, descrevemos alguns 
questionamentos para avaliar o domínio da habilidade de variar a 
situação estímulo. Você, como professor, deverá periodicamente 
se auto-avaliar fazendo uso destes questionamentos, quando se 
encontrar em uma situação concreta de ensino-aprendizagem.

» Você possibilitou a mudança dos canais sensoriais? – aqui você 
deve verificar se os alunos tiveram a oportunidade de variar a 
forma de apreender os conteúdos: ouvir, falar, tocar, realizar 
atividades concretas, etc.

» Os seus movimentos prenderam a atenção dos alunos? Você se 
movimentou pela sala de aula? Se movimentou nos momentos 
adequados? Em um ritmo que atraísse a atenção dos alunos 
corretamente?

» Os seus gestos ajudaram a comunicação? Você enfatizou a 
comunicação verbal com recursos não-verbais? 

» Você modificou a entonação da voz?  O tom de voz utilizado foi 
agradável?

» Você utilizou a pausa como estímulo de forma adequada? 
Houve ocasiões em que o fez pequenas paradas para chamar 
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a atenção dos alunos para um aspecto importante?

» Você dirigiu a atenção dos alunos para pontos importantes? 
Fez foco? Usou palavras, gestos ou movimentos para destacar 
algo ou alguém?

» Você se dirigiu à classe como um todo? Houve interação 
professor-grupo?

» Você se dirigiu a um aluno em particular? Houve interação 
professor-aluno?

» Você possibilitou a interação entre os alunos? Houve interação 
aluno-aluno? 

Refletir periodicamente sobre esses pontos poderá lhe tornar um 
professor melhor.

5.7. Postura do Bom Professor

Lembre-se que um professor precisa ser um comunicador. Muitas 
vezes ator. E mais do que tudo, precisa prender a atenção do aluno. 
E, é justamente sobre estas ideias de comunicação do professor que 
vou comentar a seguir.

Em primeiro lugar o professor deve ser o mais natural possível. 
Nada de fazer “pose”. Nada de fazer “tipo”. É importante ser você 
mesmo. Se você agir de forma artificial, representar um papel poderá 
não conseguir a empatia da turma ou até mesmo, perder a confiança 
da mesma.

A precisão no transmitir da matéria é essencial, mas, cometer um 
ou outro erro imperceptível ou ter algum lapso de memória durante 
uma aula é mais do que normal, afinal, você é gente como todo 
mundo. Porém, quando isso acontecer, comporte-se de maneira 
espontânea, se os alunos perceberam peça desculpas, corrija o que 
falou e continue da forma mais natural possível. 

Também creio ser importante que o professor, por mais experiente 
que seja, tenha sempre em mãos um roteiro sobre o que irá falar. 
Ao menos uma sinopse de sua aula ou exposição. Dependendo do 
grau de experiência do professor e de sua segurança pode apenas 
usar anotações com as principais etapas da exposição e frases que 
contenham a essência das ideias ou utilizar-se de escritos mais 
detalhados. De qualquer maneira, o importante é que, se a memória 
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falhar, o roteiro estará à mão para socorrê-lo. 

Tenha atenção ao que fala. Vícios de linguagem como: “ahhh”, 
“humm”, “é…”, “e...”, “né, não?”, “certo?”, “ok?”, entre outros, podem 
não ser notados por você, mas as pessoas notam e, no geral, se 
incomodam com a repetição...

Se usar transparências, lembrem que elas devem servir de guia 
para as aulas e, por isso mesmo, devem ser compostas de tópicos 
e não de textos longos e “pesados”. Adicionalmente, tenha cuidado, 
para que a aula não se torne entediante, pois alguns professores 
tendem a apenas ler sua apresentação, como se fosse um repórter 
diante de um “teleprompter”2. Adicionalmente, um bom visual na 
transparência deverá atender a três grandes objetivos: destacar as 
informações importantes, facilitar o acompanhamento do raciocínio 
e fazer com que os alunos lembrem-se das informações por tempo 
mais prolongado.

Você deve usar uma linguagem correta e escrever corretamente. 
Uma escorregadela na gramática aqui, outra ali, talvez não chegue 
a prejudicar sua apresentação. Afinal, quem nunca cometeu deslizes 
gramaticais que atire a primeira pedra. Entretanto, equívocos 
grosseiros poderão prejudicar a sua imagem e a da instituição que 
estiver representando. Falhas gramaticais ou de grafia graves são 
imperdoáveis para um professor.

Você pode usar de humor e licenças poéticas de vez em quando. 
Também, falar uma ou outra besteira (com sabedoria, é lógico) é até 
salutar para prender a atenção do alunado, mas sempre com limites. 
Foi-se o tempo em que o professor era o ser mais temido, sisudo e 
taciturno da terra. O verdadeiro bicho-papão. Sempre parti do princípio 
de que o bom professor deve estar próximo do alunado para transmitir 
conhecimento, não o fazendo pela imposição, pela força, como 
se sugeria em tempos mais remotos. Penso também que ser bem 
humorado é bom para o professor. Nenhum estudo comprovou que o 
bom humor consegue convencer ou persuadir os alunos. Entretanto, 
é óbvio que um professor bem humorado consegue manter a atenção 
dos seus alunos com mais facilidade, assim como angariar a simpatia 
deles. Se o assunto permitir e o ambiente for favorável, nada contra o 
professor usar sua presença de espírito para tornar a aula mais leve, 
descontraída e interessante. Cuidado, entretanto, para não exagerar, 
pois o professor que fica todo tempo gracejando (podendo até ser 
apelidado de “gaiato”) acaba por perder a credibilidade.

Atenção

2 Um teleprompter 
ou teleponto é 
um equipamento 
acoplado 
às câmeras 
filmadoras que 
exibe o texto 
a ser lido pelo 
apresentador.
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Nada é mais importante para o professor do que preparar-se para 
sua aula. Saber o máximo que puder sobre a matéria que irá expor, 
isto é, se tiver de falar 15 minutos, saber o suficiente para discorrer 
pelo menos 30 minutos. Não se contentar apenas em se preparar 
sobre o conteúdo, treinar também a forma de exposição. Fazer 
exercícios falando sozinho, especialmente na fase inicial de carreira. 
Estude o que vai falar, mas não haja como se tivesse decorado. Deixe 
a apresentação fluir. Lembre-se, o aluno não é bobo! Ele percebe 
quando o professor não está preparado para falar sobre determinado 
ponto do programa. E, muitas vezes tripudia, testa o professor e, 
nada pior para o docente do que a conhecida “saia justa” em sala de 
aula. Por isso mesmo, procure ter domínio do assunto da aula que 
vai ministrar e, se for o caso de alguma ferramenta que precise ser 
utilizada. A segurança ao ministrar o assunto é um dos pontos que 
podem lhe ajudar angariar a simpatia e confiança da turma.

Porém, se mesmo preparado para a aula, você cair em uma saia 
justa (uma vez que, em determinados assuntos, muitas vezes o 
aluno tem a vivência prática de alguma matéria, em razão de já estar 
inserido no mercado de trabalho), você não deve se envergonhar de 
dizer: “não conheço o posicionamento ou tal tecnologia, irei estudar” 
ou “prometo-lhe uma resposta para a próxima aula” ou “traga o caso 
concreto que a gente analisa em sala na próxima aula”. É muito 
melhor do que chutar ou apresentar uma “invencionice” qualquer. Em 
outras palavras, se não souber a resposta para alguma pergunta ou 
questionamento ou se não sabe comentar sobre determinado assunto, 
seja humilde e capaz de reconhecer as próprias limitações e erros, 
reconheça, diga que não sabe ou não lembra e que vai pesquisar a 
resposta e trazer na próxima aula. Agora, pesquise e traga mesmo na 
aula seguinte, para não perder a credibilidade dos alunos.

É importante falar, transmitir a matéria com emoção. Falar sempre 
com energia e entusiasmo. Se você não demonstrar interesse e 
envolvimento pelo assunto que estiver abordando, como é que poderá 
pretender que os alunos se interessem pela aula ou pela matérias? 
A emoção do professor tem influência determinante no processo de 
conquista dos alunos. 

É importante que você obedeça a uma pequena regra, muito 
simples: ter começo, meio e fim. Primeiramente, você deve anunciar 
o tema que será abordado. Em seguida, deve transmitir a mensagem, 
passar a matéria, sempre facilitando o entendimento dos alunos. 
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Se, por exemplo, desejar apresentar a solução para um problema, 
diga antes qual é o problema. Usar toda a argumentação disponível: 
pesquisas, reportagens, estatísticas, exemplos, comparações, 
estudos técnicos, científicos etc. Se, eventualmente, perceber que os 
alunos apresentam algum tipo de resistência, defender os argumentos 
refutando essas objeções, esclarecendo dúvidas, trazendo novos 
exemplos, etc. Depois de expor os argumentos e defendê-los das 
resistências dos alunos, dizer claramente qual foi o assunto abordado, 
para que a sala possa guardar melhor a mensagem principal. 

Você deve ter cuidado para, no intuito de corrigir erros, não 
partir para extremos e condenar até atitudes que, em determinadas 
circunstâncias, são naturais e corretas. Também, cuidado com o “não 
faça”, “não pode”, “está errado” e outras afirmações semelhantes. Você 
deve preferir seguir sugestões que dizem “evite”, “é desaconselhável”, 
“não é recomendável” e outras semelhantes, pois são conciliadoras e 
menos agressivas. 

Tente sempre estabelecer um caminho para o aprendizado, 
incentivando o aluno a pensar. Também, incentive o aluno a procurar 
mais conhecimento, seja através de leitura, cursos, palestras, etc. 
No caso específico de algoritmos, também é recomendável sempre 
incentivar o aluno a praticar.

Fale com as pessoas: interaja, faça-as falar, assim terá um bom 
feedback do entendimento do conteúdo que foi apresentado.

Como já mencionado neste capítulo, é importante a movimentação 
do professor diante dos alunos para que realimentem a atenção, 
para que seja destacada uma informação, reconquistada parcela do 
auditório que está desatenta, etc.. Também é necessário cuidado 
com a falta de gestos, mas é preciso cautela ainda com o excesso de 
gesticulação. 

É aconselhável que você procure falar olhando para todas as 
pessoas da sala, girando o tronco e a cabeça com calma, ora para 
a esquerda, ora para a direita, para valorizar e prestigiar a presença 
dos alunos, saber como se comportam diante da exposição e dar 
maleabilidade ao corpo, proporcionando, assim, uma postura mais 
natural. Evitar falar com as mãos nos bolsos, com os braços cruzados 
ou nas costas, também é de bom tom.

Tenha cuidado com os trajes usados em sala de aula. Lembre que 
você é um professor e a sua maneira de vestir deve ser condizente com 
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a sua profissão. Para as mulheres cabe evitar saias curtas, decotes 
profundos, transparências ou qualquer roupa mais provocativa (tipo 
as muito justas). Para os homens, nada de camisetas sem manga ou 
roupas muito esportivas que tenham cara de quem acabou de sair da 
academia de ginástica.

Por fim, seja particularmente honesto e ético. Evite falar dos 
colegas de trabalho ou da instituição a qual faz parte em sala de aula 
e inspire os alunos a agir corretamente e falar sempre a verdade. 
Adicionalmente, não fale o que as pessoas querem ouvir, mas o que 
elas precisam ouvir.

Essas são apenas algumas sugestões pessoais que podem ser de 
grande valia, especialmente para quem está começando. Boa Sorte!

5.8. Considerações Finais

O bom profissional nos dias atuais define-se pela capacidade de 
encontrar e associar informações, de trabalhar em grupo e de se 
comunicar com desenvoltura. Para ensinar bem, o professor deverá 
saber o que vai ensinar, deve possuir técnicas de ensino e práticas 
de sala de aula eficientes que lhe permitam transmitir aos alunos de 
forma clara e significativa os conteúdos que ele domina. Enfim, para 
ensinar bem, o professor deve saber organizar o seu dia-a-dia, lidar 
com situações não-pedagógicas que podem interferir no seu trabalho, 
bem como organizar seu tempo e os recursos didáticos e audiovisuais 
que serão utlizados.

Tendo como referencial as informações obtidas sobre o grau de 
conhecimento do aluno, o professor organizará o trabalho de forma 
a superar o nível de conhecimento em que o aluno se encontra e dar 
continuidade ao processo, estimulando-o a procurar e a fundamentar 
o seu conhecimento.

Caberá ao professor fortalecer a cultura através da satisfação de 
manusear instrumentos capazes de trazer mais estímulos à busca 
e à pesquisa, preparando-o para enfrentar o mundo de maneira 
significativa, com práticas e ações que possam transformá-lo num 
ser mais participativo, atuante, inteirado na atualidade e adaptado ao 
presente.

Terão futuro o estudante e o professor que souberem lidar com 
imprevistos, adaptar-se rapidamente às mudanças, fazer pesquisas 
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e interpretar dados. Nosso compromisso como educadores é 
proporcionar a totalidade da pessoa que progride, sentindo, 
compreendendo e agindo.

Aprenda Praticando

Para guiar o estudo da disciplina, como podemos relacionar os 
assuntos? Eis alguns mapas mentais para lhe ajudar!

Conheça Mais

Aqui se encontram alguns links e livros que você pode usar para 
conhecer mais sobre os assuntos deste capítulo. Também, se desejar, 
consulte as referências bibliográficas gerais no final do volume e a 
base de dados disponível no ambiente virtual, ok?
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Links

 A Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Disponível em: http://www.pedroarrupe.com.br/upload/ldbceap.pdf 
Último acesso: 01/08/2009.

 Concepção e utilização dos recursos audiovisuais. Disponível 
em: http://formacao.atwebpages.com/6_1_concepcao_utilizacao_recursos_

audiovisuais.htm  Último acesso: 01/08/2009

 Dos audiovisuais à multimídia: análise história das diferentes 
dimensões de uso na escola. Disponível em: http://www.slideshare.
net/guest0161e9/dos-audiovisuais-multimdia-anlise-histria-das-diferentes-

dimenses-de-uso-na-escola-presentation Último acesso: 01/08/2009

Livros

 Dermeval Saviani . A nova Lei da Educação – LDB Trajetória, 
Limites, Perspectivas. 11ª edição. Autores Associados, 2008.

 Valente, Nelson. Didática, aprendizagem, Recursos 
Audiovisuais. Editora Panorama, 2001.

Você Sabia?

Entre alguns recursos audiovisuais que podem ser utilizados em 
sala de aula, principalmente no tocante a educação infantil estão 
o flanelógrafo e o imantógrafo. O que são essas coisas? Você 
conhece?

O flanelógrafo (vide Figura 12) nada mais é que uma superfície 
rígida recoberta por flanela ou material semelhante; além disso, 
são usadas gravuras que possuem flanela ou lixa no verso, para 
serem afixadas ao flanelógrafo (chamamos a essas gravuras de 
flanelogravuras).
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Figura 12 - Um flanelógrafo

Já o imantógrafo (vide Figura 13) nada mais é do que um quadro 
(que lembra um quadro de avisos daquele de escritório) imantando, 
ondem podem ser afixados objetos de metal. Também costuma ser 
mais utlizado na educação infantil

Tanto ele, como o flanelógrafo podem ajudar a criar jogos de 
desenvolvimento da criatividade ou ajudar na narração de estórias.

Figura 13 - Um imantógrafo

Atividades Propostas

Atividade de Interação:

 Usando o fórum da apropriado, discuta com seus colegas, 
com o professor e o tutor sobre os procedimentos do professor 
em sala de aula e a postura do professor (seções 5.6 e 5.7). 
Quais das recomendações você achou mais importante? Quais 
as que você mais levou em consideração nos seus professores, 
no decorrer da sua vida? Há alguma recomendação, em 
especial, que você ache difícil de seguir?
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Atividade de Pesquisa e Reflexão:

 Pesquise na Internet por um material didático para o ensino de 
algoritmos (de preferência, uma apresentação PPT, PDF ou 
notas de aula – formato DOC), especificamente sobre o assunto 
“Formas de representação de algoritmos”. E, considerando 
que seu público-alvo é um curso de graduação presencial 
(Educação Superior), avalie, segundo os critérios especificados 
neste capítulo (principalmente, seção 5.4 e 5.5) se o material 
seria adequado ou não. E, de acordo com seus conhecimentos 
sobre o assunto, que modificações você faria no material para 
aprimorá-lo? Este trabalho é individual. Você deverá elaborar o 
que foi pedido, COMPACTAR (os dois arquivos juntos) e postar 
no ambiente virtual, no local apropriado. Os documentos a que 
me refiro são:

» O material original que você avaliou (arquivo baixado da internet 
ou que você já possuía). Se o material original for uma página 
na internet. Você deve indicar no documento de críticas ao 
material o link onde o material avaliado se encontra.

» Um documento contendo seu nome, as críticas ao material 
avaliado e as sugestões de melhoria do mesmo.

 Esse trabalho fará parte da sua avaliação somativa.

Vamos Revisar?

Resumo

Neste capítulo, apresentamos aspectos que devem ser considerados na elaboração 
de um curso de algoritmos. Também foram apresentadas informações para 
ajudar na seleção de materiais didáticos para o curso e na utilização de recursos 
audiovisuais. Adicionalmente, foram dadas dicas e sugestões de procedimentos 
a serem adotados em sala de aula e sobre a postura que o professor deve ter a 
fim de ganhar a confiança dos alunos e ganhar a simpatia deles.

No próximo capítulo estudaremos como elaborar planos de curso e fazer o 
planejamento das aulas, a fim de obter o máximo rendimento dos alunos.
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Capítulo 6 – Planejamento de 
um curso de Algoritmos

Vamos conversar sobre o assunto?

Imaginemos que você é convidado a ministrar um curso de algoritmos. Você iria 
ministrar o curso de qualquer jeito? Teria coragem de entrar em sala de aula sem 
se planejar antes? Acho que não... você teria antes de planejar o curso.

E para que planejar, mesmo? O planejamento visa racionalizar as atividades do 
professor e do aluno. Isto quer dizer, em outras palavras, que o planejamento visa: 
assegurar um ensino efetivo e econômico; conduzir os alunos ao alcance dos 
objetivos; e verificar a marcha do processo educativo, possibilitando ao professor 
avaliação constante do processo e permitindo, igualmente, a tomada de decisões 
com vistas ao ajustamento do processo, para garantir um ensino produtivo.

Pelo significativo apoio que o planejamento empresta à atividade do professor 
e dos alunos, ele é considerado etapa obrigatória de todo o trabalho docente. 
Tende a prevenir as vacilações do professor, oferecendo maior segurança na 
consecução dos objetivos previstos, bem como na verificação da qualidade e 
quantidade do ensino que está sendo orientado.

Assim, antes de encarar a sala de aula, você tem de planejar o que vai fazer 
durante o curso, procurando responder questões como: qual metodologia você 
vai adotar? Como você pretende conduzir o curso? Quais materiais didáticos irá 
utilizar? Que recursos audiovisuais irá precisar? Como vai distribuir o cronograma 
da disciplina? Como vai avaliar o aprendizado dos alunos? Entre outras coisas. 
Essa etapa é tão importante quando a execução do curso em si e é sobre ela que 
esse capítulo trata.

Neste Capítulo, serão abordados os seguintes assuntos:

» Algumas reflexões gerais sobre os pilares da educação que 
devem reger qualquer planejamento

» Sobre como elaborar um plano de curso e, depois, mais 
especificamente, 

» Como fazer o planejamento de uma aula.

Esse conhecimento vai lhe ajudar muito na vida profissional, pois 
não há nenhuma ação bem feita, que não requeira planejamento!

6.1. Os Quatro Pilares da Educação: 
Inspirações para o Planejamento

Cabe a educação, de forma competente, fornecer os saberes que 
contribuam para a compreensão e vivência no mundo atual, cheio de 
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complexidade. Os conhecimentos precisam sempre estar atualizados 
devendo ser, ao longo da vida, aprofundados e enriquecidos. Neste 
cenário, o ensino caracteriza-se pela transmissão e a aprendizagem 
pela aquisição de conhecimento. Assim, qualquer docente que 
preze pela qualidade da educação deve constantemente exercitar 
essas atividades. Pois, desta forma, ele estará contribuindo para o 
desenvolvimento da excelência acadêmica e colaborando para a 
formação de profissionais mais preparados para enfrentar os desafios 
da sociedade do conhecimento. 

Neste contexto, considerando que o conhecimento é dinâmico e, 
por isso, é impossível conhecer tudo, aprender a conhecer [Delors 
et al. 1998] é uma capacidade primordial para chegar às soluções 
dos problemas. Aprender a conhecer é um pilar que tem como pano 
de fundo o prazer de compreender, de conhecer e de descobrir. 
Combinando uma cultura geral, suficientemente vasta, com a 
possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno numero de 
matérias. Aprender a conhecer supõe o aprender a aprender a fim 
de que o aluno possa beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela 
educação ao longo de toda a sua vida. Assim, uma das tarefas mais 
importantes no processo educacional, hoje, é ensinar como chegar 
à informação e gerar conhecimento útil. Além desse pilare, Jacques 
Delors e colegas [Delors et. al. 1998] definem mais três pilares:

» Aprender a fazer - não basta preparar-se profissionalmente para 
o trabalho. Como as profissões evoluem muito rapidamente, 
vale mais a competência pessoal, que torna a pessoa apta a 
enfrentar novas situações de emprego e a trabalhar em equipe, 
do que a pura qualificação profissional. É essencial saber 
trabalhar coletivamente, ter iniciativa, gostar de certa dose de 
risco, ter intuição, saber comunicar-se, saber resolver conflitos 
e ser flexível;

» Aprender a viver juntos - no mundo atual a tendência 
é a valorização de quem aprende a viver com os outros, 
a compreender os outros, a desenvolver a percepção da 
interdependência, a viver em paz, a administrar conflitos, a 
participar de projetos comuns, a trabalhar em equipe e a ter 
prazer no esforço comum. Só que para viver junto, você tem de 
saber ganhar e saber perder. Tem de saber falar, mas também 
saber ouvir. Você tem também de saber fazer concessões. 
Quem já dividiu uma casa ou um apartamento com colegas, 
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ou viveu em uma república, ou é casado, ou mora junto, ou 
algo parecido, sabe muito bem disso! Para manter a paz e viver 
bem, você tem de exercitar essa característica.

» Aprender a ser - é importante desenvolver sensibilidade, 
sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, pensamento 
autônomo e crítico, imaginação, criatividade, iniciativa e 
desenvolvimento integral da pessoa em relação à inteligência. A 
aprendizagem precisa ser integral não negligenciando nenhuma 
das potencialidades de cada indivíduo, tais como: memória, 
raciocínio, sentido estético, capacidades físicas e aptidão para 
comunicar-se.

A partir dessa visão dos quatro pilares do conhecimento, pode-
se perceber que o ensino-aprendizagem voltado apenas para a 
absorção de conhecimento deverá dar lugar ao ensinar a pensar, 
saber comunicar-se, saber pesquisar, ter raciocínio lógico, fazer 
sínteses e elaborações teóricas, ser independente e autônomo, enfim, 
ser socialmente competente. Por isso mesmo, em qualquer curso 
que você for planejar, você deverá ter em mente, esses quatro 
pilares!

6.2. Elaborando Planos de Ensino

Até agora, já falamos de dificuldades que podem ser encontradas 
no ensino de algoritmos, no fator motivação que deve ser considerado, 
de metodologia e estratégias de ensino e de pontos que devem 
ser considerados na elaboração de um curso (por exemplo, como 
selecionar materiais didáticos pertinentes)... Agora, acho que, 
finalmente, estamos em condições de construir um plano de ensino 
(também chamado Plano de Curso). Mas como se faz isso? Vamos 
ver nessa seção!

Antes de tudo, qual a diferença entre um Plano de Curso ou de 
Ensino e um Plano de Aula? Por Plano de Ensino entendemos o 
planejamento de um conjunto de atividades que se desenrolarão por 
um período longo de tempo (semanas ou meses), englobando toda 
a execução do curso em questão e que versará sobre vários tópicos 
distintos. Já o Plano de Aula é o planejamento das atividades a serem 
desenvolvidas em um período de tempo usual de uma única aula (1 
ou 2 horas) e que versará sobre um tópico específico (e, em alguns 
casos, seus subtópicos relacionados).
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6.3. Plano de Ensino

É também chamado Plano de Curso. Não há um formulário ou 
receita que nos diga como fazer isto. Entretanto, um bom Plano de 
Ensino deve conter alguns elementos que o tornem útil tanto para 
o Professor quanto para os alunos. Na verdade, o plano de ensino 
deve ser visto como um contrato entre o Professor e os seus alunos 
(é onde estarão estabelecidas as “regras do jogo”). Este contrato, no 
entanto, não deve ser visto como algo imutável, pois o plano deve 
estar em constante avaliação e deve ser modificado na medida 
em que a realidade o exigir. Porém, atenção: um plano que exija 
modificações constantes e profundas indica que o planejamento 
não foi bom, que o plano está mal elaborado.

É importante que o plano de ensino procure responder as seguintes 
perguntas:

» Para que vou ensinar? → Quais os objetivos do curso?

» O que vou ensinar? → Qual o conteúdo do curso?

» Como vou ensinar? → Qual a metodologia a ser adotada? 
(procedimentos e estratégias de ensino – lembra delas do 
Capítulo 4?).

» Como vou saber se os alunos aprenderam? → Como vou 
avaliar a aprendizagem? (vamos discutir mais sobre avaliação 
da aprendizagem no Volume 4 desta disciplina).

» Em que vou me basear para ensinar? → Quais as referências 
bibliográficas que vou indicar? Qual o material didático que vou 
adotar ou elaborar?

As respostas a essas perguntas são justamente os elementos 
que sempre devem estar presentes em um plano de ensino e serão 
especificadas nas subseções a seguir. Junto com a explicação de cada 
parte, vamos dar alguns conselhos relacionados com a elaboração 
de um plano de ensino para disciplinas relacionadas com algoritmos. 
Importante: planos de curso para a modalidade a distância podem 
possuir algumas diferenças. Discutiremos sobre isso quando, no 
capítulo 7 discutirmos o ensino de algoritmos a distância. Ok?

6.3.1. Identificação do Curso

Esta deve ser a primeira parte do plano de curso e é obrigatória, 
pois identificará o curso em si. Nesta parte deverão constar elementos 
tais como: 
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» O nome da escola ou universidade 

» O nome do departamento (quando for o caso) e o nome do 
curso

» O seu nome (nome do professor)

» O nome da disciplina 

» Quando for o caso, a identificação da turma 

» Pré-requisitos, quando for o caso

» A modalidade de ensino em que a disciplina vai ser ministrada 
(presencial, semi-presencial ou a distância)

» O ano ou ano/semestre a que o plano se refere 

» A carga horária total da disciplina

» A carga horária semanal (se desejar, poderá dividir em 
quantidade de horas teóricas e quantidade de horas práticas, 
quando for o caso) 

Essas informações são básicas e pré-definidas, não tem o que 
inventar (a não ser quantas horas de prática e de teoria você pretende 
ministrar). Porém, o restante dessa informações, geralmente, é 
fornecida pela coordenação ou direção do curso, quando você é 
alocado na disciplina. Então, é só colocar no documento.

6.3.2. Ementa e Objetivos

Aqui vai ser definido o objeto a que o Ensino se refere. A ementa diz 
quais os conteúdos (grandes tópicos) que serão estudados enquanto 
que os objetivos apontarão para o que se espera que o aluno aprenda 
e quais habilidades ele deve apresentar ao final do curso. 

A ementa da disciplina deve constar no plano pedagógico do curso 
de graduação, tecnológico, profissionalizante ou outro e deve ser 
copiada de lá. Uma ementa não pode ser modificada pelo professor 
sem o procedimento burocrático pertinente, justamente porque é 
uma documentação oficial do curso criado (por exemplo, o curso 
de Licenciatura em Computação). Um exemplo de ementa do curso 
presencial de “Introdução a Programação” da UFRPE é:

“Ementa: Fundamentos da construção de algoritmos e programas. 
Ambientes de programação: uso de uma linguagem de programação. 
Conceitos básicos: variáveis, operadores e expressões, estruturas de 
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controle (atribuição, seleção, repetição). Dados estruturados: listas, 
cadeias, dicionários, tuplas. Subprogramas: funções, procedimentos. 
Parâmetros locais e globais. Recursão. Projeto: desenvolvimento de 
um programa de porte médio.”

Já os objetivos devem ser definidos pelo professor, de acordo 
com o que vai ser ministrado. Mas o que são esses objetivos? 
Os objetivos representam a expectativa de comportamento que 
se espera que os alunos demonstrem ao final da disciplina. Os 
objetivos devem ser determinados rigorosamente em termos de 
comportamentos observáveis, de modo que seja possível avaliar se 
eles foram atingidos ou não, permitindo ao professor verificar, na 
maneira de agir do aluno, a ocorrência ou não dos comportamentos 
esperados. O termo comportamento, aqui empregado, refere-se a 
comportamento intelectual e emocional. Assim, constituem mudanças 
de comportamento: aumento em conhecimento; aprofundamento de 
compreensão; melhora numa habilidade psicomotora; mudança de 
atitude e desenvolvimento de alguma habilidade. 

Geralmente, nesta parte dos objetivos há um único objetivo geral 
e esse deve ser destrinchado em objetivos específicos. Qual a 
diferença entre eles? Os objetivos gerais são aquelas metas de 
longo prazo que se espera alcançar, geralmente, ao final do curso. Os 
objetivos específicos são as metas de curto prazo que irão sendo 
alcançadas durante o decorrer do curso. Enquanto um objetivo geral 
pode ser expresso por proposições de difícil verificação, os objetivos 
específicos devem ser expressos por proposições verificáveis 
objetivamente. Por exemplo, para uma disciplina de Introdução à 
Programação, poderíamos ter como objetivo geral: “Desenvolver 
no aluno a capacidade de compreender e propor algoritmos com 
qualidade e eficiência para a solução de problemas computacionais, 
independente de uma linguagem de programação”. Já como objetivos 
específicos poderíamos ter itens mais mensuráveis, tais como:

» Desenvolver o raciocínio lógico para facilitar a resolução de 
problemas computacionais.

» Conhecer os diversos tipos de problemas algorítmicos que 
podem ser encontrados no mundo real.

» Saber manusear ambientes de programação, para criar, 
debugar e executar programas;

» Identificar e utilizar os tipos de dados convencionais e as 
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estruturas de controle de fluxo que melhor se adaptem à 
solução de um determinado problema.

» Desenvolver a habilidade de programação fazendo uso de 
variáveis, operadores, expressões, estruturas sequenciais, 
estruturas de repetição, tipos estruturados de dados 
(homogêneo e heterogêneo) e modularização de programas.

» Praticar o desenvolvimento de programas de forma a aprimorar 
a lógica de resolução de problemas.

» Saber pesquisar e buscar a aprendizagem de novos conceitos 
relacionados a algoritmos e programação.

É importante observar que o objetivo geral pode até ser de difícil 
observação direta, porém, os objetivos específicos devem envolver 
capacidades ou habilidades que possam ser observadas (e medidas, 
quando possível). E o que devemos colocar nos objetivos? Como 
definir os objetivos?

Comportamento Terminal (ou destreza ou desempenho) é a ação 
observável que o aluno desempenha ao alcançar o objetivo (o aluno 
deve ser capaz de que? Ou de fazer o que?). E para definir esse 
comportamento, devem ser levados em conta algumas habilidades e 
capacidades esperadas do aluno, tais como: 

» Conhecimento: a habilidade de reconhecer dados específicos; 
meios para tratar com dados específicos e, dados universais e 
abstrações ou problemas de domínios particulares.

» Compreensão: habilidade de exprimir com precisão conceitos, 
identificando-os em situações diversas, demonstrando-os ou 
explicando-os.

» Aplicação: habilidade de empregar princípios, regras ou 
métodos adquiridos na resolução de situações-problema.

» Análise: habilidade de distinguir elementos de uma 
comunicação, sua inter-relação e estruturação.

» Síntese: habilidade de estruturar um corpo de conhecimento 
pessoal; elaborar planos de uma sequência de operações; de 
sequenciar ideias, de deduzir relações abstratas, produzindo 
trabalhos originais.

» Avaliação: habilidade de verbalizar julgamentos, a partir de 
observações sobre a estrutura do material ou a partir de critérios 
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externos ao material, selecionados ou evocados.

Adicionalmente, pode ser especificada a condição de um objetivo 
instrucional, que é a indicação da situação na qual o aluno deverá 
demonstrar o comportamento desejado, o que consiste em definir 
os materiais ou recursos que o aluno poderá ou não poderá usar ao 
demonstrar o alcance do objetivo na situação de avaliação. Também 
pode ser definido o critério, que é o padrão que deve ser utilizado 
para avaliar e determinar quando o objetivo foi alcançado. O critério 
especifica a qualidade, a quantidade ou o tempo máximo permitido 
para o desempenho.

Observações Adicionais: um objetivo sempre deve começar 
por um verbo no infinitivo e, como regra geral, deve ter um “para 
que”, ou seja, a frase deve ser composta por duas sentenças: 
Objetivo = Habilidade desenvolvida + qual a razão de desenvolver 
essa habilidade. Um exemplo: “Desenvolver o raciocínio lógico para 
facilitar a resolução de problemas computacionais.”

Porém, como foi dito, essa é uma regra geral, pois alguns 
objetivos envolvem habilidades tão amplas que fica difícil (e até sem 
sentido) definirmos uma motivo para elas. Por exemplo: “Conhecer os 
diversos tipos de problemas algorítmicos que podem ser encontrados 
no mundo real.” Além disso, é importante lembrar que os objetivos 
sempre referem-se às habilidades e competências que o aluno deverá 
desenvolver e não você, como professor. Uma dica útil: ao elaborar 
seus objetivos tenha em mente a frase “Ao término da aula, o 
aluno deverá ser capaz de…”

E, para quê definir objetivos? Qual a utilidade disso? Os 
objetivos norteiam toda a ação didática: a seleção dos conteúdos 
didáticos e das estratégias de ensino, assim como norteiam a forma 
de avaliar a aprendizagem dos alunos. Assim, podemos dizer que 
os objetivos do ponto de vista do professor, servem para: capacitá-
lo a planejar as etapas que os alunos devem vencer para atingi-los; 
auxiliá-lo na seleção dos procedimentos de avaliação, facilitando a 
elaboração de exercícios, provas e projetos. Do ponto de vista dos 
alunos, os objetivos servem para: fornecer-lhes uma direção clara para 
as suas atividades, pois lhes comunica o que deverão ser capazes de 
fazer após uma determinada sequência instrucional. Disto se conclui 
que não só o professor, mas também os alunos devem conhecer os 
objetivos propostos para a situação de ensino-aprendizagem. Tal 
conhecimento evita as expectativas dos alunos porque eles saberão 
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o conhecimento que se espera que eles demonstrem e o que será 
exigido deles como avaliação da aprendizagem. 

6.3.3. Conteúdo Programático

Em seguida à formulação de objetivos, a preocupação do professor, 
em seu planejamento, deve ser com a seleção e a organização do 
conteúdo programático da disciplina. Entendemos por conteúdo 
programático o conjunto de conhecimentos, atitudes, habilidades e 
hábitos a serem aprendidos pelo aluno. O conteúdo programático é o 
meio pelo qual a aprendizagem se realiza e, sendo assim, o problema 
do que ensinar e o quanto ensinar (profundidade em que o assunto 
deve ser abordado) torna-se de especial importância para a eficácia 
da aprendizagem. Mas como especificar esses conteúdos? Em 
que podemos nos basear para a escolha?

Antes de responder, uma primeira observação bem importante: 
convém lembrar que o(s) livro(s) texto deve(m) se adequar ao 
programa da disciplina, atender ao mesmo e não o contrário. Muitas 
vezes, encontramos planos de ensino cujo conteúdo programático 
nada mais é do que uma cópia do sumário do livro texto adotado 
pelo professor. Isso não é adequado! O conteúdo deve ser definido 
tomando como base a ementa da disciplina e os objetivos definidos. 
A ementa deve ser destrinchada (detalhada) de forma a especificar 
os assuntos (agrupados em unidades) que irão ser contemplados no 
decorrer da disciplina.

Atualmente, existe muita coisa para o estudante aprender e pouco 
tempo para isso. Podemos dizer até que, mesmo que o estudante 
permanecesse na universidade ou escola o dobro do tempo de que 
dispõe, ele não conseguiria aprender, com riqueza de detalhes, todo o 
conteúdo das matrizes curriculares. A seleção ou limitação dos temas 
de conteúdo é uma das principais decisões para a elaboração de uma 
programação de ensino e existem critérios que permitem preservar 
a unidade, a profundidade ou a sua sequência. Cabe ao professor 
dosar os conteúdos, decidindo sobre a qualidade e a quantidade de 
conhecimentos, habilidades, hábitos e atitudes a serem trabalhados 
com o aluno. O tratamento dado pelo professor aos conteúdos pode 
ser um bom indicador do seu grau de atualização, criatividade, 
iniciativa e capacidade de sistematização. Vejamos agora alguns 
critérios que podem ser usados para ajudar na seleção e limitação do 
conteúdo programático:



92

Práticas de Ensino de Algoritmo

» Validade - Um conteúdo é válido na medida em que revela 
um conhecimento atualizado. Como consequência da rapidez 
com que os conhecimentos se modificam, muitos conteúdos da 
aprendizagem tornam-se ultrapassados. É indispensável que 
sejam considerados, na seleção de conhecimentos atualizados, 
o volume crescente dos conhecimentos, as necessidades 
específicas das ciências e os conhecimentos mínimos 
indispensáveis para que uma pessoa comum possa viver 
comodamente numa cultura tecnológica. Além de atualizado, o 
conhecimento válido provém de uma fonte digna de confiança, 
e deve estar intimamente vinculado aos objetivos propostos.

» Flexibilidade - Todos concordam em que as experiências de 
aprendizagem devem ser acessíveis e adequadas ao estudante, 
isto é, ao seu nível evolutivo e às suas experiências anteriores. 
O nível evolutivo é conhecido através dos elementos apontados 
pelo diagnóstico, realizado ao se iniciar o trabalho e implícitos 
na determinação dos objetivos. O conteúdo selecionado deve 
ter a flexibilidade necessária para que possa ser modificado, 
adaptado, renovado ou enriquecido, a fim de atender as 
necessidades de cada aluno e da sua realidade imediata.

» Significado – Alguns professores colocam no conteúdo 
programático de seus cursos conhecimentos “de praxe”, que 
são colocados ali por tradição ou por inércia, sem considerar 
o seu significado para a formação do estudante. O quão 
significativo é um tema depende da possibilidade que ele 
apresenta de proporcionar experiências enriquecedoras para 
a vida do estudante, de despertar o seu interesse e levá-lo a 
aprofundar os conhecimentos por iniciativa própria. O significado 
implica compreensão do conteúdo em relação ao que já é 
do conhecimento do aluno, ou melhor, em relação às suas 
experiências anteriores. Assim, o professor deve estar atento 
para ver se o conteúdo faz sentido para o aluno, pois quanto 
mais significativo um conteúdo, tanto mais fácil de aprender. O 
fato de um conteúdo ser significativo ou não também depende 
do quanto esse conteúdo é considerado fundamental, básico 
ou superficial e acessório (supérfluo).

» Possibilidade de elaboração pessoal - A elaboração 
pessoal se refere à recepção, assimilação e transformação 
da informação pelo próprio aluno. Implica o manejo intelectual 
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que os estudantes devem fazer do conteúdo aprendido, a fim 
de favorecer as suas experiências pessoais. O conteúdo deve 
permitir a seleção de experiências de aprendizagem que levem 
o aluno a selecionar alternativas, buscar novos elementos 
e integrá-los de modo significativo aos seus conhecimentos 
anteriores.

» Utilidade - A utilidade de um conteúdo refere-se à utilização 
posterior do conhecimento em situações novas, isto é, à sua 
aplicabilidade. Para isto é necessário que haja coerência entre 
o conteúdo programático e as realidades sociais e culturais 
da época. Aplicado à seleção de temas, este critério permite 
identificar conteúdos que proporcionem uma ação reflexiva 
e com sentido de realidade para as necessidades básicas 
da cultura. Em outras palavras, deve haver harmonia entre o 
conteúdo selecionado e as exigências e características do meio 
em que vivem os alunos. No nosso caso de tecnologia, também 
temos de considerar as atualizações do mercado e o que ele 
está requerendo do egresso (os que saem da universidade). 
Por exemplo, não faz mais sentido no mundo atual o aluno 
estudar MS-DOS (e o que danado é isso? Era um sistema 
operacional anterior aos sistemas operacionais de janelas, tal 
qual o Windows). Ou estudar, por exemplo, análise estruturada, 
visto que no mundo de hoje é utilizada a análise orientada a 
objetos. Ter no conteúdo assuntos ultrapassados tira o sentido 
de utilidade e pode acarretar desinteresse por parte do aluno.

E depois de escolher o que deve fazer parte do conteúdo 
programático, como organizar os assuntos que fazem parte 
do mesmo? Qual a melhor ordem para apresentar os assuntos 
aos alunos? A aquisição de conhecimentos é um processo no 
qual cada nova habilidade a ser aprendida deve contar com uma 
base já estabelecida pelas habilidades aprendidas anteriormente. 
Assim, é importante planejar para que a aprendizagem se realize 
e, principalmente, especificar e colocar em ordem as habilidades 
anteriores dentro de um tópico a ser aprendido. A observância 
cuidadosa dos pré-requisitos torna possível esquematizar a sequência 
da aprendizagem evitando os erros que se originam da omissão de 
etapas essenciais na aquisição do conteúdo relativo a um determinado 
campo de conhecimentos. É importante lembrar que, se houver um 
salto na sequência da aprendizagem, isto pode resultar em fracasso 
do processo instrucional originando, muitas vezes, um bloqueio sério 
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no estudante com relação àquele conteúdo. Alguns pontos que podem 
ser levados em conta para ordenar os conteúdos escolhidos são:

» Logicidade - A logicidade corresponde à sequência lógica 
que deve ser coerente com a estrutura e com os objetivos do 
componente curricular.

» Gradualidade - A gradualidade diz respeito à distribuição 
adequada, em quantidade e qualidade, dos conteúdos e visa a 
atender às possibilidades de realização e estudo por parte dos 
alunos. Esse ponto engloba não apenas a gradualidade em nível 
de dificuldade (ir sempre dos conteúdos mais fáceis para os 
mais elaborados), mas também a gradualidade em quantidade 
de exercícios e de assuntos passados para os alunos. 

» Continuidade - A continuidade propicia a articulação entre 
os conteúdos, de tal forma que estes irão se completar e se 
integrar na medida em que são desenvolvidos. Deve possibilitar 
o atendimento ao crescimento, à maturidade e aos interesses 
do aluno.

Observando esses pontos e pensando na nossa disciplina de 
algoritmos, um assunto como estruturas de dados homogêneas 
(matrizes e vetores), só deveria ser ministrado quando assuntos dos 
quais ele depende tenham sido já assimilados, tais quais: declaração 
de variáveis e estruturas de repetição. Sem essa base, seria impossível 
compreender como declarar e manipular estruturas homogêneas.

É relevante também, que para cada divisão do conteúdo, 
geralmente em unidades, seja definido o tempo previsto para a 
sua execução (inclusive, alguns modelos de plano de ensino têm, 
ao final, um cronograma de execução da disciplina, onde deve ser 
especificado dia-a-dia o assunto que será ministrado, o que por 
consequência exige a especificação de quanto tempo será gasto em 
cada assunto). Na primeira vez que se faz um plano de Ensino de 
uma disciplina esta avaliação de tempo pode ser difícil... eu mesma 
tive bastante dificuldade. O que pode ser feito então? Procure colegas 
mais experientes e peça dicas, ou procure olhar o plano de ensino de 
outras disciplinas similares (por exemplo, pesquisando na Internet). 
Depois, à medida que você for pegando experiência ou for ministrando 
a mesma disciplina mais de uma vez, esta tarefa ficará mais fácil.
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6.3.4. Metodologia de Ensino

Neste ponto do plano de ensino o professor deve explicitar as 
estratégias de ensino que farão parte da sua metodologia e que serão 
utilizados para o desenvolvimento do conteúdo programático definido. 
Vai fazer uso só de aulas expositivas? Haverá alguma prática? Vai 
fazer os alunos apresentarem seminários? Haverá estudos de caso? 
Você vai demonstrar alguma coisa no decorrer do curso? É nesse 
momento que você tem de pensar e definir como você vai trabalhar. 
Como você pretende alcançar os objetivos propostos.

6.3.5. Critérios de Avaliação da Aprendizagem

Nesta parte, devem ser definidas as formas de verificar se os 
objetivos propostos para a disciplina foram ou não alcançados. 
Devemos explicitar como a avaliação será feita (prova escrita, prova 
prática, seminário, projeto, trabalho individual ou em grupo, pesquisa 
de campo, estudo dirigido, etc) bem como suas datas prováveis. É 
importante deixar claro a que unidades do conteúdo programático 
cada avaliação se refere. Outro item que deve ser esclarecido é o 
peso de cada avaliação, seja um teste seja uma prova, e a maneira 
pela qual estas notas serão combinadas, de modo a formar a média 
final do aluno. Lembre, no plano de ensino você está especificando as 
regras do jogo e é importante para o aluno saber como e quando ele 
será avaliado. No último módulo da disciplina, vamos discutir bastante 
sobre avaliação da aprendizagem e formas de avaliar. Pode esperar 
☺

6.3.6. Referências Bibliográficas

Ao final do plano de ensino, é importante indicar uma lista de 
possíveis fontes de consulta. Aqui, você pode fazer uso de várias 
fontes: livros diversos, artigos de revistas especializadas, manuais 
técnicos, artigos na internet, jornais, revistas, etc. Convém apontar 
onde as fontes podem ser encontradas: se na biblioteca, se com o 
Professor, se na Internet, na Xerox da universidade ou em algum 
outro lugar, de modo que o aluno tenha noção da facilidade (ou falta 
dela) de encontrar determinada fonte. 

Apesar de poder definir fontes diversas, sempre que possível, é 
importante indicar um ou mais livro(s) texto, para que o aluno tenha 
como base. Adicionalmente, lembre que as referências, devem ser 
informadas, de preferência, seguindo as normas bibliográficas da 



96

Práticas de Ensino de Algoritmo

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Por exemplo:

 FORBELLONE, André Luiz. Lógica de Programação. Makron 
Books, 3ª. Edição, 2005.

 ZIVIANI, Nívio. Projeto de Algoritmos com Implementações 
em C e Pascal. Thomson Pioneira. 1ª. Edição, 2006.

 FARRER, Harry. Algoritmos Estruturados. LTC. 3ª. Edição, 
1999.

 LOPES, Anita; GARCIA, Guto. Introdução a Programação. 
Editora Campus, 2002. 

 MIZRAHI, V. V. Treinamento em Linguagem C. Pearson 
Education, 2ª Edição, 2008.

6.3.7. Modelo de Plano de Curso

No ambiente virtual, colocaremos alguns exemplos de plano de 
ensino. Mas seguindo o que especificamos nos itens anteriores, 
podemos resumir todas estas informações em um formulário modelo 
como o apresentado a seguir.

Nome da Universidade 
Nome do Departamento 
Nome do Curso

Plano de Ensino

I) Identificação

Disciplina:     Turma: 
Pré-Requisitos: 
Modalidade:    Ano:  Semestre: 
Professor: 
Carga Horária Total: 
Carga Horária Semanal:   Teóricas:  Práticas:

II) Ementa

III) Objetivos 
Objetivo Geral 
Objetivos Específicos

IV) Conteúdo Programático 
V)  Metodologia de Ensino  
VI) Critérios de Avaliação da Aprendizagem 
VII) Referências Bibliográficas

Em alguns planos de curso são especificados também os recursos 
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audiovisuais que serão necessários para ministrar as aulas. Porém, 
esse é um tópico opcional.

6.4. Elaborando um Plano de Aula

Relembrando... enquanto o Plano de Ensino diz respeito ao 
planejamento do curso como um todo (por exemplo, o plano de 
curso de “Introdução a Programação”, o Plano de Aula diz respeito 
ao que o Professor pensa atingir com determinada aula, ministrando 
determinado assunto (por exemplo, “Linguagem Algorítmica - 
Estruturas Condicionais”). Neste, deve-se procurar fazer um 
planejamento que responda: 

» Qual o objetivo dessa aula? 

» Qual será o assunto abordado nessa aula?

» Qual a profundidade com que vou abordar o assunto?

» Como ela se relaciona com o conteúdo como um todo? 

» Como a aula se articula com os objetivos gerais da disciplina? 

Sabemos que nas condições atuais de trabalho a que o Professor 
se vê submetido fica difícil fazer para cada aula um planejamento 
detalhado, por escrito, de modo a que os alunos e ele tenham acesso, 
o que seria a situação ideal. No entanto, cremos que seja possível 
fazer esse planejamento pelo menos mentalmente, de modo que a 
sua atividade como Professor seja dirigida a um objetivo claro e bem 
definido. 

É importante que no planejamento da aula você tome como base 
um levantamento prévio da dificuldade do assunto que a turma, para 
qual vai ministrar a aula, possa vir a ter (depois de uma primeira aula 
você já vai “sentir o clima da turma”). Também é importante pensar no 
assunto a ser ministrado e o quanto ele é um assunto que apresenta 
ou não certo grau de dificuldade. Tomando esses dois pontos, é 
importante refletir:

» Qual a base da turma para poder compreender o assunto que 
será ministrado? 

» Que conceitos anteriores são necessários à compreensão 
daquele conteúdo? 

» Quais pontos daquele conteúdo são potencialmente de difícil 
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compreensão? 

» Qual (is) o (s) esquema (s) de assimilação necessários para o 
estudo daquele assunto? 

» Que pontos são fundamentais naquele conteúdo e que vão 
merecer destaque? 

» O tempo é adequado ao volume de conteúdos a serem 
trabalhados? Ou é melhor quebrar esse assunto em mais de 
uma aula?

» Qual a utilidade daquele conhecimento (ou habilidade) 
específico? 

» Que exercícios ou reflexões devem ser feitas no final da aula 
para melhor assimilação do conteúdo?

Estas são questões que devem ser respondidas a priori, antes de 
começar o planejamento da aula. E o planejamento da aula também 
deve levar fortemente em consideração o tempo que se tem para a aula 
(1 hora? 2 horas?). O tipo de Plano de Aula que será elaborado pelo 
Professor depende do tipo de aula que será ministrada: expositiva, de 
laboratório, atividades externas, etc. Entretanto há alguns elementos 
que são comuns aos vários tipos de aulas possíveis. É sobre estes 
elementos que discorreremos a seguir. Você vai ver que são bem 
parecidos com o plano de curso, mudando apenas o foco e quantidade 
de assuntos.

Objetivo

» Toda aula deve ter um objetivo claro.

» O conteúdo e a metodologia devem ser escolhidos de tal modo 
que sejam relevantes aos objetivos gerais do curso, presentes 
no Plano de Curso. 

» Os conteúdos devem pertencer ao conjunto dos conteúdos a 
serem abordados no curso, ou seja, que constam no Plano de 
Ensino (não invente novidades! ☺). 

Metodologia

A metodologia deve expressar um pouco dos quatro pilares da 
educação apresentados na primeira seção deste capítulo. Ou seja, 
se quisermos que os alunos desenvolvam determinada habilidade 
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de nada adianta apenas falar sobre ela: é necessário que os alunos 
executem alguma atividade onde a habilidade seja necessária. Lembre 
que aqui você vai especificar a metodologia desta aula em específico. 
E, dependendo do assunto, a metodologia pode diferir da que será 
empregada no restante do curso.

Avaliação

Na avaliação, você deverá procurar responder à questão: os 
objetivos a que me propus atingir com esta aula realmente foram 
alcançados? Porém, a avaliação do que foi exposto em uma aula deve 
ser menos rigorosa do que a avaliação de aprendizagem da disciplina 
em si, explicitada no plano de ensino (por exemplo, não é interessante 
que seja uma prova). Aqui, pode ser usado um exercício, um estudo 
dirigido, questionamentos gerais para a turma, etc. Também pode ser 
considerada avaliação da aula a participação do aluno nas discussões 
feitas durante a mesma

Referências Bibliográficas

Você deve especificar no formato ABNT as Referências 
Bibliográficas do material utilizado nesta aula. Claro que como 
você está detalhando um assunto, pode colocar referências que não 
existam no plano de ensino da disciplina como um todo.

Veja que é bem parecido como plano de curso mesmo, só que 
agora focando em um único assunto e seus subtópicos relacionados. 
Agora, alguns avisos importantes:

» Não dá para planejar uma aula sem se por nos dois lugares: 
o do professor e o do aluno. No mínimo se faz necessário que 
o professor se preocupe com o ponto de vista do aluno, com 
o seu conhecimento prévio e reconheça as suas limitações. 
Não se pode planejar uma aula de uma hora sem que se deixe 
espaço para as interações, para a exposição dos pontos de 
vista dos alunos, ainda que, para muitos, o exposto não faça 
sentido, deve-se ouvir e compreender que, se para o professor 
não faz sentido, talvez para esse aluno falte apenas um detalhe: 
a correção ou orientação do professor. 

» Também não dá para planejar uma aula, sem considerar um 
ponto importante: flexibilidade. Apesar de você poder ter feito 
um planejamento maravilhoso do que vai fazer na aula de 
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hoje, por exemplo, situações adversas ou imprevistas podem 
acontecer e, devido a isso, você não conseguir executar a 
aula da forma que gostaria. Por exemplo, já ocorreu comigo de 
faltar energia no meio da aula. Ou de eu precisar apresentar 
um site da internet e a internet estar fora do ar. Ter “jogo de 
cintura” nessas horas, se adaptar à nova situação é muito 
importante, para não deixar que os alunos sejam prejudicados 
pelo imprevisto.

» Além disso, tem de se considerar que todo professor tem de ser 
um pouco psicoterapeuta. Deve saber cuidar do lado emocional 
do aluno, com sensibilidade, atenção e paciência. Um dia 
um aluno lhe vem com um problema pessoal, outro com um 
problema de saúde, de relacionamento, financeiro (...) e você 
precisa estar preparado para enfrentar esses problemas. E, 
algumas vezes, isso vai tomar tempo durante a aula. Nessas 
horas, lembre-se: O verdadeiro professor é aquele que 
ajuda ao aluno a encontrar as respostas, sem em nenhum 
momento mostrar onde essa resposta está. Deve ser 
criativo e capaz de ver no limão azedo a possibilidade de 
fazer uma limonada.

No ambiente virtual estaremos colocando alguns exemplos de 
plano de aula, para você dar uma olhada. Mas, a priori, ele parece com 
o plano de ensino, como você pode ver a seguir, mas tem algumas 
modificações. Consegue notar quais? O que mudou?

Nome da Universidade 
Nome do Departamento 
Nome do Curso

Plano de Aula

I) Identificação

Disciplina:     Turma: 
Professor: 
Tema da Aula: 
Data:  Duração:  Tipo da Aula: (   ) Teórica (   ) Prática

II) Objetivos 
Objetivo Geral 
Objetivos Específicos

III) Conteúdo a ser abordado (Detalhamento do Tema) 
IV)  Metodologia da Aula 
V) Critérios de Avaliação 
VI) Referências Bibliográficas Utilizadas
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6.5. Considerações Finais

Planejar e pensar andam juntos. Ao começar o dia, o homem pensa 
e distribui suas atividades no tempo: o que irá fazer, como fazer, para 
que fazer, com o que fazer etc. Nas mais simples e corriqueiras ações 
humanas, quando o homem pensa de forma a atender suas metas e 
seus objetivos, ele está planejando, sem necessariamente criar um 
instrumental técnico que norteie suas ações. Logo, é notório que 
planejar faz parte da vida.

No ato de ensinar não seria diferente. Para não ter surpresas 
desagradáveis e poder estar preparado para “encarar” a sala de 
aula, todo professor precisa de planejamento. Não há espaço para 
ser leviano ou para improvisos na sala de aula. Quando assumir o 
seu papel como professor, você vai entender melhor o que estamos 
falando. Acredite!

Aprenda Praticando

No ambiente virtual colocamos uma série de planos de curso e 
planos de aula para que você compare os mesmos com o assunto 
apresentado neste capítulo. O quanto eles seguem o que foi 
especificado? Apesar de usar termos ou palavras diferentes, você vai 
perceber que eles têm praticamente as mesmas seções principais que 
foram, justamente, as que especificamos neste capítulo.

Conheça Mais

Aqui se encontram alguns links e livros que você pode usar para 
conhecer mais sobre os assuntos deste capítulo. Também, se desejar, 
consulte as referências bibliográficas gerais no final do volume e a 
base de dados disponível no ambiente virtual, ok?

 TAKAHASHI, R.T.; FERNANDES, M.F.P. Plano de Aula: 
Conceitos e Metodologias. Acta Paula. Enf., São Paulo, v. 17, 
No. 1, PP. 114-118, 2004. Disponível em: http://www.unifesp.br/denf/

acta/2004/17_1/pdf/art15.pdf
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 A revista Nova Escola tem sugestões de planos de aula para o 
ensino médio. http://revistaescola.abril.com.br/planos-de-aula/

 Informações sobre a criação de planos de aula.

 http://www.lendo.org/

 Modelos de Planos de Aula e de Planos de Ensino.

 http://www.pdf-search-engine.com/modelos-de-planos-de-aula-pdf.html

 http://pdfdatabase.com/index.php?q=plano+de+aula+modelo

 http://www-usr.inf.ufsm.br/~andrea/elc1020/modelo-plano-de-aula.html

Consulte também os artigos complementares que 
disponibilizamos no ambiente virtual, para aprofundamento dos 
seus estudos, ok? Boa Leitura!

Você Sabia?

Apesar de abordarem os mesmos assuntos, um curso planejado 
para a modalidade presencial, difere bastante do elaborado para a 
modalidade a distância?

Inclusive os planos de curso e de aula apresentarão algumas 
diferenças, principalmente em termos dos objetivos, da metodologia 
adotada e do agrupamento dos conteúdos. Discutiremos um pouco 
desse assunto no próximo capítulo.

Atividades Propostas

 Parte 1) Elabore um Plano de Ensino para uma disciplina 
chamada “Lógica de Programação e Algoritmos”, que terá carga 
horária total de 60 horas aula e será ministrada na modalidade 
presencial a um curso de graduação noturno. A instituição de 
ensino será a UFRPE, o curso “Licenciatura em Computação” 
e a ementa da disciplina: “Modelagem do mundo real. Uso do 
raciocínio lógico. Conceituação de algoritmo. Análise e técnicas 
de resolução de problemas. Linguagem Algorítmica. Expressão 
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de soluções em termos de algoritmos estruturados. Aplicação 
de estruturas básicas para estruturação da solução de um 
problema. Projeto de soluções estruturadas e modularizadas 
para problemas.” Siga o modelo especificado neste capítulo e 
exemplificado no ambiente virtual.

 Parte 2) Escolha um dos assuntos especificados no conteúdo 
programático do item 1 e, para ele, elabore um plano de aula. 
Sabendo que a duração das aulas na instituição de ensino é de 
uma hora e meia.

 Essa atividade é individual e fará parte da sua PRIMEIRA 
NOTA como atividade virtual e presencial. Na parte virtual, 
você deverá elaborar esses documentos, conforme o 
modelo e postar no ambiente virtual no local indicado no 
mesmo. 

 Na parte presencial, na data apropriada você deverá levar 
os planos impressos e fazer a apresentação deles ao tutor 
virtual da disciplina, explicando como você vai ser o curso 
que você elaborou e depois a aula que pretende ministrar.

Vamos Revisar?

Resumo

Neste capítulo, apresentamos como devem ser elaborados planos de ensino 
e de aula para disciplinas relacionadas com algoritmos (se bem que as dicas 
podem ajudar na elaboração para qualquer disciplina). Por Plano de Ensino 
entendemos o planejamento de um conjunto de atividades que se desenrolarão 
por um período longo de tempo (semanas ou meses), englobando toda a 
execução do curso em questão e que versará sobre vários tópicos distintos. Já o 
Plano de Aula é o planejamento das atividades a serem desenvolvidas em um 
período de tempo usual de uma única aula (1 ou 2 horas) e que versará sobre um 
tópico específico (e, em alguns casos, seus subtópicos relacionados). Além das 
definições de como elaborar, foram apresentados alguns modelos de planos que 
você poderá vir a utilizar na sua vida profissional. Vale lembrar que, dependendo 
da instituição, o plano de curso pode variar e sofrer algumas modificações. 
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Considerações Finais

Olá, cursista!

Esperamos que você tenha aproveitado este segundo módulo da 
disciplina de Prática de Ensino de Algoritmos!

No próximo módulo, apresentaremos recursos e ferramentas 
que podem ser utilizados no ensino de algoritmos. Adicionalmente, 
apresentaremos as particularidades do ensino de algoritmos a 
distância.

Aguardamos sua participação no próximo módulo.

Até lá e bons estudos!

Profa. Sandra Siebra
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