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Há vários problemas que se pode detectar no ensino/aprendizagem nas disciplinas 

introdutórias de programação. Esses problemas são desde aspectos gerais, como influencias 

na desistência do curso, de permanência na universidade, aos mais simples, como auxílio e 

apoio aos alunos no inicio da sua graduação. 

Dos alunos que desistem dos cursos de informática 46% deste revelam que o fator que 

levou a este rumo foi relacionado a problemas acadêmicos [1]. A começar pelo clima nas salas 

de aula dos cursos de informática que é defensivo, impessoal, protegido e competitivo, 

contrariando boas metodologias de ensino que focam na colaboração e interatividade na sala 

de aula [1]. 

Dentre os problemas acadêmicos, é possível mensurar quatro que estão presentes nas 

disciplinas introdutórias de programação: ensino/método, avaliação, formação do aluno e 

mudança de paradigma. 

O primeiro, ensino/método, é o objeto de estudo deste e será comentado por último. 

A falta de planejamento ao elaborar avaliações faz com que problemas nas turmas ou 

professores, não sejam evidenciados e solucionados. Há um foco na “comprovação de 

aprendizado do conteúdo”, mas é esquecido que este instrumento também pode mostrar 

onde e porque os alunos estão falhando e, com essas falhas, reprovando a disciplina. 

A formação do aluno é um problema encontrado na maioria das pesquisas [2] [3], pois 

todos provem, basicamente, com a mesma formação acadêmica, mas na maioria das turmas, e 

dos alunos destas, encontra-se uma grande deficiência na interpretação de problemas/textos e 

conhecimento lógico-matemático. Em alguns casos os alunos têm um problema enorme com 

esses conhecimentos, assim, sendo problema, mesmo, de sua formação, mas há alunos que 

demonstram uma boa inteligência, mas que fracassam nas disciplinas por não terem esses pré-

requisitos aguçados pelos professores, pois não há uma preparação, que caminhe juntamente 

com a disciplina que pretende introduzir o aluno ao curso, em melhorar tais conhecimentos. 

O foco na estrutura, linguagem, faz com que haja uma grande dificuldade de os alunos 

trocarem de paradigmas. Esse problema se dá devido ao excesso de foco que é colocado na 

linguagem [3], pois os alunos ao invés de tentar resolver problemas, sempre que há um erro, 

ele procura primeiro se o erro está na sintaxe, sem se preocupar com a lógica implementada. 

Para o método/ensino podemos destacar a falta de percepção necessária para os 

professores acompanharem o caminhamento da turma assim os conteúdos são passados e os 

alunos que não conseguem assimilar os assuntos iniciais continuam com os problemas de 

“base” e acabam reprovados. Outro fator destacável é a falta de preocupação com os 

conhecimentos que são encarados como pré-requisitos embora sejam de grande necessidade, 



como já listado anteriormente, são estes os relativos à lógica-matemática e interpretação e 

compreensão de textos [3]. 
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