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1 INTRODUÇÃO 

 

A dificuldade no ensino e na aprendizagem dos conteúdos das disciplinas de algoritmos 

e programação tem preocupado os gestores e docentes de cursos de graduação da 

área de informática. Estas disciplinas trabalham conteúdos chave para a formação do 

profissional de computação e apresentam alto grau de dificuldade tanto para o 

aprendizado do aluno quanto por parte de quem ensina. 

Em algumas oportunidades, ferramentas e ambientes computacionais foram usados 

para apoiarem o ensino destas disciplinas, entretanto nota-se que não existem 

indicações de uma vasta utilização de tais ferramentas. Pimentel et al (2003) 

apresentam importante discussão sobre este aspecto. 

O presente trabalho adota a estratégia de utilizar o desenvolvimento de jogos digitais, 

como pano de fundo, para o ensino de conteúdos fundamentais da disciplina de 

algoritmos e estruturas de dados de cursos da área computacional. 

Hábitos de estudo focados em memorização e dificuldade no entendimento do 

enunciado de problemas são alguns fatores apontados como responsáveis pelo alto 

índice de reprovação nas disciplinas de algoritmos e programação. 

O aluno ingressante em cursos de computação não consegue entender e abstrair a 

lógica dos problemas e transformá-la numa sequência de passos para posteriormente 

desenvolver o algoritmo, conforme aponta Rapkiewicz et al (2006). 

A linguagem de programação Python é uma linguagem de fácil entendimento, 

possibilitando aos alunos uma melhor compreensão dessas disciplinas. A inclusão 

desta linguagem nas séries iniciais dos cursos de programação poderá auxiliar no 

ensino e aprendizagem para o desenvolvimento de algoritmos.  

Por ser uma linguagem clara e objetiva motiva os estudantes a continuar e buscar 

novos conhecimentos, novas linguagens, etc. Assim, pretende-se preparar um curso 

para alunos das séries iniciais dos cursos de graduação em informática, no qual 

apresentará de forma concisa a linguagem Python por meio de jogos. Para assim, 

instigar ainda mais o interesse dos alunos. 
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1.1   HIPÓTESE 

A utilização da estratégia, de desenvolvimento de jogos, pode melhorar o entendimento 

e o desempenho dos estudantes de curso da área de informática, na disciplina de 

algoritmos e estruturas de dados? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

Este projeto de Iniciação Científica tem como objetivo geral a utilização da linguagem 

de programação Python como suporte para o ensino de programação em disciplinas 

introdutórias de cursos de graduação em computação. 

 

1.2.2 Objetivo Específico 

Para alcançar o objetivo geral estabelecido anteriormente, definem-se os seguintes 

objetivos específicos para a presente pesquisa: 

 Estudar a teoria de desenvolvimento de jogos digitais; 

 Estudar a linguagem de programação Python; 

 Desenvolver um módulo de ensino para o desenvolvimento de jogos digitais; 

 Aplicar os conceitos adquiridos junto a um grupo de alunos de série inicial, de 

curso da área de informática, e mensurar o desempenho dos mesmos 

objetivando avaliar a eficiência da abordagem empregada. 

 

1.3 RELEVÂNCIA 

O presente projeto de Iniciação Científica se justifica por expressar a preocupação com 

o ensino e aprendizagem dos alunos ingressantes em cursos de informática, na 

disciplina de algoritmos e programação. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Diversos estudiosos, entre eles Cota et al (2004) e Pimentel e Omar (2008) têm 

demonstrado que o ensino da disciplina de programação de computadores, em séries 

iniciais dos cursos de computação, apresenta alto nível de dificuldade para os alunos 

ingressantes. 

Aprender a construir programas para computadores é de suma importância para os 

cursos de graduação que possuem o foco no desenvolvimento de software. Pimentel, 

França e Omar (2003), apontam para o fato de que a aprendizagem de programação de 

computadores ocorre durante todo o curso de computação e que é deveras 

preocupante o índice de assimilação deste conteúdo, por parte dos estudantes, em 

disciplinas que tratam especificamente do ensino de algoritmos e programação. 

Há décadas as instituições de ensino que oferecem cursos de graduação em 

informática iniciam tais cursos de programação pelo desenvolvimento de algoritmos que 

constituem a base para a programação de computadores.  

O presente projeto, não objetiva discutir se esta abordagem é a melhor para o aluno ou 

se as disciplinas introdutórias de programação devam ensinar programação estruturada 

ou programação orientada à objetos. Interessa-nos buscar meios para complementar o 

referido ensino de programação e contribuir para minimizar os índices de reprovação. 

Para alcançar este patamar espera-se encontrar, na literatura, ferramental consistente 

que subsidie o professor mediador para trabalhar este conteúdo. 

O desafio é encontrar alternativas que contribuam para melhorar o processo 

ensino/aprendizagem. 

Bercht, Ferreira e Silveira (2005), argumentam favoravelmente à ideia aqui proposta e 

afirmam: 

“Na maioria das vezes, um professor em sua humanidade não 
onipresente, necessita de artefatos que apóiem o ensino e a 
aprendizagem de forma assíncrona e no tempo da aprendizagem do 
aluno e não de um tempo de sala de aula. Este artefato entretanto, deve 
ser adaptável a cada aluno. E, essa adaptabilidade deve levar em conta 
tanto as características do estilo de aprendizagem de cada um como de 
fatores afetivos, como motivação, humores e emoções da situação”. 
(Bertch. Ferreira e Silveira, 2005, p.03). 
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Considera-se importante ressaltar que o termo artefato, mencionado pelos autores pode 

ser uma ferramenta computacional ou um ambiente virtual de aprendizagem. No 

presente projeto de pesquisa será abordada a ferramenta computacional Python. 
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3 PYTHON 

 

O Python é uma linguagem de programação de computadores, de código aberto, de 

alto nível que começou a ser desenvolvida no final dos anos 80 na Holanda, por Guido 

Van Rossum, sua primeira versão foi publicada em 1991. Como qualquer linguagem, 

Python visa à qualidade de software, entretanto essa linguagem foi concebida com o 

propósito de facilitar o aprendizado da programação de computadores (PYTHON, 

2013). 

Grandell et al (2006) destacam que Python possui algumas características que a tornam 

um boa linguagem para o ensino de programação: a sintaxe é clara e intuitiva; a 

tipagem dinâmica faz com que as variáveis sejam determinadas automaticamente, em 

tempo de execução e não em respostas às declarações presentes no código; o 

interpretador proporciona feedback imediato de erros potenciais. 

Marques et al (2011) desenvolveram um trabalho com o intuito de investigar a 

possibilidade de atrair mais alunos do ensino médio para cursos de graduação na área 

de informática. O fator motivacional para o trabalho foi a utilização da linguagem de 

programação Python para o desenvolvimento de jogos digitais. Os autores relataram 

que 56% dos alunos participantes da pesquisa declararam que fariam um curso na área 

da computação, enquanto que 38% declararam que ainda não sabiam. 

Neste projeto, tem-se a crença de que ao utilizar o Python os alunos possam ver 

imediatamente seus programas de animação sendo executados. Tal fato, espera-se, 

que os tornem capazes de entender a relação entre os comandos de programação e o 

comportamento dos objetos em suas animações. Manipulando os objetos no mundo 

virtual, os alunos ganham experiência com todas as construções de programação 

tipicamente ensinadas em cursos introdutórios de programação. 

A meta inicial deste projeto de iniciação científica é a de realizar pesquisas 

intensificadas como o levantamento de bibliografias que giram em torno deste contexto, 

coleta de materiais e a realização de contatos com outros pesquisadores da mesma 

área de conhecimento. 

Para isso, será ministrado um curso, para um grupo de alunos ingressantes, com a 

ferramenta estudada neste projeto de Iniciação Científica. Em seguida, estes mesmos 
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alunos serão avaliados segundo o conteúdo abordado com o objetivo de verificar a 

eficiência do software estudado junto ao ensino de algoritmos e programação. 

Este minicurso será fundamentado no ensino da linguagem Python por meio de jogos 

digitais, no qual os alunos primeiramente terão conhecimento sobre a linguagem, em 

seguida compreenderão como ela funciona e com a utilização de uma biblioteca 

PyGame será elaborado de um jogo.  

 

 

3.1 PYGAME 

PyGame é uma biblioteca de jogos multiplataforma (independente de sistema 

operacional) feita para ser utilizada em conjunto com a linguagem de programação 

Python. Esta biblioteca foi criada com o propósito de criação de jogos com a linguagem 

Python. Ela é utilizada para a criação de telas, imagens, eventos do teclado, mouse e 

joystick, emissão de sons e textos. O desenvolvimento da biblioteca PyGame começou 

no ano 2000 por Pete Shinners. E como o Python, esta biblioteca também é gratuita e 

de código aberto. 
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4 ESTUDO DE CASO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Para atender os objetivos propostos neste trabalho foi ministrado um curso com a 

finalidade apresentar de forma concisa como a linguagem Python funciona, observar e 

avaliar o que os estudantes conseguiram compreender por meio da elaboração de 

jogos. Este curso teve a duração de quatro horas, consideravelmente suficiente para 

um conhecimento básico de programação em Python. Ressaltando que a finalidade 

deste projeto não é ensinar todos os elementos necessários para programar, mas sim 

mostrar que a aprendizagem de programação é mais proveitosa se iniciar com uma 

linguagem clara, dinâmica e de fácil entendimento. 

O ambiente para a realização do curso comportava um computador para cada 

estudante com o programa devidamente instalado. Foram disponibilizadas 30 vagas 

para inscrição dos alunos dos cursos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas e Bacharel em Ciências da Computação da FEMA. Neste curso foram 

abordados os seguintes temas:  

 Python: Um breve relato sobre o que é o Python e a sua história; 

 Programação básica com Python: conceito e declaração de variáveis, tipos 

primitivos de dados, operadores de atribuição, lógicos, relacionais e aritméticos, 

expressões aritméticas, comandos de entrada e saída de dados e estruturas 

condicionais e de repetição;  

 Acerte o número: foi criado um simples jogo de acertar um número gerado 

aleatoriamente pelo computador; 

 PyGame: um breve relato sobre o que é a biblioteca PyGame, sua história e sua 

finalidade; 

 Primeiros passos no PyGame: exemplificado alguns comandos da biblioteca 

PyGame; 

 Colocando em prática: a criação junto aos alunos de um jogo da velha, unindo 

todo o conteúdo já ensinado anteriormente. 

Ao final do curso os alunos foram submetidos a uma avaliação, com um questionário 

composto por 15 questões, no qual os alunos deveriam escolher um valor, na escala de 
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0 a 5, sobre o que aprenderam após a ministração do curso. Haviam questões sobre o 

desenvolvimento de algoritmos a programação básica de computadores, uma pergunta 

sobre a dedicação ao curso e duas perguntas em relação a linguagem de programação 

Python e C++. O questionário encontra-se no ANEXO 1. 

A seguir, apresentam-se os resultados obtidos após a devolução dos questionários 

respondidos pelos alunos participantes. Ressalta-se que, para todas as figuras, o eixo X 

representa o número de cada questão do questionário e o eixo Y o valor atribuído pelo 

aluno a questão determinada: 

A figura 1 representa o questionário respondido por um aluno do primeiro ano do curso 

de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

5

4

5

4 4

3 3 3 3

4 4 4

5 5 5

3

4

5

4

3

1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 9.0 9.1 10.0 10.1 11.0 12.0 13 14 15

Aluno 1

Aluno 1

 

Figura 1 – Questionário do Aluno 1. 

A figura 2 representa o questionário respondido por um aluno do primeiro ano do curso 

de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 
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Figura 2 – Questionário do Aluno 2. 

A figura 3 representa o questionário respondido por um aluno do primeiro ano do curso 

de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

 

Figura 3 – Questionário do Aluno 3. 

A figura 4 representa o questionário respondido por um aluno do segundo ano do curso 

de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 
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Figura 4 – Questionário do Aluno 4. 

A figura 5 representa o questionário respondido por um aluno do segundo ano do curso 

de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

 

Figura 5 – Questionário do Aluno 5. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Existe uma grande dificuldade no entendimento e aprendizado dos alunos de séries 

iniciais de cursos de programação quanto a disciplina de algoritmos. E a linguagem de 

programação Python foi criada com esta finalidade, facilitar a compreensão dos alunos, 

apresentando a eles uma linguagem mais clara e dinâmica. 

Para a conclusão da pesquisa foi ministrado um curso para analisar e avaliar a 

compreensão e o desempenho dos alunos diante da linguagem de programação 

Python.  

Lamentavelmente o número de participantes foi abaixo das expectativas, porém foi 

possível notar que os alunos gostaram e se empolgaram com a linguagem, sentindo-se 

mais estimulados e interessados em programar. Um exemplo é a questão de número 

14- “Na sua percepção, você considera que a linguagem Python é mais fácil de 

entender quando comparada com C++?”, dos cinco alunos, quatro responderam com o 

valor 5 (o valor máximo) e um aluno com o valor 4. 

Outra observação relevante é quanto à questão de número 15- “Você acha que no 1º 

ano de Análise de Sistemas ou de Ciência da Computação, poderia ser ensinado 

Python ao invés de C++?”, dos cinco alunos, quatro responderam com o valor 5 e um 

respondeu com o valor 3 e ressaltou “Na minha opinião deveria ser ensinada as duas 

linguagens”.  

Deste modo, sugere-se que futuras iniciativas sejam desenvolvidas a partir deste 

trabalho, utilizando a linguagem de programação Python nas disciplinas introdutórias 

dos cursos de programação, na intenção de facilitar o entendimento e aprendizado dos 

alunos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Questionário do curso de Python. 

Qual é o seu curso:  ADS  BCC 

 

Qual é a Série:  1ª   2ª   3ª   4ª  

 

ORIENTAÇÕES  PARA RESPONDER AO QUESTIONÁRIO 

Para cada questão (tópico) escolha um valor dentro de uma escala de 0 a 5, sendo: 

 

0 : Você considera que não sabe nada sobre o assunto, nunca ouviu falar, não lembra de 

nada. 

entre 1 e 4 :  Valor intermediário, ou seja, quanto mais próximo de 5, mais você conhece 

sobre o  

                      tópico e quanto mais próximo de  zero, menos você conhece. 

5 : Você conhece profundamente sobre aquele tópico. 
 

CONCEITO RESPOSTA 

DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMO 

1 – Conceitos de Variáveis (Eu entendo o porquê de declarar variáveis)  

2 - Tipos Primitivos de Dados (Eu sei quais são os tipos primitivos)  

3 - Declaração de Variáveis (Eu sei como declarar variáveis)  

4 – Conceitos de Constantes (Eu entendo o porquê de declarar constantes)  

5 - Declaração de Constantes (Eu sei como declarar constantes)  

6 – Operadores  

 6.1 – Atribuição (Eu conheço o operador de atribuição)  

 6.2 - Operadores Aritméticos (Eu conheço os op. aritméticos)  

 6.3 - Operadores Relacionais (Eu conheço os oper. relacionais)  

 6.4 - Operadores Lógicos (Eu conheço os operadores lógicos)  

7 – Expressões Aritméticas (Eu sei como escrever expressões aritméticas)  

8 – Operações Lógicas  (Eu sei como escrever expressões lógicas)  

9 – Entrada de Dados    

 9.0 – Eu entendo o porquê de fazer entrada de dados  

 9.1 – Eu sei quais são os comandos de entrada de dados  

10 – Saída de Dados  

 10.0 – Eu entendo a necessidade de fazer a saída de dados  

 10.1 – Eu sei quais são os comandos de saída de dados  

11 – Estruturas de Seleção  
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 11.0 – Eu entendo quando e porquê usar estrutura condicional  

12 - Estruturas de Repetição  

 12.0 – Eu entendo quando e porquê usar estrutura de repetição  

13 – Durante o curso de Python eu procurei me dedicar e realizar as 

atividades propostas pelo Instrutor 

 

14 – Na sua percepção, você considera que a linguagem Python é mais fácil 

de entender quando comparada com C++? 

 

15 – Você acha que no 1º ano de Análise de Sistemas ou de Ciência da 

Computação, poderia ser ensinado Python ao invés de C++? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assis, dezembro de 2014. 

 

______________________________  ____________________________  

Ray Toti Felix de Araujo – Aluno   Luiz Carlos Begosso – Orientador 


