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Abstract 

This article presents an experiment carried through with the students of the first period of 

the course of Computer Science using the ILA - Interpretative of Language Algorithmic as 

tool of support to the development of the logical reasoning for programming in a proposal 

to rethink the practical didactics of disciplines Algorithms 

Index Terms: Algorithms, ILA,  logical reasoning. 

Resumo 

Este artigo relata uma experiência realizada com alunos do primeiro período do curso de 

Ciência da Computação na disciplina de algoritmo, no qual foi utilizado o software ILA – 

Interpretador de Linguagem Algorítmica como recurso de apoio ao desenvolvimento do 

raciocínio lógico para programação, visando repensar a prática didática da disciplina 

Algoritmos encontrada na grade curricular dos cursos superiores de tecnologia 

computacional. 
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Introdução 
 

As dificuldades de aprendizagem dos estudantes na disciplina de Algoritmo, em 

face da necessidade de raciocínio lógico, habilidade cada vez mais escassa entre os 

ingressos nos cursos superiores, tem sido um grande problema para os docentes e as 

próprias instituições de ensino. Diante desse desafio, vários estudiosos, reconhecendo a 

importância e dificuldade do desenvolvimento do raciocínio lógico por parte dos alunos, 

foram motivados a abrir novos caminhos a fim de criar outros métodos de apoio ao 

processo  de ensino e aprendizagem dessa disciplina.  

Nas Faculdades de Tecnologia voltadas para computação, o processo de ensino-

aprendizagem objetivando desenvolver a habilidade de abstração e a lógica, o que 

geralmente ocorre no primeiro período letivo, pode ser considerado um fator determinante 

para o bom desempenho do aluno durante o transcorrer dos demais períodos. A disciplina 

que tem como objetivo desenvolver essas habilidades pode receber diversas denominações 

como Introdução à programação, Programação I e Algoritmos. Normalmente é pré-

requisito para outras disciplinas na grade curricular do curso por alicerçar a formação 

desses futuros profissionais. Seu objetivo principal é tornar o aluno apto a analisar 

problemas, projetar e programar soluções através do uso de metodologias, técnicas e 

ferramentas de programação que envolvam os elementos básicos da construção de 

algoritmos e programas de computador. 

Neste estudo adotamos a nomenclatura Algoritmo para nos referir a disciplina que 

tem como objetivo principal tornar o aluno apto a analisar problemas e projetar soluções 

através do uso de metodologias e técnicas que envolvam os elementos básicos da 

construção de algoritmos e programas de computador.  

No ensino dessa disciplina, deparamo-nos freqüentemente com questões específicas 

relativas à abstração3. Estas se encontram relacionadas com o desenvolvimento e a 

aplicação da lógica (matéria-prima para elaboração de algoritmos).  As dificuldades de 

aprendizagem dos estudantes nessa disciplina, em face da necessidade de raciocínio lógico, 

habilidade cada vez mais escassa entre os ingressos nos cursos superiores, tem sido um 

grande problema para os docentes e as próprias  instituições de ensino. 

                                                            
3 A palavra latina abs-trahere significa retirar, arrancar, extrair algo de algo. 
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Já no que tange ao conceito de algoritmo, vários autores têm se preocupado em 

defini-lo e o fazem utilizando diferentes argumentos e, por vezes, caminhos distintos. No 

entanto reconhecemos nessas abordagens pontos de convergências que sugerem haver um 

consenso conceitual entre os vários autores.  

Observando a literatura reconhecida no meio acadêmico para o estudo do algoritmo 

encontramos F. Ximenes (1993) que o define como sendo qualquer conjunto finito de 

instruções que possa ser seguido para a realização de uma tarefa específica ou resolução de 

determinado problema. A abrangência dessa definição nos permite entender por que 

podemos citar como exemplos de algoritmos tanto receitas de bolos quanto as instruções 

para ligar um videocassete.  

Quando se refere a aplicação do algoritmo em computação, F. Ximenes (1993) 

ressalta que, um algoritmo é definido como uma seqüência ordenada e finita de passos, 

visando à solução de um dado problema. Reforçando a concepção de Ximenes, 

encontramos as formulações de Boratti & Oliveira (2004 p.6) definindo algoritmo como 

“uma seqüência finita e lógica de instruções executáveis, especificadas em uma 

determinada linguagem, que mostram como resolver alguns problemas”. Ao abordarem 

essa temática, Manzano & Oliveira (1997 p.18) conceituam algoritmo como “um conjunto 

de regras, formas para obtenção de um resultado ou de solução de um problema, 

englobando fórmulas de expressões matemáticas”. Da mesma forma que para Xavier (2001 

p. 36) algoritmo “é a descrição de um conjunto de ações que, quando obedecido, dentro de 

um padrão de comportamento definido, resulta uma sucessão finita de passos, atingindo-se 

o objetivo proposto”.  

Com as Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – ressalta Ximenes, os 

algoritmos são utilizados na programação4 da mesma forma que as receitas de culinária 

podem ser usadas no preparo das refeições, tanto como solução específica quanto como 

ponto de partida para experiências. Qualquer tarefa que siga determinado padrão pode ser 

descrita por um algoritmo. Após desenvolver um algoritmo ele deverá ser testado. Esse 

teste é chamado de “teste de mesa”, que significa seguir as instruções do algoritmo de 

maneira precisa para verificar se o procedimento utilizado está correto ou não. No entanto, 

                                                            
4 Exemplo algoritmo no Anexo A 
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a apreensão de conceito pelos alunos encontram um grau de dificuldade maior, pois para 

realizar esse teste é necessário um alto grau de abstração.  

Embora as diferentes definições aqui apresentadas de algoritmo, sugiram tratar-se de 

um conceito simples seu processo de ensino e aprendizagem, nos Cursos Superiores, tem 

sido um desafio para a aprendizagem da Matemática. É fato que tal disciplina tem um dos 

maiores índices de reprovação entre as demais da grade curricular dos cursos de Ciências 

Exatas. De acordo com o levantamento de dados realizado em uma universidade privada 

localizada no Rio de Janeiro, foi possível verificar que: Em 12 turmas que cursaram a 

disciplina Algoritmos anos 2003, 2004 e 2005, constatou-se que entre os 443 alunos que se 

matricularam nessa disciplina, ao longo desses três anos, 221 foram aprovados e 222 foram 

reprovados. Em outras palavras, somente 49,89% dos alunos matriculados foram 

aprovados, enquanto 50,11% foram reprovados. Entre os alunos que foram reprovados, 

106 alunos abandonaram a disciplina e foram reprovados por falta, enquanto 116 foram 

reprovados por nota. 

Na busca para superar esse desafio, diferentes práticas didáticas vêm sendo utilizadas 

pelos professores que ministram a referida disciplina, buscando valer-se de métodos e 

recursos que sejam eficazes para ajudar na assimilação dos conceitos de algoritmos. É 

comum no meio acadêmico verificar que este estudo é feito de forma empírica onde o 

educador explana os conceitos de algoritmos utilizando a lousa e o aluno elabora seus 

algoritmos numa folha, realizando a simulação de sua lógica através de testes que exigem a 

habilidade da abstração e raciocínio lógico, como o tradicional “teste de mesa”, e como 

última alternativa aguardar a correção do professor. Dessa forma uma série de 

inconvenientes no processo ensino-aprendizagem surgem por parte do aluno, que por terem 

elaborado uma lógica diferente do professor podem acreditar que estejam errados causando 

insegurança e incerteza sobre o que está aprendendo.  

Como auxílio nesse processo de ensinar e aprender algoritmos, o educador tem a 

disposição as tecnologias de informação e comunicação como os softwares5, por exemplo,  

que podem auxiliar na construção do conhecimento, por serem atrativos e motivadores, 

permitindo ao aluno simular a lógica criada visando a resolução de um dado enunciado, 

                                                            
5 Software será definido com capítulo referente ao Referencial Teórico 



 
 

 
Universidade Estácio  de Sá 

M es t r ad o  e m Ed uc açã o  e  Cu l t u r a  Co n te m po râ n ea  
1 7 ,  18  e  19  de  no ve m b ro  de  2 0 08  

página 5 
 

assim como permitem ao educador demonstrar algum conceito altamente abstrato na 

prática, auxiliando o processo de abstração. 

É inegável que os processos que envolvem o ensinar e o aprender de algoritmos 

devem ser questionadas. Neste caso indagamos: Até que ponto o uso de um software  

poderia colaborar para facilitar a aplicação dos conceitos do algoritmo?. 

Visando responder a essa indagação, neste artigo discutiremos os resultados de um 

estudo que investigou a viabilidade de um software auxiliar no desenvolvimento do 

raciocínio lógico do aluno no ambiente de aprendizagem da disciplina de Algoritmos. O 

software escolhido foi o compilador ILA, devido a sua versatilidade e fácil acessibilidade.  

 Gennari (1999, p.76) afirma que compilar “é traduzir um programa escrito em 

linguagem de programação para a única linguagem que o computador pode entender, que é 

a binária, também chamada de Linguagem de Máquina”. O autor define compilador como 

“o programa que realiza essa tradução”. Cabe lembrar que a lógica desenvolvida pelo 

aluno não é entendida pelo computador, pois está escrito em linguagem humana. É 

necessário traduzir essa lógica para uma linguagem que a máquina possa entender e, a 

partir desse novo código gerado, testar o raciocínio e retornar os resultados. O compilador 

escolhido para esta pesquisa foi desenvolvido pela equipe coordenada pelo Prof° Dr. 

Sergio Crespo, da Universidade do Vale dos Sinos, localizada no Rio Grande do Sul. 

Um dos grandes problemas apontados pelo coordenador do projeto que originou o 

ILA- INTERPRETADOR DE LINGUAGEM ALGORÍTMICA  – Dr° Sergio Crespo – é a 

indagação feita pela maioria dos alunos e profissionais que necessitam criar algoritmos é 

"como fazer um bom algoritmo?". Ele justifica a relevância da criação da ferramenta 

devido a  ‘inexistência de um ambiente que proporcionasse interação entre alunos e seus 

algoritmos”, tendo dessa forma uma motivação de buscar  soluções que atendessem às 

expectativas de professores e alunos. Em virtude disto, iniciou-se em 1990, o Projeto ILA 

como uma alternativa de minimizar problemas de construção de algoritmos . ILA não é 

propriamente um ambiente, mas sim um interpretador, pequeno e versátil, que permite que 

os algoritmos sejam testados em português estruturado.  

 

Relato do Experimento 
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Durante o estudo os participantes  20 alunos do 1° período do Curso Superior em 

Ciência da Computação, com idade entre 19 e 44 anos, de uma universidade privada 

localizada no Rio de Janeiro - foram apresentados ao compilador ILA que, inicialmente, 

gerou um certo desconforto por se tratar de um tradutor que é utilizado pelo sistema 

operacional DOS, baseado a caracteres, e não interface gráfica, ambiente em que eles estão 

muito mais familiarizados. O algoritmo de simulação fez com que o interesse dos alunos se 

voltassem para a aplicabilidade do compilador.  

Assim como defendido pelos autores Nemirovsky (1993), Friedrich e Preiss (2006), 

o ILA foi um fator motivador para a aprendizagem, fazendo com que o interesse dos 

alunos fosse ampliado com o anseio de fazer o algoritmo correto para ver o resultado 

indicado pelo software no final do teste. Esse interesse não era observado, para esse 

mesmo grupo, quando a aula não era ministrada com esse recurso. Para os autores o fator 

decisivo para a aprendizagem é a atenção em que o aprendiz dispensa para o objeto de 

estudo. A partir do momento em que o aluno tem um estímulo a mais e se torna mais 

atendo ao que se deseja aprender, o cérebro se torna mais receptivo para a aprendizagem. 

A questão do algoritmo de simulação tinha o seguinte enunciado: Faça um 

algoritmo para receber três notas e informar a média aritmética das notas. Na tela 

acima ALAN retrata o raciocínio lógico que ele elaborou para atender essa questão. Sem o 

uso do compilador para auxiliar no teste dessa questão, o aluno ficaria aguardando a 

correção do professor para se certificar se o raciocínio atenderia a questão ou não. Assim 

como é defendido por Friedrich e Preiss  a capacidade do cérebro aprender não é genética 

e, de acordo com visão do autor, depende de estímulos como esse para ampliar a 

capacidade de desempenho do cérebro.  

Com auxílio do compilador, ALAN pôde se certificar que o seu raciocínio estava 

correto pois ele apresentou o resultado esperado, retratado na imagem abaixo. Podemos 

notar que o aluno utilizou valores para teste do algoritmo de fácil aplicação nos cálculos, 

agilizando assim, em seu cérebro, a constatação de o raciocínio lógico aplicado naquela 

questão estava correto e atingia o resultado esperado. Em um ambiente de aprendizagem 

sem auxílio do compilador, esse tipo de retorno dependeria única e estritamente do 

professor, porém se o aluno desenvolveu um raciocínio diferente e não se pronunciar -

devido a fatores como timidez ou incerteza do raciocínio delineado – irá finalizar o estudo 
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de caso “copiando” a resposta de outro colega, ou do professor, sem ter certeza se o seu 

raciocínio funcionaria também ou não, apesar de serem alertados que diferentes respostas 

podem estar corretas sem invalidar umas as outras. 

Dos 20 alunos que participaram do experimento, todos conseguiram resolver o 

algoritmo de simulação de maneira satisfatória. 

O seguinte diálogo foi efetivado entre ALAN e a pesquisadora: 

ALAN: – Nossa! Que fácil! Muito legal! Por que não utilizamos esse software 

durante as aulas? 

PESQUISADORA: – Mas o objetivo dessa experiência é justamente ver o quanto 

vale a pena utilizar esse recurso durante as aulas. 

ALAN: – É um absurdo que alguém nos dias atuais duvide que utilizando o ILA 

aprender algoritmo se torne mais fácil e prazeroso para os alunos. 

Nesse momento inicia-se a resolução das demais questões. 

MARTA faz um comentário: 

MARTA: - Para resolver a primeira questão da lista, devemos criar uma variável 

para guardar o valor da gorjeta, ou podemos fazer o cálculo direto.  

 Visando provocar uma reflexão sobre a questão, a pesquisadora responde a aluna: 

PESQUISADORA: – Eu poderia te responder, mas o que você acha da idéia de 

você testar no software as duas soluções e me diz qual delas funcionou? 

A aluna aceita o desafio e constata que as duas maneiras estão corretas. As duas 

sugestões feitas por ela alcançam o resultado esperado e comenta: 

MARTA:- Nossa! Que legal! Juro que iria ficar com essa dúvida se não visse com 

meus próprios olhos o mesmo resultado para as duas maneiras que sugeri. 

Assman (1999), Nemirovsky (1993) e Friedrich e Preiss (2006) acreditam que o 

desenvolvimento do cérebro acontece a partir da interação constante com mundo exterior e 

que a multiplicidade dos estímulos exteriores determinam complexidade das ligações entre 

as células nervosas e como elas se comunicarão entre si. Dessa forma o desenvolvimento 

do cérebro é determinado por aquilo que se aprendeu e pelo que se experimentou.  Com 

isso a inferência feita pela pesquisadora faz com que esses estímulos venham a provocar o 

cérebro criando novas sinapses. 
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No decorrer do experimento podemos observar o aluno ROBERTO, que durante o 

semestre letivo demonstrou ter um alto grau de dificuldade para elaborar algoritmos, 

ensinando um colega de classe a utilizar o compilador e “comemorar” quando o resultado 

esperado aparece a tela do computador. Tanto para Assman (1999), quanto para 

Nemirovsky(1993), Friedrich e Preiss (2006), o estímulo desempenhado pelo compilador, 

chamando a atenção para o algoritmo, possibilita potencialmente que as sinapses sejam 

formadas no cérebro, construindo o conhecimento. 

Apesar de estarmos apoiados em teóricos que afirmam que o novo surge como 

estímulo para o aprendizado, potencializando a capacidade de aprendizado do cérebro, 

presenciamos durante o experimento dois alunos que, apesar do “novo” elemento está 

inserido no ambiente de aprendizagem fizeram, inicialmente, o algoritmo pela maneira 

convencional, no papel, e só depois digitaram e testaram no compilador. A partir do 

resultado obtido passaram a questionar o raciocínio lógico delineado para a questão, 

refizeram o exercício e chegaram ao resultado esperado. Voltaram a sua atenção para o 

novo elemento inserido no contexto do aprendizado e ficaram mais motivados para a 

segunda questão. 

A segunda questão foi elaborada e resolvida pelos investigados de maneira mais 

confiante e em menor tempo que a primeira. Atribuímos essas características ao conforto 

proporcionado pelo compilador, depois da fase de adaptação, onde torna-se possível saber 

se o raciocínio lógico elaborado para resolver a referida questão está correto ou não, além 

do questionamento sobre outras possíveis soluções para o mesmo problema. 

Ao término do experimento todos os alunos responderam um segundo questionário 

cujo objetivo principal era saber qual a opinião dos alunos sobre essa nova proposta de 

prática didática onde o processo de ensino e aprendizagem de algoritmo seria mediado pelo 

computador, utilizando um compilador. 

 Durante o experimento, foi possível observar que com a introdução de um novo 

elemento no ambiente de aprendizagem de algoritmo, antes tão entediante para os alunos, 

como ALAN que outrora reclamara que não fazia sentido a lógica em um papel sem 

nenhum resultado “concreto”. Foi observado que a cada momento, a cada execução, de 

sucesso ou não, um aluno que em um ambiente tradicional de aprendizagem de algoritmo 

poderia até mesmo não alcançar o mínimo desejado para disciplina, mostrou-se confiante 
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com o seu raciocínio lógico, tornando-se consultor dos colegas envolvidos no experimento, 

com uma auto-estima mais elevada e contagiante. 

 Outra participante que merece destaque é a única represente do sexo feminino 

presente na experiência. Se em sala de aula ela nem mesmo ousara questionar sobre uma 

resolução de uma questão, para não ter que “duelar” com as opiniões dos representantes do 

sexo masculino presentes em sala, durante o experimento ela até mesmo auxiliou os 

colegas e terminou, com sucesso, todas as  questões propostas em um tempo menor do que 

o utilizado no ambiente tradicional. 

 Durante todo o experimento a mesma pergunta era feita pelos alunos, em vários 

momentos distintos: “Por que não utilizamos esse software durante o semestre? Seria 

muito bom!”. Sempre que um aluno levantava essa questão, os outros corroboravam com o 

discurso, se mostrando favorável a essa prática. 

 Um aluno que não conseguiu fazer as questões propostas, exercitando apenas com o 

algoritmo de simulação, se mostrou favorável ao software porém afirmou que, mesmo com 

esse novo recurso, ele não conseguia resolver as questões. É verdade que o estímulo 

exterior é um grande propulsor para o aprendizado, mas esse é um típico caso em que o 

raciocínio lógico precisaria ser trabalhado com mais tempo e mais afinco, pois nem o 

compilador foi capaz de auxiliado a estruturar e criar a sua própria linha de pensamento. 

Foi um caso isolado, mas que merece se considerado. 

 No final do experimento, unanimemente, os alunos se mostraram favorável ao uso 

do software no ambiente de aprendizagem de algoritmos, inclusive o aluno citado no 

parágrafo anterior, que não conseguiu resolver as questões propostas, porém criou 

propostas de soluções que, apesar de equívocas, foram além do que ele habitualmente 

costumava produzir em sala de aula. Se mostraram mais confiantes e motivados com a 

prática proposta no estudo. 

Esta pesquisa analisou as possibilidades da utilização de um compilador como 

apoio no processo de aprendizagem de algoritmos, em uma Instituição Particular de Ensino 

Superior (IPES) localizada no Rio de Janeiro. 

A investigação se configurou como uma pesquisa de natureza predominantemente 

qualitativa, que também se valeu de dados quantitativos. Ressaltamos que o levantamento 

se deteve em um grupo de alunos do primeiro período do curso de Ciência da Computação.  
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Para a análise dos dados, consideramos a advertência de Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (2001, p. 160), que ressalta a importância da experiência do pesquisador 

nas investigações de abordagens qualitativas, já que cabe a ele “fornecer informações sobre 

suas experiências relacionadas ao tópico, ao contexto ou aos sujeitos”. Assim sendo, na 

análise dos dados constam reflexões oriundas de nossa experiência profissional como 

Professora do  Ensino Superior de disciplinas como Algoritmo, Programação e Análise de 

Sistemas dos cursos superiores em tecnologia da faculdade  

Com o intuito de esclarecer os propósitos da pesquisa, retomamos às perguntas que 

nortearam este trabalho a fim de respondê-las. São elas: (a) como o software ILA favorece 

a apreensão do raciocínio lógico pelo aluno? (b) em que medida o ILA contribui para o 

ensino e aprendizagem da disciplina Algoritmo, uma vez que possui recursos que 

favorecem ao aluno formar conceitos abstratos, os quais são utilizados na prática dessa 

disciplina?  

No que concerne à primeira questão, a avaliação dos alunos quanto ao grau de 

interação com o uso do compilador em ambientes de aprendizagem de algoritmos, 

entendemos que é significativa a fala de um dos sujeitos, quando diz:  “É um absurdo que 

alguém nos dias atuais duvide que utilizando o ILA aprender algoritmo se torne mais fácil 

e prazeroso para os alunos”. Tal fala nos dá a dimensão do que um recurso, como o 

compilador, pode proporcionar quando aplicado em um ambiente de aprendizagem. Essa 

fala também vem corroborar com o nosso pensamento de que, nos dias atuais, com cultura 

entrelaça de uma maneira tão dinâmica e o oferecendo, dentro e fora da escola, inúmeros 

recursos tecnológicos, devemos aproveitar essa oferta e repensar práticas didáticas que 

vêm se mostrando ao longo do tempo demasiadamente falidas. O ensino e aprendizagem 

de algoritmos deve ter destaque nos discussões dos colegiados e conselhos dos cursos 

superiores. O sucesso em aprender algoritmos por significar para o aluno, logo no primeiro 

período como um sinal de alerta de que ele fez a escolha certa em optar um curso superior 

de cunho tecnológico, assim como o fracasso nessa disciplina pode ocasionar a desistência 

no curso e/ou reprovações nessa e em outras disciplinas que necessitem de raciocínio 

lógico voltado para computação.  

Ao ser questionado sobre “a que ele atribuía como principal fator que dificulta o 

aprendizado do algoritmo?” destacamos a resposta do aluno em que ele afirma que ele 
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atribui  “a falta de uma ferramenta para treinamento”. Essa resposta vem ao encontro da 

nossa linha de pensamento de que ao inserir um novo elemento no ambiente de ensino e 

aprendizagem que consiga chamar a atenção do aluno, esse elemento torna-se um 

facilitador do aprendizado.  A fala do aluno que citamos inicialmente onde ele ficar 

surpreso que o uso do compilador para apoiar a elaboração do algoritmo e ao mesmo 

tempo perplexo por saber que existem pessoas que são contra essa prática, nos remete a 

discussão sobre como motivar o aluno a estudar uma disciplina tão complexa como 

Algoritmos. Apoiados nos teóricos que alicerçam essa pesquisa podemos definir em uma 

palavra: motivação. Motivar não apenas a aprender, mas também em se questionar sobre as 

soluções apresentadas para um dado problema, analisando não só a eficiência do algoritmo 

(se ele atende ao enunciado), mas também a sua eficácia (se ele atende da melhor maneira).  

 No que diz respeito à segunda questão, em que medida o ILA contribui para o 

ensino e aprendizagem da disciplina Algoritmo, uma vez que possui recursos que 

favorecem ao aluno formar conceitos abstratos, os quais são utilizados na prática dessa 

disciplina, ficou evidente o aspecto motivador da tecnologia na resposta de um aluno que, 

ao ser orientado pela pesquisadora e ele mesmo testar as várias soluções sugeridas para 

resolução do problema, ao invés de apenas ter garantia do professor que a solução 

encontrada era suficiente ao não: “Nossa Giselle! Que legal! Juro que iria ficar com essa 

dúvida se não visse com meus próprios olhos o mesmo resultado para as duas maneiras que 

sugeri”. Depoimentos como esses justificam os estudos que visam elucidar o fenômeno da 

motivação com o uso das TIC. Segundo Friedrich e Preiss tudo que é desconhecido torna-

se um estímulo as redes neuroniais, depositando-se com maior facilidade na memória em 

forma de informação. Afirmam que  “o cérebro adora surpresas”, ou seja, um ambiente 

com variedade é capaz de despertar todo dia a “curiosidade pelo novo”, conduzindo, dessa 

maneira, automaticamente ao aprendizado. 

A motivação gerada pelo compilador pode ser um dos fatores fundamentais para 

alcançar o sucesso no processo de ensino e aprendizado de algoritmos,  mediado por 

computador, já que um número expressivo de professores não adotam essa prática didática, 

tornando as aulas de algoritmo sacais e desagradáveis para muitos alunos. 

Para além das questões que nortearam nossa pesquisa, observamos no relato de 

alguns alunos outros pontos que merecem destaque, a saber: o relacionamento entre 
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professor e aluno e entre os alunos em si, se tornaram estreitos. Em vários momentos 

houve a aproximação dos alunos na tentativa de auxiliar o colega no uso do software, ou 

até mesmo na resolução do problema, assim como a abordagem a professora acerca de uma 

questão foi feita com mais segurança e interesse. Atribuímos esse fenômeno ao novo 

elemento inserido no contexto da aprendizagem, o ILA. A aula se tornou mais dinâmica, 

sem haver, em nenhum momento, um comentário sequer sobre o tédio que envolve as aulas 

de algoritmo. Considerando a estreita relação entre afetividade e cognição, isto é, 

admitindo-se que o desenvolvimento intelectual é influenciado pela afetividade, podemos 

dizer que, no âmbito da aprendizagem, as situações propiciadoras de afetividade poderão 

colaborar para ativar o campo cognitivo. Neste sentido, no âmbito da aprendizagem de 

algoritmo, o uso do compilador pode facilitar o processo de afecção, de ser afetado pelo 

outro. 

Concluímos nesta pesquisa que a ferramenta ILA, utilizada no processo de ensino e 

aprendizagem de algoritmo, em conjunto com as técnicas tradicionais empregadas nesse 

processo, mostra-se um recurso tecnológico importante para o êxito do ensino da disciplina 

Algoritmos. Diferentemente da prática didática sem a mediação do compilador, o uso do 

compilador propicia maior motivação, maior atenção e interação, fazendo com que os 

alunos se sintam mais seguros e confiantes para elaboração de soluções lógicas aplicadas a 

computação. 

 Estamos satisfeitos com o resultado desta investigação, uma vez que a prática 

didática de Algoritmos mediada pelo computador e com o uso de softwares como o 

compilador ILA adotado nesse estudo, pode significar uma mudança significativa nos 

cursos superiores de cunho computacional, tanto pelas possibilidades de sucesso no 

aprendizado de algoritmo, como na motivação dos alunos em um momento crucial que é o 

início do curso.  

Com este estudo esperamos ter contribuído para a reflexão sobre as práticas 

didáticas dos cursos superiores de cunho computacional, especificamente na disciplina de 

Algoritmos, onde a tecnologia deve ser vista como uma grande aliada, assim como meio de 

auxiliar e facilitar os processos de ensinar e aprender mediados pelo computador.  
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