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Problema
● Evasão dos alunos nas disciplinas de programação

● Dificuldade para resolução de problemas

● Dificuldade de abstração para concepção da solução 
algorítmica



Objetivos
● Desenvolver uma ferramenta de programação visual que 

apoie o processo de desenvolvimento de soluções 

algorítmicas

● Validar os resultados com estudantes

● Desenvolver habilidades de abstração, sequenciamento e 

reconhecimento de padrões



Procedimentos Metodológicos
● Pesquisa de natureza Quantitativa e Qualitativa

● Apoio na teoria da Aprendizagem Significativa

● Pré-teste: 2 exercícios - ferramenta da disciplina

● Pós-teste: 2 exercícios - ferramenta HelpBlock

● Intervenção com a turma de Algoritmos e Programação
○ 23 alunos

○ 3ª aula sobre matrizes, já tendo visto Testes Condicionais e 

Repetições

○ Duração de 2.5 horas



Resultados - ferramenta HelpBlock
● Biblioteca Blockly

● Programação via Blocos

● Arrastar e Soltar

● Definir parâmetros

● Visualizar código-fonte

● Professor

○ Cadastrar exercícios

○ Dar retorno



Resultados - ferramenta HelpBlock
● Maior índice de acerto nos exercícios após utilização da 

ferramenta

● Comentários dos estudantes:

○ “Os  recursos  oferecidos  (entradas,  processamento  e  
saídas)  foram  satisfatórios  e  de boa  usabilidade  para  
a  resolução  do  problema”

○ “Trata apenas lógica, deixando as formalidades por conta do 
próprio programa”

○ “Ferramenta interessante, principalmente, ao iniciar uma 
cadeira de programação, pois os blocos lhe mostram como os 
comandos se interligam, a sequência de execução”



Conclusões
● A programação visual ajuda a despertar interesse e 

motivação nos estudantes

● Mesmo sendo uma programação utilizando blocos, é possível 

ter contato com o código-fonte, aproximando o estudante 

da codificação técnica

● O uso de ferramentas computacionais promove a prática e 

age com facilitador na resolução de problemas

● O objetivo não é remover a complexidade, mas sim 

trabalhá-la no momento adequado
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