
 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE - CAMPUS IPANGUAÇU 

CURSO DE LICENCIATURA EM INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

JULIANA MARIA LOPES DE FIGUEREDO 

 

 

 

 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS EM NUVEM PARA AUXILIAR O PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM NA LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPANGUAÇU/RN 

2017



 

 
 

 

 

 

JULIANA MARIA LOPES DE FIGUEREDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS EM NUVEM PARA AUXILIAR O PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM NA LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso 

Licenciatura em Informática do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte, em cumprimento às exigências legais como 

requisito parcial à obtenção do título Licenciado em 

Informática. 

 

Orientador: Prof. Me. Clayton Maciel Costa 

 

 

 

 

 

 

IPANGUAÇU/RN 

2017 



 

 
 

 

 

JULIANA MARIA LOPES DE FIGUEREDO 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS EM NUVEM PARA AUXILIAR O PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM NA LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

 

 
Trabalho de Conclusão do Curso apresentado ao Curso 

de Licenciatura em Informática do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte, Campus Ipanguaçu, em cumprimento às 

exigências legais como requisito parcial à obtenção do 

título de Licenciado em Informática. 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em ___/___/_____, pela seguinte 

Banca Examinadora: 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________________________________ 

Prof. Orientador. Me. Clayton Maciel Costa – Presidente 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

 

 

______________________________________________________________ 

Prof.ª Esp. Jaciaria de Medeiros Morais - Examinadora 

Faculdade Católica Nossa Senhora das Vitórias 

 

 

______________________________________________________________ 

Prof. Me. João Paulo de Oliveira – Examinador 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta monografia a meus pais, ao meu 

irmão e ao meu esposo...  

  



 

 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Primeiramente a Deus por ter me proporcionado a oportunidade de realizar esse 

trabalho e ter me dado muito força, sabedoria, perseverança e muita luz nos momentos 

difíceis durante esta caminhada. 

 Aos meus pais, João Maria de Figueredo e Ana Lúcia Lopes de Figueredo, por todo 

carinho, amor, dedicação, apoio, incentivo e esforços pela minha educação para que eu 

chegasse a essa etapa da minha vida. 

Á meu irmão Adolfo Lopes de Figueredo, pelo orgulho de tê-lo como modelo para 

minha vida, assim como o apoio, conselhos e aprendizagem que constantemente me ajuda a 

superar minhas dificuldades. 

Á meu esposo Rodolpho Rodrigo Araújo Silva Figueredo, que desde o início dessa 

caminhada esteve ao meu lado sempre me apoiando, incentivando e me ajudando nos 

momentos difíceis da minha vida, sonhando comigo a realização desse momento, sendo 

sempre otimista, me tranquilizando e mostrando um caminho. Obrigado pelo amor, carinho e 

companheirismo. 

Á toda minha família, em especial minha avó Francisca Olivia de Figueredo e minha 

tia Maria Rosineide de Figueredo, por sempre rezarem por mim e pedir a Deus que me de 

muito sucesso e sabedoria nessa caminhada. De modo geral agradeço a todos pelo amor, 

carinho, atenção e por sempre se preocuparem com a minha formação. 

 Á meu orientador Me. Clayton Maciel Costa, pela orientação por todas as sugestões, 

conselhos, incentivos, compreensão, paciência, comprometimento, pela relação de confiança 

construída nos estágios e por cada puxão de orelha, que foram de suma importância para a 

construção da minha formação e para a realização desse trabalho. O meu sincero 

agradecimento, consideração e admiração. 

Ás minhas amigas Ádria Jamily, Franciele Fonseca, Jennifer Matias, Linda Inês, 

Leonila Barbosa, Maria Tereza, que sempre me ajudaram nas horas boas e ruins, pelos 

conselhos, brincadeiras e pela amizade que temos até hoje.  

Aos meus amigos da faculdade, Ana Paula, Carlo Rodrigo, Danilo Melo, Junior 

Mendes, Marmore Kely, Nathalia Caroline, Sandra Richelle, Sonyelly Rayanne por toda 

parceria, apoio e companheirismo, principalmente nas noites mal dormidas estudando durante 

esses anos. O meu muito obrigado a todos vocês, essas amizades construídas no IF as levarei 

para vida toda. 



 

 
 

Aos professores da IFRN – Campus Ipanguaçu, pelo apoio, dedicação, aprendizado 

que me ajudaram durante esses anos. Enfim, agradeço a todos aqueles que contribuíram de 

alguma forma para a realização desse trabalho e para a minha formação como docente assim 

como contribuiu para o meu amadurecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Quando eu estava na escola, o computador era uma 

coisa muito assustadora. As pessoas falavam em 

desafiar aquela máquina do mal que estava sempre 

fazendo contas que não pareciam corretas. E ninguém 

pensou naquilo como uma ferramenta poderosa." 

 

Bill Gates  



 

 
 

FIGUEREDO, Juliana Maria Lopes de – Serviços educacionais em nuvem para auxiliar o 

processo de ensino-aprendizagem na lógica de programação. Monografia de graduação, 

IFRN, Curso de Licenciatura em Informática. Linha de pesquisa: Tecnologia e Ensino. 

Ipanguaçu – RN, Brasil. 

Orientador: Professor Me. Clayton Maciel Costa 

 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo investigar como as tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) podem ser inseridas no cotidiano do ambiente escolar. 

Tendo como foco analisar a utilização dos serviços em nuvem que auxiliam o processo de 

ensino-aprendizagem dos discentes do curso técnico em nível médio integrado em informática 

do IFRN, na disciplina de fundamentos de lógica e algoritmos, essa perspectiva da educação 

encontra-se ancorada nas teorias freiriana e vigotskiana, visto que os discentes são concebidos 

como sujeitos ativos e responsáveis pelo seu próprio processo de aprendizagem e destacando 

o processo cognitivo dos discentes em resoluções de problemas. Esse trabalho trata-se de uma 

metodologia participativa com abordagem qualitativa e quantitativa na qual foi analisado o 

desenvolvimento cognitivo dos discentes da turma do técnico integrado em informática do 

primeiro ano do ensino médio de modo cooperativo e participativo através de um 

questionário, compreendendo que as ferramentas educacionais em nuvem utilizadas de modo 

a considerar as necessidades dos educandos, que são responsáveis por contribuir com o 

processo de construção do conhecimento. Faz-se referência como o discente pode agir no 

sentido de aliar as novas tecnologias abordadas em prol de melhorar o processo de ensino-

aprendizagem. Espera-se com este trabalho que os serviços educacionais abordados possam 

contribuir ao aluno um aprendizado autônomo e cooperativo visando o processo cognitivo. 

Palavras-chave: Serviços educacionais em nuvem, Lógica de programação, Processo de 

ensino-aprendizagem. 
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ABSTRACT 

This work has the goal to investigate how the information and communication technologies 

(ITCs) can be used in schools environment. It has the main focus to analyze the  utilization of 

cloud services for help the learn-teach process of Integrated Computing Technique Course's 

"high scholars" in Logics and Algorithms fundamentals learning, this education perspective 

has found together with Freyrian and Vigostskian theory so it's because the "high scholars" 

seems like the active subject and they are responsible for the learning process of themselves 

by a cognitive process in problems resolutions of the "high scholars". Our searching has been 

a participative methodology with a qualitative and quantitative approach that has analyzed by 

the cognitive development of Integrated Computing Technique Course's students of students 

by a quiz play, understanding the education tools in clouds utilized so that considering the 

student's needs are responsible by building the knowledge. In mention, how the student could 

act manner to ally the new technologies addressed for make better the learn-teach process. In 

this work is expected that educational services addressed could be contribute for and student's 

autonomous and cooperative learning waiting the cognitive process. 

Keywords: Educational services in clouds, Programming logic, Learn-Teach process
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, a tecnologia vem se tornando cada vez importante na vida dos 

indivíduos. Especificamente, os computadores, os dispositivos móveis e seus periféricos 

representam os serviços básicos e essenciais para o dia a dia desses indivíduos. Segundo Lévy 

(2004 apud CGI.BR, 2010) aponta que poucas inovações provocaram tantas mudanças em tão 

pouco tempo na sociedade como as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).  

Esse cenário de evolução social e tecnológica é analisado por Kurweil (1999, p. 30 

apud COBO; MORAVEC, 2011, p. 53) por meio da teoria das mudanças aceleradas: "O 

intervalo entre eventos significativos torna-se cada vez menor com o passar do tempo". De 

acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e divulgada 

pelo jornal a Folha de São Paulo em 2016 (FGV-SP, 2016), o número de dispositivos móveis 

no Brasil, registrados em maio de 2016 ultrapassou 168 milhões. Assim, pode-se perceber que 

a quantidade de smartphones é maior do que a quantidade de computadores no país. 

Especificamente, a pesquisa divulgou que a quantidade de dispositivos móveis conectados à 

Internet era de 1,6 aparelhos para cada habitante.  

Nesse contexto, percebe-se que a Internet em Ambientes Educacionais apresentam 

grandes benefícios, tornando-o assim mais uma ferramenta de apoio educacional, sendo os 

jovens, os mais influenciados por essa era, porém qualquer pessoa que tenha o desejo, vontade 

e curiosidade podem utilizar os recursos cibernéticos para aprender coisas novas de forma 

rápida, fácil e interativa. 

Diante disso, a computação em nuvem traz como proposta a implantação de aplicações 

e serviços em que os recursos computacionais são disponibilizados através de uma conexão 

com a Internet. Esses serviços são ofertados em formas de softwares, infraestruturas e 

plataformas, onde os usuários podem adquiri-los de acordo com a demanda. Para Foster et al. 

(2008), a computação em nuvem pode ser caracterizada como um paradigma de computação 

distribuída que é impulsionado pelas economias de escala, na qual um conjunto gerenciável 

de poder computacional, de armazenamento e plataformas consideradas abstratas, 

virtualizadas e dinamicamente escaláveis são entregues sob demanda para clientes externos 

através da Internet. 

Desse modo, as compreensões das tecnologias utilizadas nos serviços de computação 

em nuvem podem ser abordadas de diversas maneiras elencando–as como um mecanismo 

facilitador, por exemplo, através da disponibilização de exercícios na rede, envolvendo 
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problemas como forma construtiva. Bem como, promovendo a aprendizagem dos educandos, 

e assim possibilitando uma melhor conexão de saberes. 

Na relação educação e tecnologia, é necessário investigar mais a respeito da utilização 

desses recursos. Diante disso, é necessário realizar um estudo sobre a utilização das 

ferramentas da computação em nuvem no âmbito didático pedagógico, como ela vêm sendo 

inserida nas metodologias de ensino, objetivando promover melhorias no processo ensino 

aprendizagem e buscando diagnosticar formas de auxílio destes recursos para a prática 

pedagógica. 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

 

De fato, o uso das novas tecnologias de informação na educação torna-se uma grande 

oportunidade de melhoria/aprimoramento nos métodos e nas técnicas de um modelo mais 

tradicional de ensino. De acordo com Morán et al. (2003), as tecnologias por si só não 

promove mudanças nas escolas, mas trazem mil possibilidades de apoio aos docentes e de 

interação com e entre os discentes. 

A computação em nuvem é considerada a evolução dos serviços de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TICs) sob demanda, nela destaca-se a Educação em Nuvem 

como um novo paradigma da área educacional correlacionando aos conceitos de computação 

em nuvem e educação. Essa nova tendência educacional permitem potencializar o 

desenvolvimento cognitivo dos discentes e tornar as aulas mais dinâmicas. Para Vani Kenski 

(2007), o ambiente didático-pedagógico vem passando por transformações constantes, 

tornando o uso das novas TICs mais presente no ambiente escolar, tendo a finalidade de 

objetivar juntamente com o docente, a mediação articuladora no ensino-aprendizado dos 

discentes. 

Assim, pode-se perceber que as tecnologias educacionais digitais trazem tendências e 

possibilidades de utilizar as TICs como aliada aos objetivos da aprendizagem, seja em um 

âmbito formal ou informal, por meios diversos, dentre os quais serão abordados os serviços 

Web. Nesse contexto, os serviços de computação em nuvem estão sendo utilizados em sala de 

aula para facilitar a comunicação e o processo de ensino-aprendizagem dos discentes, 

transformando-se em um método simplificador que atribui valores na transformação 

educacional. Dessa forma, é importante refletir a sua utilização para garantir uma correta 

melhoria no processo de ensino-aprendizagem através da educação em nuvem.  
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O computador presente na escola não significa necessariamente melhoria na qualidade 

do ensino. O grande objetivo dos recursos educacionais não deve ser a de ensinar, mas sim a 

de criar condições de aprendizagem (HAWKINS, 1995).  Portanto, diante de uma sociedade 

onde o universo digital está avançando, percebe-se a necessidade de uma educação escolar 

utilizando a computação em nuvem para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. 

 

1.2. MOTIVAÇÃO 

 

A construção deste trabalho originou-se a partir do estágio curricular supervisionado, 

disciplina obrigatória no curso de Licenciatura em Informática, em que a turma e disciplina 

observada foram o segundo ano do curso Técnico Integrado de Nível Médio em Informática 

do IFRN – Campus Ipanguaçu em programação orientada a objeto, em que grande parte da 

turma apresentava dificuldade na compreensão e desenvolvimento do raciocínio lógico para a 

construção de programas computacionais, tornando um dos grandes fatores de baixo 

rendimento na turma. Esse fato motivou o desenvolvimento deste trabalho, uma busca de uma 

forma de amenizar as dificuldades existentes buscando novas tecnologias para auxiliar os 

discentes em seu processo de ensino-aprendizagem na disciplina de Fundamentos de Lógica e 

Algoritmos. 

Atualmente, o desenvolvimento de softwares em nuvem como ferramentas para o 

apoio ao processo de ensino-aprendizagem de todos os saberes é uma das maiores 

contribuições dentro da área de ciência da computação. Assim, através da inserção das 

tecnologias no âmbito do ensino pode-se compreender que a metodologia utilizada modifica o 

ensinar levando em consideração os métodos e currículos que garantem aos discentes 

melhores conhecimentos cognitivos.  

Além disso, pensando em algoritmos, muitos discentes que ingressão nos cursos 

voltados a tecnologia e computação desconhecem a disciplina, o que dificulta uma abordagem 

introdutória de seus conceitos e conteúdos. Tal afirmação reforça a necessidade de se 

trabalhar com uma metodologia motivacional com os discentes, para que os mesmos possam 

compreender e aprender a disciplina. 

Diversas pesquisas corroboram com as afirmações acima. Por exemplo, Lima Junior, 

Vieira e Vieira (2015) relataram em seu artigo observações feitas sobre a evasão de grande 

parte dos discentes matriculados na disciplina de algoritmo, nesse estudo foram levantados os 

dados de 663 discentes, dos quais, 77% (511) cursaram a disciplina até o final e 23% (152) 

não cursaram ou abandonaram a mesma. Nesse mesmo trabalho os autores ainda contaram 
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com uma pequena amostra de 112 discentes de um total de 308 participantes, o que totalizam 

36,4% da amostra a fim de evidenciar as dificuldades de assimilação de conteúdos tendo 

como principal problema dos discentes, a dificuldade do raciocínio logico, com 31%; seguido 

da capacidade de abstração, com 28%; leitura e interpretação de textos, com 24% e 

conhecimentos matemáticos, com 17%. 

De acordo com Johnson et al. (2016) os recursos educacionais de comunicação são 

ferramentas de colaboração cada vez mais presente ao uso das novas tecnologias, como por 

exemplo a computação em nuvem, passando a se tornar uma realidade e evolução das TIC's. 

Nesse contexto, muitas são as inquietações que permeiam o estudo e demonstram a relevância 

desse trabalho de monografia, como por exemplo: Qual é o processo de ensino-aprendizagem 

diante dos serviços educacionais em nuvem? Quais as ferramentas da computação em nuvem 

que contribuí para o ensino de Lógica de Programação? Quais as melhorias para o processo de 

ensino-aprendizagem utilizando a computação em nuvem? Como as ferramentas de 

computação em nuvem educacional podem ajudar nessa disciplina?  

Seguindo esses questionamentos esse trabalho objetiva compreender a utilização dos 

serviços em nuvem que auxilia o processo de ensino-aprendizagem do discente na disciplina 

de Fundamentos de Lógica e Algoritmos.  
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1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo comparativo dos principais 

serviços educacionais em nuvem para auxiliar o processo ensino-aprendizagem na lógica de 

programação e algoritmos. 

 

1.3.1. Específicos 

 

1. Compreender o processo de ensino-aprendizagem no ensino de Fundamentos de 

Lógica e Algoritmos; 

2. Investigar e analisar a utilização das ferramentas educacionais em ambiente de nuvem 

no âmbito didático pedagógico utilizado para o ensino de Fundamentos de Lógica e 

Algoritmos; 

3. Avaliar as melhorias para o processo de ensino-aprendizagem de Fundamentos de 

Lógica e Algoritmos utilizando os serviços educacionais em nuvem. 
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1.4. ORGANIZAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 

O trabalho foi desenvolvido em base bibliográfica, selecionando da literatura 

especializada, artigos impressos, conferências e outros materiais disponibilizados na Web. 

Dessa forma, o trabalho apresenta a seguinte estrutura: 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Neste capítulo apresenta-se fundamentação 

teórica sobre o processo de ensino-aprendizagem, o conceito de lógica de programação, 

contextualização sobre as ferramentas educacionais e suas tecnologias, e as definições de 

computação em nuvem. 

FERRAMENTAS EDUCACIONAIS EM NUVEM: Neste capítulo apresenta-se 

uma fundamentação teórica das ferramentas educacionais em nuvem, análise dessas 

ferramentas e alguns trabalhos já realizados. 

METODOLOGIA: Neste capítulo apresenta-se a metodologia utilizada desenvolvida 

neste trabalho.  

VALIDAÇÃO DA PESQUISA: Neste capítulo apresentam-se a caracterização dos 

sujeitos, os resultados alcançados e suas análises.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Neste capítulo apresentam-se as conclusões e as 

recomendações para trabalhos posteriores. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O embasamento teórico do estudo se foca na psicologia da educação, a lógica de 

programação e a computação em nuvem, pautado em autores como: Freire (1968), Vygotsky 

(2000), Souza (2006), Monteiro (2013), Morán (2003 e 2007), Maia e Meirelles (2009), 

Vaquero et. al. (2009), entre outros. 

 

2.1. PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Todo processo de mudança de comportamento resultado das experiências vividas, 

construídas por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais é classificado 

como aprendizagem. Grzesiuk (2008) explica que o resultado da interação entre estruturas 

mentais e o meio ambiente é denominado aprender. Assim, a educação sob o ponto de vista da 

aprendizagem transforma o conhecimento em cooperação e criatividade, estimulando a 

liberdade e a coragem para transformar o aprendiz que será protagonista da sua aprendizagem 

(HAMZE, 2008). 

O processo de ensino aprendizagem se constitui a partir da metodologia selecionada 

pelo docente visando à compreensão do conhecimento adquirido pelo aluno. Para Freire 

(1968) esse processo de "aquisição do conhecimento" pelo aluno é classificado como 

educação bancária por se basear em "depósitos" de conhecimento que é realizado no "banco" 

do aluno.  

Há teorias e modelos de aprendizagem que são adotados pelas TIC's que embasam 

abordagens e resultados significativos para a melhoria do processo de ensino aprendizagem. 

Essas abordagens se baseiam nas teorias do comportamentalismo e nas teorias do 

construtivismo. Segundo Monteiro (2013), em seu livro Práticas de Ensino I: educação em 

computação aborda uma concepção empirista baseado na teoria comportamentalista de Pavlov 

(1849-1936) e Skinner (1904-1990), em que os mesmos defendem que o conhecimento 

humano provém da experiência adquirida em função do meio físico mediado pelos sentidos.  

A concepção construtivista é uma abordagem em que as estruturas cognitivas não 

estão pré-definidas pelo sujeito já que são construídas continuamente a partir dos 

conhecimentos prévios. Souza (2006, p. 42) afirma que "a abordagem construtivista é a que 

tem gerado mais benefícios e a que melhor contextualiza e aproveita os recursos tecnológicos 

para os processos de ensino-aprendizagem". 
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Quadro 1: Abordagens das metodologias tradicional e construtivista da aprendizagem 

ABORDAGEM TRADICIONAL ABORDAGEM CONSTRUTIVISTA 

Enfoque no professor Enfoque no aluno 

Enfoque no conteúdo Enfoque na construção individual de 

significados 

A mente do aluno funciona como uma 

“tabula rasa” 

A aprendizagem é uma construção do 

aluno sobre conhecimentos prévios 

O aluno é receptor passivo de 

conhecimento 

Ênfase no controle do aluno sobre sua 

aprendizagem 

Memorização de conhecimento Habilidades e conhecimento são 

desenvolvidos no contexto onde serão 

utilizados 

 

Fonte: Adaptada ENSAIO – Pesquisa em Educação em Ciências (2002). 

 

O Quadro 1, especifica as visões do processo de ensino-aprendizagem a partir dos 

modelos tradicionais (voltado apenas para o ensino conteudista) e construtivistas, este último 

servirá como pressuposto para o trabalho, parte da abordagem de que o próprio discente é 

responsável pela construção e o controle da sua aprendizagem, por meio da interação com a 

realidade passando a se tornar um agente ativo da sua aprendizagem. 

A relação entre o processo de desenvolvimento cognitivo e a capacidade de 

aprendizagem de um aluno é determinada e dividida por dois níveis de desenvolvimento 

baseado na teoria vygotskiana (2000) de zona de desenvolvimento proximal. A zona de 

desenvolvimento proximal é compreendida pela distância entre o nível de desenvolvimento 

real, determinado pela capacidade de resolver um problema sem ajuda, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado por meio de resolução de um problema sob a 

orientação, como explica (VYGOTSKY, 2000). 

O uso da informática na educação garante à melhoria do processo de ensino-

aprendizagem, em virtude dos avanços da tecnologia. Sua utilização deve ser planejada, 

visando coerência com estratégias, métodos e técnicas de ensino, aproveitando suas 

qualidades de potencial, como explica (GRZESIUK, 2008). 

Todo programa pode ser considerado um programa educacional desde que utilize uma 

metodologia que o contextualize no processo ensino aprendizagem (GIRAFFA, 1999, p.1). 

Visto isso, um dos grandes desafios da área educacional, visando o processo de ensino-
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aprendizagem é saber utilizar as novas tecnologias adequadamente. Sabemos que, se a 

tecnologia não recebe o tratamento educacional necessário, o alcance do projeto tende a ser 

efêmero, não alterando o cotidiano de professores e alunos nem trazendo contribuições ao 

processo de ensino-aprendizagem (CANDAU, 1991). 

 

2.2. LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

 

Em cursos de Computação e Informática uma das metas está definida em torno da 

capacidade do discente é apresentar soluções para diversos problemas encontrados no 

cotidiano. A Lógica de Programação é uma disciplina que leva várias nomenclaturas, como 

por exemplo, tem cursos que adotam como nome: Fundamentos da Programação, 

Fundamentos de Lógica e Programação, entre outros, eles abordam os mesmos tipos de 

conteúdos, porém o que os define será a emenda do seu curso que será determinado através do 

projeto político e pedagógico de cada curso.   

A Lógica de Programação é uma disciplina onde o raciocínio lógico é o fator crucial 

para sua compreensão onde os objetivos de ensinar e aprender sejam alcançados. É a 

disciplina chave de um curso de Computação, pois é a partir dela que será desencadeado o 

desenvolvimento de programas de computadores. A lógica é a arte de pensar corretamente e, 

visto que a forma mais complexa do pensamento é o raciocínio, a lógica estuda ou tem em 

vista a correção do raciocínio (FORBELONE, 1993). 

A Lógica de Programação é exposta para os discentes de forma tradicional, onde se 

apresenta a teoria e exemplos básicos a partir da proposição de problemas mais simples até os 

mais complexos. Desta forma o discente deve aprender a mediar à complexidade existente nas 

soluções que elaborou (FERRANDIN; STEPHANI, 2012). 

No ensino de Programação, deve-se buscar novas metodologias de ensino, através de 

serviços que auxiliem o discente a descobrir seu modelo de raciocinar e solucionar problemas. 

A resolução dos problemas e construção dos algoritmos é a maior dificuldade encontrada no 

ensino da disciplina de Fundamentos de Lógica e Algoritmos, pois exige que o discente tenha 

domínio sobre o raciocínio lógico e matemático e tenha uma grande capacidade de abstração 

do conhecimento. 

O estudo de Lógica de Programação está relacionado ao conceito de Algoritmos. 

Algoritmos são sequências lógicas para resolver problemas (VALENTIM, 2009). Essa 
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sequência lógica é escrita através de uma linguagem de programação, em que o computador 

irá interpretar e executar o código, definições essas apresentadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Conceitos Básicos e definições de Algoritmos. 

Conceitos básicos Definição  

 

Raciocínio lógico Colocar o pensamento em ordem para escolher a melhor 

solução para o problema. 

Lógica de Programação Conseguir entender o problema e escrever uma solução 

em forma de algoritmo para resolver tal problema, enfim 

conseguir abstrair. 

Linguagem de programação Conjunto de símbolos finitos, que formam programas. 

Fonte: Caldeira, and Vilela (2016) 

 

 Nos cursos das áreas de computação e afins, observa-se uma considerável evasão e/ou 

reprovação na disciplina de Lógica e Algoritmos de Programação, seja pelo pouco 

conhecimento dos discentes em relação à disciplina, que geralmente estão ingressando no 

curso sem saber como é o curso, pela deficiência em raciocínio lógico ou pelas dificuldades 

de compreensão da matéria.  

Diante disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio elaborado pelo 

MEC (1998), estabelece que as escolas devam adotar em seus currículos “metodologias de 

ensino diversificadas, que estimulem a reconstrução do conhecimento e mobilizem o 

raciocínio, a experimentação, a solução de problemas e outras competências cognitivas 

superiores” desenvolvendo uma base lógico-matemática nas séries iniciais.  

Lima Junior et. al. (2015) relata em seu artigo observações feitas sobre a evasão de 

grande parte dos discentes matriculados na disciplina de algoritmo no triênio 2010-2012 

(Figura 1), foram levantados os dados de 663 discentes, dos quais, 77% (511) cursaram a 

disciplina até o final e 23% (152) não cursaram ou abandonaram a mesma.  
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Figura 1: Evasão dos discentes matriculados na disciplina de Algoritmos 

 

Fonte: Adaptada de Lima Junior et. al. (2015) 

 

Nesse mesmo estudo, pode-se observar que dentre os discentes 30% da amostra foram 

aprovados de forma direta na disciplina (Figura 2), 40% foi reprovado e o restante, que 

totalizou 30%, foi direcionado para a avaliação final.  

 

Figura 2: Situação dos discentes ao final da disciplina 

 

Fonte: Adaptada de Lima Junior et. al. (2015) 

 

Portanto, Falkembach (2003) traz como pensamento: 

 

É muito importante que a primeira disciplina que trabalha com os conceitos básicos 

de resolução de problemas via computador forneça ao aluno subsídios que sustentem 

77% 

23% 

Cursaram Não Cursaram

30% 

40% 

30% 

Aprovados Diretamente Reprovados Diretamente Exame Final
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abstrações e o formalismo exigido na área computacional. É necessário estabelecer, 

desde o início do curso, estratégias para organizar as ideias, o raciocínio e a 

representação simbólica, a afim de que o aluno incorpore esses hábitos e os utilize 

sempre na resolução de problemas durante o próprio curso e, posteriormente, como 

profissional (FALKEMBACH 2003, p. 2). 

  

 Pensamento este, que aborda a necessidade de estudar a disciplina de Lógica de 

Programação no inicio do curso sendo trabalhados os conceitos básicos de resolução de 

problemas que servirão de subsídio para outras disciplinas na área de Informática, a fim de 

evitar possíveis problemas que possam existir durante o curso e na vida profissional dos 

discentes. 

 

2.3. COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

 

 A Computação em Nuvem representa um novo paradigma em relação à infraestrutura, 

armazenamento e processamento de dados computacionais, em que os recursos são 

disponibilizados em forma de serviços através da Internet. Luli Radfahrer et al. (2012) explica 

que tecnicamente “nuvem” é um sinônimo de rede, em especial, de Internet, porém, seu 

conceito é muito mais vasto, pois abrange aplicativos e serviços hospedados, armazenados ou 

processados remotamente, utilizando a conexão de computadores como comunicação. 

O conceito de Computação em Nuvem começou a se popularizar na última década, 

pois antes era considerada apenas como uma tendência; contudo, estudiosos delimitaram os 

termos e foi através deles que é possível compreender a computação em nuvem como um 

espaço de processamento e armazenamento de dados que só depende da Internet para o seu 

funcionamento. 

A Computação em Nuvem, também pode ser compreendida a partir das seguintes 

definições e afirmações dos autores: 

 O especialista em Ciência da Computação, Vaquero et al. (2009) afirma que o termo 

de Computação em Nuvem está ligado a um novo paradigma na área de computação.  

  

Computação nas Nuvens, como o próprio nome sugere, engloba as chamadas 

nuvens, que são ambientes que possuem recursos (hardware, plataformas de 

desenvolvimento e/ou serviços) acessados virtualmente e de fácil utilização. Esses 

recursos, devido à virtualização, permitindo, assim, um uso otimizado dos recursos 

(VAQUERO et al., 2009). 
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A Computação em Nuvem é um conjunto de serviços de rede ativados, permitindo 

escalabilidade, qualidade de serviço, infraestrutura de baixo custo de computação sob 

demanda e que pode ser acessada de uma forma simples e difusa. (ARMBRUST et al., 2009),   

A interconexão de todos os sistemas computacionais de uma organização, criando um 

pool de recursos dinâmicos, atendendo a múltiplos usuários e implementando o conceito de 

virtualização de computadores, sendo uma maneira bastante eficiente de intensificar e 

flexibilizar os recursos computacionais. (TAURION et al., 2009)   

Rede de computadores que compartilha o poder de processamento, as aplicações e 

sistemas entre suas diversas máquinas e representa uma compilação de várias infraestruturas e 

serviços computacionais como a virtualização. (Revista The Horizon Report et al., 2009) 

Para Foster et al. (2008), a computação em nuvem pode ser caracterizada como um 

paradigma de computação distribuída que é impulsionado pelas economias de escala, na qual 

um conjunto gerenciável de poder computacional, de armazenamento e plataformas 

consideradas abstratas, virtualizadas e dinamicamente escaláveis são entregues sob demanda 

para clientes externos através da Internet.  

Como pode ser visto na representação da Figura 3, o usuário não tem o conhecimento 

do que esta por trás da computação em nuvem, ele tem somente a noção de como podem 

utilizar esses recursos. 

 

Figura 3: Computação em Nuvem: Visão do usuário. 

 

 

Fonte: Pavani, (2014). 

 

Mediante aos conceitos abordados, as tecnologias baseadas no termo da Computação 

em Nuvem permitem um acesso remoto ao software, programas e recursos através da Internet, 
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sob demanda, proporcionando amplo acesso, otimização de recursos, elasticidade rápida e 

serviço medido. 

O ambiente da Computação em Nuvem é composto por três modelos de serviços, a 

qual define sua estrutura: (i) O modelo SaaS (Software como um Serviço, Software-as-a-

Service) É um serviço em que a aquisição e/ou utilização de um software não necessita a 

compra de licenças, você paga apenas pelo que utilizar; (ii) O modelo PaaS (Plataforma como 

um Serviço, Platform-as-a-Service) é um serviço que oferece uma plataforma com recursos 

tecnológicos para o desenvolvimento de aplicações que serão disponibilizados na nuvem,  e 

(iii) O modelo IaaS (Infraestrutura como um Serviço, Infrastructure-as-a-Service) é um 

modelo em que o usuário contrata uma infraestrutura como serviço 

Dentre eles o que mais cresce no mercado e no mundo atualmente é a entrega de 

serviços através do modelo SaaS, devido a demanda de recursos de tecnologia da informação, 

como por exemplo, os softwares voltados para educação (ARRUDA, 2013). A Figura 4 

apresenta, especificamente, como os modelos de serviços em nuvem estão organizados em 

forma de pirâmide invertida, tendo como objetivo identificar as ligações e visibilidade dada 

ao modelo SaaS onde são encontrados os usuários finais. 

 

Figura 4: Modelos de serviços em nuvem 

 

Fonte: Vitor Meriat. Modelos de Serviço na Nuvem: IaaS, PaaS e Saas (2011). Disponível em: 

http://www.vitormeriat.com.br/2011/07/08/modelos-de-servio-na-nuvem-iaas-paas-e-saas/ 

 

De acordo com Furht e Escalante (2010), para cada tipo de serviço em nuvem a ser 

contratado, existem basicamente três tipos de modelos de implantação, dos quais, são 
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disponibilizados diferentes níveis de controle, flexibilidade e gerenciamento podendo seguir 

uma abordagem: 

a) Pública: Os recursos de computação são dinamicamente fornecidos através da 

Internet, de aplicações ou serviços da Web, com acesso disponibilizado para o 

público em geral, e as aplicações de diferentes clientes tendem a ser misturadas 

nos servidores da nuvem (Figura 5). 

 

Figura 5: Nuvem Pública 

 

Fonte: Borges et al., 2014. 

 

b) Privada: Nuvens privadas são construídas para o uso exclusivo de um cliente, 

proporcionando controle total sobre os dados, segurança e qualidade de serviço. 

Podem ser construídas e geridas pela própria empresa ou por um fornecedor em 

nuvem (Figura 6). 

 

Figura 6: Nuvem Privada 

 

Fonte: Borges et al, 2014 
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c) Híbrida: Qualquer tipo de combinação entre as categorias anteriores. Um ambiente 

de nuvem híbrida combina vários modelos de nuvens públicas e privadas (Figura 

7). 

 

Figura 7: Nuvem Híbrida 

 

Fonte: Borges et al, 2014 

 

É importante que cada modelo de serviço atenda exatamente às necessidades de cada empresa, 

analisados de acordo suas demandas e finalidades.  

 

 

2.4. EDUCAÇÃO EM NUVEM 

 

O Ministério da Educação (MEC) no ano de 1982 traçou uma medida que estipula a 

informática no âmbito da educação, na qual, a mesma estabelece o desenvolvimento e 

utilização da tecnologia de informática na educação, respeitando os valores culturais e sócio-

político sobre os quais objetivam o sistema educacional.  

 A Figura 8 conceitua a educação em nuvem mostrando a relação que ela tem com a 

computação em nuvem. A mesma ainda traz possibilidades, proporcionalidade e necessidades 

e/ou não de construção do conhecimento a partir desse conceito.  
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Figura 8: Mapa Conceitual da Educação em Nuvem 

 

Fonte: Revista Temática - A Nuvem da Educação Online (2013) 

 

Pode-se dizer que a educação em nuvem nasce do conceito de computação em nuvem 

voltada para a educação, onde a mesma propicia vantagens tanto para o discente quanto para o 

docente. Possibilitando uma aprendizagem colaborativa e interativa, não necessitando de um 

espaço físico para seu desenvolvimento. De acordo com (MANSUR, 2010), pode-se entender 

a Educação na Nuvem como a apropriação dos conceitos da Computação em Nuvem, na área 

da Educação. 

Segundo Morán et al (2003), um conceito para educação via Internet (online) 

reportando-o como um modelo de ensino-aprendizagem que é desenvolvido através de meios 

telemáticos como a videoconferência e a teleconferência, que ocorre em diferentes níveis 

educativos. Quanto mais gente ligada a uma rede, maior é o seu poder. (METCALFE, 1970) 

A informática na escola não deve somente se resumir como uma disciplina curricular, 

e sim deve ser estudada e utilizada como um recurso para auxiliar o processo de ensino-

aprendizagem do discente para as mais diversas áreas do conhecimento. De fato, segundo 

Morán et al. (2003), relata que as tecnologias por si só não mudam a escola, mas trazem mil 

possibilidades de apoio ao docente e de interação com e entre os discentes. As novas 

tendências educacionais permitem potencializar o desenvolvimento cognitivo dos discentes e 
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tornar as aulas mais dinâmicas. Como consequência da inserção da internet no ensino, 

surgiram os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), também conhecidos como 

Learning Management Systems (LMS), Rodrigues et al. (2011). Como apresenta na Figura 9, 

os AVA são sistemas computacionais em nuvem que possibilita apoio ao ensino, como uma 

ferramenta de auxilio ao docente, assim como possibilita que os discentes tenham autonomia 

de aprendizagem, que os mesmos constrói o seu conhecimento a partir de uma abordagem 

construtivista.   

 

Figura 9: Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria (2017). 

 

Assim, conforme a evolução das novas tecnologias e de acordo com as novas 

tendências educacionais, as ferramentas computacionais em nuvem passam a ser um excelente 

recurso didático pedagógico. O computador presente na escola não significa necessariamente 

melhoria na qualidade do ensino. Segundo (HAWKINS, 1995), a verdadeira função dos 

recursos educacionais não deve ser a de ensinar, mas sim a de criar condições para a 

aprendizagem. 
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3. FERRAMENTAS EDUCACIONAIS EM NUVEM 

 

Na relação educação e tecnologia, é necessário investigar mais a respeito da utilização 

desses recursos. Diante do contexto desse trabalho, é necessário realizar um estudo sobre a 

utilização das ferramentas da computação em nuvem no âmbito didático pedagógico, como 

ela vem sendo inserida nas metodologias de ensino, objetivando promover melhorias no 

processo ensino aprendizagem e buscando diagnosticar formas de auxílio destes recursos para 

a prática pedagógica. 

As ferramentas pedagógicas em nuvem vêm mostrando o seu potencial para mudar as 

características tradicionais do ensino nas escolas, pois além de baixo custo, evita burocracias, 

já que não dependem de hardware ou software para funcionar na Internet, CAITANO et al. 

(2013). O usuário não precisa ficar restrito ao hardware e ao software, pois os serviços estão 

disponíveis na Internet. 

As ferramentas utilizadas para o processo de ensino aprendizagem podem ser 

utilizadas de diversas formas, a Internet por sua vez pode transformar-se em um meio de 

difusão de informação cada vez mais forte e eficiente para o ensino, afirma Morán et al. 

(2007). 

Os softwares educacionais em nuvem são considerados atualmente uma ferramenta 

valiosa no processo de ensino-aprendizagem. De acordo com Valente (1993), no passado os 

softwares educacionais eram caracterizados como versões computadorizadas dos métodos de 

ensino. Com o passar dos anos a utilização dos softwares educacionais aumentou e tornaram-

se novas formas de modelo de aprendizagem. 

Segundo Santana (2008), a interação entre os discentes com a máquina permitem a 

troca de experiência, o estímulo a hipóteses de soluções para os problemas que surgem, 

buscando sempre por outras formas de resoluções dos questionamentos. Possibilitando aos 

discentes autoconfianças para construir e resolver situações desenvolvendo sua autonomia ao 

resolver os problemas. 

 Na Figura 10 pode ser observado os elementos responsáveis por contribuir para a 

aprendizagem de programação onde o docente poderá utilizar desses elementos, sociais e 

culturais, como fonte de motivação e estímulo para resolver problemas através do 

computador. 
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Figura 10: Aprendizagem baseada em ferramentas de programação 

 

Fonte: Grzesiuk (2008 apud Baranauskas, 1999). 

 

Grzesiuk (2008 apud Baranauskas, 1999) afirma:  

 

[...] quando perguntamos “por que usar computadores na educação?”, a resposta 

mais provável é o fato de estarmos interessados em explorar as características dos 

computadores que contribuem para o processo de conceituação ou construção do 

conhecimento. Essas 19 características incluem a expressão do que o aprendiz está 

pensando em termos de uma linguagem formal e precisa, a execução do que ele está 

pensando em termos de resultados fiéis e imediatos. Elas estão presentes nas 

atividades de programação e auxiliam o aprendiz a alcançar a fase de compreensão 

de conceitos. 

 

Dados divulgados sobre as tecnologias na educação básica no documento Horizon 

Report 2014 K-12 Edition (BASSANI, 2014 apud JOHNSON et al, 2014), aborda o uso de 

aplicações educacionais baseadas em nuvem, concluindo que permitem colaboração entre 

discentes. Segundo o documento, “a Computação em Nuvem tornou-se amplamente 

reconhecida como um meio de melhoria da produtividade e expansão da colaboração na 

educação” (p. 36). 

Maia e Meirelles (2009) analisam as ferramentas tecnológicas que impactam o 

processo de ensino-aprendizagem, como por exemplo, o desenvolvimento de novos cursos 

online, os programas de educação à distância e as aplicações de tecnologias educacionais nos 

cursos presenciais, e o quanto estes meios tecnológicos fazem parte dos processos de 

interação dos discentes dentro e fora do ambiente escolar. 
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Entende-se que diferentes aplicações Web oportunizam diversas possibilidades de 

interação em sala de aula, porém, é necessário primeiro, conhecer o potencial das ferramentas 

para desenvolver e planejar atividades educativas que envolvam o uso de aplicações web 

como metodologia de ensino. 

O desenvolvimento de softwares como ferramentas de o apoio ao processo de ensino-

aprendizagem de Lógica de Programação é uma das maiores contribuição dentro da área de 

ciência da computação. Estas ferramentas visão não só auxiliar ao discente, mas também ao 

docente, nas atividades de aprendizagem e ensino. 

 

 

3.1. FERRAMENTAS EM NUVEM PARA A LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

 

Nas sessões a seguir estão listados alguns softwares educativos em nuvem para 

estimular o raciocínio lógico e aprendizagem da Lógica de Programação na computação. 

 

3.1.1. Alice 

  

 O ambiente Alice é um software que tem como objetivo introduzir a lógica de 

programação de forma atrativa e divertida atendendo a todas as idades, servindo como um 

complemento ao conteúdo ministrado em sala de aula trabalhando os conceitos que lhes 

apresentam maiores dificuldades. Existe duas versões do software, a versão Alice 2 e Alice 3. 

Como mostra na Figura 11. 

 Alice motiva os usuários à uma aprendizagem exploratória e criativa, adquirindo 

habilidades de raciocínio logico em programação, trazendo os principais conceitos da 

programação inicial chegando a conceitos mais avançados ligados à programação orientada a 

objetos. Os sistemas fornecem materiais complementares para utilizar o Alice suprindo o 

ensino de programação no próprio sistema.  
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Figura 11: Interface do ambiente Alice, versão: 

 

Fonte: http://imag.malavida.com/mvimgbig/download-fs/alice-7959-2.jpg 

 

3.1.2. WebPortugol 

 

A ferramenta WebPortugol é um ambiente, como já diz o próprio nome, na Web e 

contém apenas as operações necessárias para o desenvolvimento da lógica de programação 

utilizando o português estruturado, ou seja, o portugol podendo executar seu algoritmo de 

forma simples e rápida. Apresenta uma interface simples e fácil de utilização, podendo ser 

encontrada na versão Desktop, como apresentado na Figura 12. 

De acordo com Hostins e Raabe (2007), o WebPortugol trata-se de uma ferramenta 

eficaz para o que se propõe, encontra-se disponível para livre acesso na web, mediante o 

preenchimento de uma ficha cadastral.  

 
 

 

 

 

Figura 12: Interface do software WebPortugol 
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Fonte: Disponível em: http://pronatecvja.blogspot.com.br/p/programas-excenciais.html 

 

3.1.3. Scratch 

 

Scratch é uma ferramenta de autoria especializada em jogos e animações, similar ao 

Alice, pode ser encontrada tanto na versão Desktop quanto em nuvem. Ela foi desenvolvida 

para ser de uso próprio dos discentes. Os comandos são bem simples, onde a linguagem 

utilizada é a gráfica no estilo de arrastar e soltar para poder criar sua animação, podendo 

compartilhar suas criações na web.  

Essa ferramenta tem como objetivo auxiliar os alunos nos conceitos práticos de lógica, 

matemática e informática, além de estimular a criatividade e possibilitar a resolução de 

problemas de forma sistemática, tendo em vista que o jogo precisa de uma sequência lógica 

para dar animação ao objeto, e colaborativa, podendo disponibilizar na Web. Por fim, ela 

introduz conhecimentos de lógica de programação através da combinação de métodos e 

edição de atributos de objetos, com uma interface e linguagem mais simples, e gráficos 

bidimensionais. A figura 13 abaixo apresenta a interface gráfica do software Scratch, 

contendo instruções precisas para sua funcionalidade. 
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Figura 13: Interface do Scratch 

 

Fonte: Disponível em: https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted 

 

3.1.4. Code.Org 

 

O code.Org é um software dedicado ao ensino de ciência da computação, a fim de 

expandir entre as instituições de ensino no mundo para que os educandos tenham a 

oportunidade de aprender programação e aumentando a participação de classes sub-

representados. Ao acessar o code.org aparecerá para o usuário opções de idiomas que será 

escolhido a partir de sua preferência. O site conta com plataformas de acesso para alunos e 

educadores, disponibilizando vários cursos que ensinam a programar através de jogos e 

divididos por faixa etária, assim como o site também permite explorar programas já 

desenvolvidos conhecendo os seus códigos.  

Como mostra na Figura 14 a interface gráfica de um dos cursos disponíveis na 

plataforma do aluno, que assim como o Scratch, possui uma linguagem gráfica no estilo de 

arrastar e soltar para poder criar sua animação em que ao final pode-se compartilhar suas 

criações na Web.  

Por fim, acredita-se que a ciência da computação deve fazer parte do currículo escolar, 

ao lado das áreas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), como biologia, física, 

química e álgebra (COD.ORG, 2015). 

 

 

 
 

 

https://code.org/
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Figura 14: Interface de um dos cursos disponíveis no Code.Org 

 

Fonte: Disponível em: https://pro-karla.blogspot.com.br/p/ensfundamental-ii.html 

 

Nesse contexto, foi criada A Hora do Código no Brasil é uma iniciativa do Code.Org, 

tem como objetivo difundir e desmistificar o ensino de programação no Brasil, considerado 

difícil, permitindo que pais, educadores e alunos tenham acesso à programação, de forma 

intuitiva, acessível para todas as idades.  

O objetivo da hora do código, movimento global, é de promover o desenvolvimento de 

habilidades para a resolução de problemas por meio da programação onde o usuário é 

incentivado a programar durante uma semana, sendo uma hora por dia. No Brasil, essa 

iniciativa começou em 2014 através da Fundação Lemann, principal colaboradora, e a 

Fundação Telefônica Vivo, por meio do site Programaê. Espera que esta iniciativa sirva como 

incentivo e mostre que todos são capazes de programar (COD.ORG, 2015). 

  

3.1.5. Google Blockly Games/ Jogos Blockly 

 

Em 2012, a Google disponibilizou uma série de jogos educacionais em programação 

com uma linguagem apresentada por blocos em que basta arrastar as peças como um quebra-

cabeça utilizando o mouse para construir seu programa. O Blockly Games traz como slogan 

Jogos para os programadores de amanhã, sendo destinados a crianças e adolescentes que não 

tiveram contato com a programação em que ao completar os jogos estarão aptos a 

programarem em linguagens convencionais através de textos. 

Como mostra na Figura 15, o software apresenta vários jogos, cada jogo tem a sua 

finalidade e seus níveis, o primeiro jogo é o Puzzle (quebra-cabeça) em que consiste em 

montar peças em forma blocos, sendo o jogo introdutório para os demais jogos.  
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O segundo jogo é o Maze (labirinto) um jogo com introdução aos loops e 

condicionais, traz como objetivo direcionar o “boneco” ao caminho certo localizado no jogo, 

cada nível o grau de dificuldade vai aumentando. O terceiro jogo é o Bird (pássaro) aborda o 

conceito de condicionais mais aprofundados do que o labirinto, dando um direcionamento ao 

pássaro através dos ângulos.  

Em seguida, o quarto jogo é a Turtle (tartaruga) em que aborda o conceito 

aprofundado de loops introduzido no jogo do labirinto, tendo como objetivo desenhar uma 

imagem através de movimentos repetitivos, ao completar os níveis esse jogo o usuário poderá 

compartilhar o seu desenho.  

O quinto jogo é o Movie (filme) onde envolve formas geométricas e operações 

matemáticas fazendo um filme, ao final desse jogo o usuário também pode compartilhar seu 

filme.  

Depois, o sexto jogo é o Pond Tutor (tutor de libras) tem como objetivo acertar o alvo 

com, envolvendo todas as operações já vistas nos outros jogos, os níveis alternam entre a 

linguagem através de blocos e a linguagem baseada em texto que é o JavaScript, em que o 

usuário digita os comandos como se fosse em um editor de texto. 

Por fim o sétimo e ultimo jogo é a Pond (lagoa) em que o usuário tem a autonomia de 

programar, pois o mesmo tem a opção de programar através de blocos ou utilizando o 

JavaScript, tendo como objetivo programar o pato mais inteligente. 

 

Figura 15: Interface do Google Blockly Games 

 

Fonte: Disponível em: https://blockly-games.appspot.com/?lang=pt-br  

 

 

 

 



39 

 

 
 

3.1.6. Silent Teacher / Professor Silencioso  

 

O Silent Teacher é um jogo destinado a usuários que nunca programaram ou para as 

pessoas que desejam saber um pouco mais sobre programação, em que os iniciantes podem 

aprender os principais conceitos de programação por trás dos códigos e sobre equações 

matemáticas sem necessitar de explicações. O jogo é desenvolvido pela plataforma Toxicode 

que contem outros jogos de programação, porém os demais jogos são testes. Embora o jogo 

traga uma introdução aos conceitos de programação, o mesmo não garante que ao final do 

jogo o usuário será capaz de programar sozinho e sim poderá ter uma visão geral do que é 

programar e poder dominar alguns conceitos básicos.  

Como mostra na figura 16 abaixo, o jogo é constituído por perguntas, onde o usuário é 

levado a respondê-las acertando conforme a linguagem abordada, que é o JavaScript. As 

perguntas são a partir de um simples problema aritmético, ao passar os níveis vão surgindo 

novas perguntas problemas que consequentemente vai aumentando a dificuldade 

gradativamente, possibilitando uma aprendizagem de tentativas e erros. No caso de erros, o 

jogo mostra a resposta que seria a correta logo ao lado, sem explicações, levando o jogador a 

aprender e entender a linguagem JavaScript. 

 

Figura 16: Interface do Silent Teacher 

 

Fonte: Disponível em: http://silentteacher.toxicode.fr/ 

 

 

 

 

 



40 

 

 
 

3.2. TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Esta seção visa apresentar alguns trabalhos relacionados encontrados na literatura com 

ênfase nos serviços educacionais em nuvem para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem 

de Lógica de Programação. Com o objetivo de analisar e levantar as ferramentas educacionais 

existentes que possam contribuir com o desenvolvimento cognitivo dos discentes na 

disciplina de Fundamentos de Lógica e Algoritmos do curso Técnico Integrado de nível 

médio em Informática no IFRN. Foram analisadas diversas iniciativas e sistemas de serviços 

em nuvem a fim de alcançar o objetivo proposto neste trabalho.  

Em Grzesiuk (2008), é abordado um estudo sobre o uso das tecnologias educacionais 

como meio de auxilio no processo de ensino-aprendizagem em diferentes disciplinas. Os 

autores abordam a utilização do computador como estratégia, método e técnica de ensino para 

o docente a fim de facilitar o aprendizado e tornar as informações mais acessíveis dos 

discentes. Dessa forma, pode ser compreendido os métodos empregados através do uso da 

informática na educação como uma ferramenta de auxilio no processo de ensino-

aprendizagem, realizando um confronto entre novos conceitos educacionais e o tradicional 

método de ensino. 

Em Hostins e Raabe (2007), é apresentado uma discussão sobre o aprendizado de 

Algoritmos através da ferramenta WebPortugol, abordando o desenvolvimento do software e 

os resultados iniciais da sua utilização no auxilio da aprendizagem de Lógica de Programação. 

A ferramenta é parte integrante de um esforço de um grupo de pesquisa para melhorar o 

atendimento dos problemas de aprendizagem dos alunos que iniciam os cursos de Ciência da 

Computação. Como resultado deste trabalho, considerou-se que este tipo de recurso favoreceu 

o desenvolvimento da autonomia do aluno na construção do conhecimento, mas que a 

ferramenta ainda deveria ser aperfeiçoada para garantir mais resultados. 

Em Dim e Rocha (2011) é proposto o APIN: Uma ferramenta para aprendizagem de 

lógica e estímulo do raciocínio e da habilidade de resolução de problemas em um contexto 

computacional no ensino médio. Os autores abordam uma discursão sobre as dificuldades de 

aprendizagem na disciplina de Lógica de Programação nos anos iniciais dos cursos de 

Computação. Sistemas como o Alice e o Scratch foram exemplos de software discutidos no 

trabalho. Visto que havia uma necessidade de ter um sistema que atenda alguns requisitos que 

as demais não atendiam, como por exemplo, outros tipos de lógica consideradas importantes 

para o raciocínio lógico-matemático, como a lógica proposicional e a de predicados, foi 
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desenvolvido pelo Laboratório de Informática Educativa da Universidade Federal do Pará, 

uma ferramenta de apoio ao ensino de Lógica APIN – Agência Planetária de Inteligência, com 

a finalidade de, possivelmente, solucionar os problemas de ensino-aprendizagem desta 

disciplina para os alunos do ensino médio visando à aquisição de novos conhecimentos de 

acordo com a teoria do construtivismo.  

Nesse contexto, um comparativo entre os trabalhos relacionados citados e a proposta 

desse trabalho de monografia apresenta alguns diferenciais. Por exemplo, a proposta do nosso 

trabalho realiza uma investigação com os discentes do curso Técnico de Nível Médio 

Integrado de Informática para compreender o processo de ensino aprendizagem na disciplina 

de Fundamentos de Lógica e Algoritmos através de serviços educacionais em nuvem. De fato, 

consideramos que uma compreensão dos aspectos que envolvem o aprendizado e o ensino dos 

conteúdos são importantes para o desenvolvimento do processo cognitivo dos discentes 

trazendo como proposta de melhorias os serviços que são disponíveis em nuvem e que 

possam auxiliá-los na superação de suas dificuldades. 
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4. VALIDAÇÃO DA PESQUISA  

 

4.1. METODOLOGIA 
 

A fundamentação metodológica deste trabalho baseia-se na Pesquisa Participativa, que 

pode ser caracterizada como, um modo de observação em que o pesquisador se identifica com 

o grupo pesquisado, objetivando compreender o problema a partir da perspectiva do sujeito ou 

grupo, de acordo com Terence e Filho (2006). Somente o pesquisador participa da 

investigação, sem precisar envolver os sujeitos nesse processo. 

A proposta de metodologia de pesquisa participativa neste trabalho é de subsidiar o 

desenvolvimento de uma disciplina chave no curso Técnico de Nível Médio Integrado de 

Informática ao ser analisada a utilização dos serviços educacionais em nuvem que auxiliam no 

processo de ensino-aprendizagem tendo a participação ativa dos discentes para compreender 

todo esse processo no ensino de Fundamentos de Lógica de Programação e Algoritmos.  

A pesquisa participativa iniciou-se a partir da observação no Estágio Curricular 

Supervisionado, na turma do segundo ano na disciplina de programação orientada a objetos, 

em que foi identificada em uma grande parte da turma, dificuldades na compreensão e 

desenvolvimento do raciocínio lógico para a construção de programas computacionais, 

tornando um dos grandes fatores de baixo rendimento na turma.  

Partindo desta perspectiva, de tentar identificar e amenizar as dificuldades existentes 

em programação voltamos à série inicial, primeiro ano, do curso de informática, na disciplina 

de Fundamentos de Lógica e Algoritmos, para analisar a construção do processo de ensino-

aprendizagem do raciocínio lógico dos discentes, trazendo como proposta a utilização de 

serviços educacionais em nuvem como um apoio para auxiliá-los no seu desenvolvimento.  

 Assim, a disciplina de Fundamentos de Lógica e Algoritmos estudada no curso 

Técnico de Nível Médio Integrado de Informática no IFRN tem como carga horária de 120h 

(160 h/a). A disciplina espera alcançar como objetivo de ensino-aprendizagem a compreensão 

da Lógica de Programação, onde os discentes possam a partir dela elaborar algoritmos 

utilizando vetores, matrizes e registros em programas computacionais. Assim como, 

desenvolver bibliotecas de funções, implementando aplicações em ambiente gráfico, 

aplicando os conceitos básicos de orientação a objetos e conhecendo as estruturas de dados 

básicas. Por fim, os procedimentos metodológicos abordados na ementa do curso são: aulas 

teóricas expositivas, aulas práticas em laboratório e desenvolvimento de projetos; e os 
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métodos de avaliação adotados são avaliações escritas e/ou práticas, trabalhos individuais e 

em grupo (listas de exercícios), de acordo com o projeto pedagógico do curso (IFRN, 2009). 

Dessa forma, este trabalho traz como abordagem metodológica predominante de base 

qualitativa assim como quantitativa, em que os dados quantificados apresentam-se como 

subsídio para uma análise qualitativa. Nesta perspectiva, Chizotti (2000, p. 79) afirma que: 

 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre 

o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 

conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria 

explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e 

interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado 

inerte e neutro; está possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam 

em suas ações. 

 

 

Bem como, o Moreira (2002) aborda as perspectivas da pesquisa qualitativa para as 

políticas públicas em educação como: 

 

[...] o pesquisador qualitativo deseja que as pessoas que estão participando do estudo 

falem por si próprias para proporcionar suas perspectivas em palavras e em ações. 

Portanto, a pesquisa é um processo interativo no qual o pesquisador apreende o 

significado que os participantes dão aos eventos e as suas ações (p. 237). 

 

Esse trabalho de monografia segue a partir de uma investigação bibliográfica, 

referente a trabalhos relacionados ao tema de softwares educacionais em nuvem que abordam 

o processo de ensino-aprendizagem do discente, e sobre as dificuldades existentes no 

desenvolvimento da aprendizagem na disciplina de Lógica de Programação.  

Dessa forma, realizou-se uma investigação tecnológica onde foram analisados 

softwares educacionais em nuvem voltados ao ensino de Lógica de Programação, através de 

uma reflexão crítica pautada nos objetivos desse trabalho com intenção de identificar e 

compreender os métodos de ensino e o processo cognitivo dos discentes nesta disciplina.  

Foram analisados e testados seis softwares educacionais em nuvem voltados para o ensino de 

Lógica de Programação, foram eles: Alice, WebPortugol, Scratch, Code.Org, Google Blockly 

Games e o Silent Teacher.  

Entretanto, foi somente aplicado quatro desses softwares, pois o software Alice, 

embora tenha registros que seja um ambiente em nuvem, não foi encontrado nesta versão, e 

sim em versões para Desktop. O outro software que não foi possível ser aplicado foi o 
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WebPortugol, pois a versão da máquina virtual do Java, necessária para o seu funcionamento, 

não era compatível com as máquinas do laboratório de informática onde foi aplicado.   

Logo após as análises das investigações feitas e testes dos softwares encontrados, para 

validação dos objetivos desse trabalho foi construído um questionário com perguntas fechadas 

e aplicado aos discentes do primeiro ano do curso Técnico de Nível Médio Integrado de 

Informática que estão cursando a disciplina, a fim de analisar o processo de ensino-

aprendizagem na disciplina de Lógica de Programação, em outras palavras a turma utilizou as 

ferramentas e foram verificadas, em termos do processo ensino-aprendizagem, as melhorias 

que esses softwares possam trazer para o desenvolvimento cognitivo nesta disciplina.  

 

4.2. OS SUJEITOS DA PESQUISA E O AMBIENTE 

 

Este trabalho contou com a participação dos discentes do primeiro ano do curso 

Técnico Integrado de Nível Médio em Informática do IFRN/Campus Ipanguaçu. A pesquisa 

foi realizada no Laboratório de Informática com o objetivo de testar os softwares apresentados 

de acordo com os conhecimentos prévios sobre Lógica de Programação.  

Nesta turma são no total de 38 discentes, sendo que apenas 5 deles ainda pagam a 

disciplina de Informática Básica, esse total de discentes nesta disciplina é devido a prova de 

certificação de conhecimento, contudo 10 discentes aceitaram participar da pesquisa. A 

quantidade de participantes é importante, mas a participação ocorreu de forma voluntária em 

que objetivo não está na busca pela precisão nos resultados, e sim na análise de melhorias de 

cada indivíduo. Como mostra a Figura 17, a faixa etária de 15 a 18 anos em que 5 dos 

participantes tem 15 anos totalizando 50%, 4 tem 16 anos totalizando 40% e apenas 1 tem 18 

anos totalizando 10%. 
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Figura 17: Faixa etária dos sujeitos da pesquisa 

 

Fonte: Autoria Própria (2017). 

 

Como apresentado na Figura 18, foi identificado na pesquisa, o sexo dos participantes, 

em que é possível observar a predominância de participação do sexo masculino, com 70%, e a 

participação do sexo feminino apenas 30%.  

 

Figura 18: Identificação do Sexo 

 

Fonte: Autoria Própria (2017). 

  

Por fim, questionado se na residência dos alunos possuíam computador com acesso à 

Internet, visto que o objetivo desta pesquisa é trabalhar com serviços educacionais em nuvem 

e propor a utilização do mesmo em outros ambientes. Como mostra a Figura 19, a maioria dos 

participantes possui computador com acesso à Internet correspondendo a um total de 60% 

representado pela opção “Sim”, 30% dos participantes marcaram a opção “Não”, que não 

possuem nem computador nem Internet em sua residência e 10% só possui o computador. 
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Figura 19: Identificação dos sujeitos que possuem computador em casa com acesso a Internet 

 

Fonte: Autoria Própria (2017). 

 

 

4.3. RESULTADOS E ANÁLISES  

 

A seguir, será apresentado os resultados e as análises, numa tentativa de articular 

teoria e os dados coletados. Para realizar a pesquisa, foi utilizado um questionário eletrônico 

aplicado no laboratório de Informática do IFRN- Campus Ipanguaçu com os 10 discentes. O 

questionário elaborado continha 13 perguntas divididos em 3 seções na qual abordavam: (1) 

aspectos gerais sobre o processo de ensino-aprendizagem de Lógica de Programação, (2) 

análise dos softwares em nuvem apresentados e (3) análise da utilização desses softwares no 

ensino de Lógica de Programação. Ao final de cada seção, os discentes poderiam deixar suas 

considerações sobre cada abordagem.  

A partir dos dados observados na Figura 20, 80% dos discentes que participaram da 

pesquisa entendem os conteúdos apresentados pelo seu professor e consegue resolvê-los, 

porém, 20% dos discentes entendem os conteúdos mais precisam de ajuda, constando-se por 

poucos participantes a necessidade de se ter recursos que apoiem os estudos dos discentes 

nesta disciplina. 
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Figura 20: Percepção de aprendizado de Lógica de Programação 

 

Fonte: Autoria Própria (2017). 

 

 A Figura 21 destaca a aprendizagem de Lógica de Programação envolvendo a 

dedicação e o reforço dos discentes. Assim, 40% dos participantes da pesquisa consideram 

que a existência de ferramentas de apoio ao desenvolvimento da aprendizagem auxilia, motiva 

e facilita os estudos podendo contribuir para a obtenção de melhores resultados nesta 

disciplina. 

 

Figura 21: Uso de reforços pelos discentes para aprendizado de Lógica de Programação 

 

Fonte: Autoria Própria (2017). 

 

A Figura 22 apresenta que 20% dos participantes consideram que os programas de 

construção de algoritmos sejam um método mais eficaz no ensino de Lógica de Programação, 

com 50% eles atribuíram que o método mais eficaz para o ensino, é a utilização de exemplos 
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no quadro e 20% em apresentação de slides com o conteúdo animado. Um dos fatores que 

contribui para este resultado é a não utilização de softwares de apoio ao ensino de algoritmos 

em sala de aula. 

 

Figura 22: Avaliação dos métodos mais eficaz no ensino de Lógica de Programação 

 

Fonte: Autoria Própria (2017). 

 

 No final desta seção os discentes trazem considerações sobre o processo de ensino-

aprendizagem de Lógica de Programação, ao qual foi definida por eles: 

 

“Um pouco complicado à primeira vista, mas ao longo do tempo você se acostuma e a 

aprendizagem se torna um pouco mais fácil.” (Aluno 1) 

“E essencial para programação e nos alunos de info temos que aprender, senão nos 

tínhamos que perguntar o que estamos fazendo aqui” (Aluno 2) 

“É uma disciplina boa, com grande potencial em várias escolas, além de ser uma área 

que será muito utilizada em um futuro próximo.” (Aluno 3) 

Neste caso os discentes atribuem a disciplina como sendo complicada inicialmente e 

essencial para o entendimento de programação, porém, com o tempo a aprendizagem vai se 

tornando mais fácil, vão se identificando com a disciplina e se encontrando no curso. Como 

foi identificado na Figura 20, em que nos mostrou que os participantes da pesquisa 

compreendem a disciplina e que poucos são aqueles que necessitam de ajuda. 

Nesse contexto, Lima Junior (2015) explica que um dos fatores para o não 

entendimento da matéria é que muitos alunos que são aprovados nos cursos de Informática 

desconhecem a disciplina, o que dificulta muito a abordagem inicial de conceitos em que tal 
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afirmação reforça a necessidade de trabalhar o processo de ensino-aprendizagem com uma 

metodologia motivacional, para que os mesmos possam render nesta disciplina. 

O discente apresenta sua percepção sobre a disciplina e o processo de ensino-

aprendizagem como uma disciplina geradora de um grande potencial nas escolas, por se tratar 

de uma área que cresce constantemente e que evoluirá o futuro e em que o processo de 

conhecimento é essencial. Com esse pensamento, Souza (2010) conclui que o computador 

tem um grande papel dentro das escolas, o papel de fortalecer e intensificar o processo de 

aprendizagem. 

 Sobre os softwares em nuvem apresentados, a Figura 23 destaca qual serviço em 

nuvem é o mais fácil de manusear. Com 50%, o Code.Org foi considerado o software mais 

fácil de ser utilizado, em seguida, os Jogos Blocky com 30% e, por fim, o Scratch e Silent 

Teacher com 10% cada.  

 

Figura 23: Avaliação dos softwares mais fácil de manusear 

 

Fonte: Autoria Própria (2017). 

A Figura 24 mostra que 80% dos discentes utilizariam os softwares novamente, assim 

como 20% talvez o utilizasse novamente, resposta esta, que é deixado claro nas Figuras 21 e 

22, em que os discentes afirmam que os softwares de apoio ao desenvolvimento da 

aprendizagem através de programas de construção de algoritmos reforçam a aprendizagem de 

Lógica de Programação. 

 

 

 

 



50 

 

 
 

Figura 24: Avaliação sobre a utilização dos softwares 

 

Fonte: Autoria Própria (2017). 

 

A Figura 25 apresenta uma avaliação das ferramentas que mais contribuiu para o 

processo de aprendizagem de Lógica de Programação, com 60% o Silent Teacher, na opinião 

dos discentes, foi considerado o que mais contribuiu para o entendimento da disciplina, 

embora o Code.Org tenha sido considerado o software mais fácil de manusear, como 

apresentado na Figura 23. O Code.Org teve 20% de atribuição para o entendimento da 

disciplina e, por fim, o Scratch e o Jogo Blocky tiveram 10% cada. 

 

Figura 25: Avaliação da ferramenta que mais contribuiu para o entendimento de Lógica de 

Programação 

 

Fonte: Autoria Própria (2017). 
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 No final desta seção sobre os softwares em nuvem apresentados em sala, os discentes 

trouxeram suas considerações a respeito dos mesmos, em que apontaram como: 

 

“Legal, eficaz no ensino da programação em si.” (Aluno 4) 

“Super fantástico. Legal para a aprendizagem.” (Aluno 5) 

“São bons para o aprendizado, porém, alguns se tornam complicados, pois não 

oferecem ajuda.” (Aluno 6) 

“Existe certa falta de explicação no Silent Teacher, embora seja simples no começo, 

ele começa a ficar mais complicado.” (Aluno 7) 

 

As contribuições estabelecidas pelos discentes mostram que os softwares apresentados 

são eficazes no processo de ensino-aprendizagem de Programação. Os discentes tratam as 

ferramentas com as expressões “legais” e “super fantástico”. Resgatando a citação de 

Hawkins (1995), citado no segundo Capítulo, a função dos softwares educacionais é de criar 

condições de aprendizagem. Além disso, Vieira (2005) reforça o pensamento anterior 

afirmando que as tecnologias “promovem as mudanças esperadas no processo educativo, 

devem ser usadas não como máquinas para ensinar ou aprender, mas como ferramenta 

pedagógica para criar um ambiente interativo” (p. 3). As citações dos “Alunos 6 e 7” mostram 

que os softwares apresentados são bons para o aprendizado de Programação, embora alguns 

dos softwares apresentem dificuldades no seu manuseio. O “aluno 7” chegou a citar um dos 

softwares, o Silent Teacher, analisado durante a pesquisa de investigação tecnológica como 

uma ferramenta que não oferece explicações, o que a torna complicado no seu manuseio, 

porém ela é apontada na Figura 25, como sendo a ferramenta que mais contribuiu com o 

aprendizagem na disciplina de Lógica de Programação motivando-os a utilizarem os 

softwares novamente, como apresentado na Figura 24.  

Sobre a utilização dos softwares em nuvem, a Figura 26 mostra a avaliação das 

funções básicas dos softwares apresentados como a sua facilidade e a sua interação com o 

aprendizado, foi considerado com 80% como médio e 20% como muito. Logo, pode-se 

considerar que a facilidade e interação com a aprendizagem através dos softwares não foi 

difícil. 
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Figura 26: Avaliação das funções básicas dos softwares apresentados a partir da sua facilidade 

e a sua interação com o aprendizado. 

 

Fonte: Autoria Própria (2017). 

 

 A Figura 27 apresenta a avaliação de como a facilidade na utilização dos softwares 

como material complementar ajuda na disciplina. Assim, 60% dos discentes consideraram que 

ajudou muito na compreensão da disciplina, 20% consideraram que ajudou médio assim como 

20% consideraram que ajudou pouco na compreensão. 

 

Figura 27: Avaliação da utilização dos softwares como material complementar para ajudar na 

disciplina de Fundamentos de Lógica e Algoritmos. 

 

Fonte: Autoria Própria  
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 A Figura 28 apresenta a avaliação do quanto os softwares auxiliaram na aprendizagem 

dos discentes. Assim, 70% dos participantes disseram que nem ajudou muito e nem pouco, 

ficou no meio termo, 20% consideraram que a técnica utilizada ajudou pouco, 10% 

consideraram que ajudou muito. Considerando que os softwares não são utilizados em sala e 

os discentes tiveram apenas 3 horários para testar as ferramentas.  

 

Figura 28: Avaliação do quanto os softwares ajudou na aprendizagem dos discentes 

 

Fonte: Autoria Própria (2017). 

  

A Figura 29 destaca a avaliação dos softwares apresentados em virtude da facilidade 

na construção do conhecimento na disciplina de Lógica de Programação. Assim, 50% dos 

discentes apontaram como uma construção de média facilidade na compreensão do 

conhecimento da disciplina, 40% acharam de fácil e 10% acharam difícil a construção do 

conhecimento na disciplina através dos softwares apresentados. 
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Figura 29: Avaliação dos softwares apresentados no quesito de facilidade na construção do 

conhecimento na disciplina de Lógica de Programação. 

 

Fonte: Autoria Própria (2017). 

 

 A Figura 30 apresenta dados de quanto à teoria repassada em aula é reforçada pelos 

softwares educacionais apresentados. Assim, 50% dos discentes apontaram como médio a 

utilização dos softwares para reforçar a teoria apresentada em aula, 40% consideraram como 

muito e 10% consideraram pouco a sua utilização para reforçar os conteúdos apresentados em 

sala de aula.  

 

Figura 30: Dados da avaliação do quanto à teoria repassada em aula é reforçada pelos 

softwares educacionais apresentados. 

 

Fonte: Autoria Própria (2017). 
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A Figura 31 mostra que 90% dos discentes apontaram que ao completar os desafios 

propostos nos softwares, sentira-se muito realizados, satisfeitos e com a certeza de que 

acrescentou ao seu conhecimento. Por fim, a Figura 32 destaca a satisfação com o resultado 

final sobre os softwares apresentados, em que, 80% dos discentes sentiram-se muito 

satisfeitos com os softwares apresentados.  

 

Figura 31: Avaliação da satisfação ao completar os desafios propostos pelos softwares com a 

certeza de que acrescentou ao seu conhecimento. 

 

Fonte: Autoria Própria (2017). 

 

Figura 32: Avaliação da satisfação dos discentes com o resultado final sobre os softwares 

apresentados. 

 

Fonte: Autoria Própria (2017). 
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 Na última seção do questionário, foi abordada as considerações finais dos discentes 

sobre a utilização dos softwares apresentados, que definiram como: 

 

“É uma boa para se utilizar no ensino básico em sala de aula” (Aluno 8) 

“Simples e instrutivos, além de extremamente práticos.” (Aluno 9) 

“Eu considero um aprendizado fácil e divertido” (Aluno 10) 

 

 Neste contexto, os discentes abordam a utilização dos softwares educacionais em 

nuvem apresentados em sala como ferramentas simples, fáceis, divertidas, instrutivas e 

extremamente práticas ao ser utilizado no ensino básico para a aprendizagem da disciplina de 

Lógica de Programação.  Para Valente (1993) a informática não pode se tornar inteiramente o 

centro da aprendizagem, ele tem como finalidade contribuir para a melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem e quando bem usada permite que o próprio sujeito se sinta instigado, 

motivado a estabelecer estratégias para a solução de problemas, interligando o conhecimento 

às outras áreas de sua vida de maneira significativa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente, verifica-se uma constante mudança na educação básica de ensino, 

trazendo como percussor o uso das TICs, por meios dos seus métodos e técnica de ensino, que 

ajudaram a revolucionar a metodologia em sala de aula, denominando-se assim como a era 

digital.  

As novas TICs têm apresentado uma nova tendência ao ambiente educacional com a 

inserção de ferramentas e recursos computacionais em nuvem que auxiliam o processo de 

ensino-aprendizagem dos discentes em uma construção direta do seu conhecimento. Esse 

paradigma tenta aliar a tecnologia e a educação em prol de melhorias na qualidade de ensino 

das instituições educacionais. 

A proposta deste trabalho traz como contribuição para o ensino de Lógica de 

Programação serviços educacionais em nuvem que auxiliam o processo de ensino-

aprendizagem dos discentes. Sendo a disciplina de Lógica de Programação fonte essencial na 

formação de discentes em cursos na área de Informática.  

Além disso, uma explanação sobre a importância da Computação em Nuvem em um 

ambiente didático pedagógico e a sua utilização para garantir uma melhoria no processo de 

ensino-aprendizagem da disciplina de Lógica de Programação.  

Dessa forma, as pesquisas realizadas evidenciaram que os softwares educacionais em 

nuvem utilizados não devem ser somente inseridos no contexto educacional como uma 

tecnologia potencialmente favorável e satisfatória para a educação. Mas, devem ser abordadas 

como uma ferramenta de construção cognitiva, de forma a ser utilizado em ambientes 

construtivistas de aprendizagem. 

A contribuição dos serviços educacionais em nuvem para o ensino de lógica de 

programação é de disponibilizar aos aprendizes maneira fácil e intuitiva de testar os seus 

conhecimentos e os conceitos ensinados em sala de aula a fim de melhorar o seu processo de 

ensino-aprendizagem na disciplina 

Observando que essa prática precisa ser desenvolvida nas escolas a fim de mudar as 

concepções de ensino-aprendizagem tornando-os mais moderno e contemporâneo aos 

discentes, em que o mesmo será a semente que conduzirá o desenvolvimento tecnológico no 

futuro. 

Como proposta para futuros trabalhos serão direcionadas para pesquisa e 

desenvolvimento de metodologias de ensino utilizando os serviços educacionais em nuvem, 

focando nas causas das dificuldades dos discentes em relação à disciplina de Lógica de 
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Programação e trazendo novas contribuições para melhorar o desempenho dos discentes nesta 

disciplina.  

Outra proposta para trabalhos futuros e com o objetivo de obter resultados mais 

precisos sobre a utilização das ferramentas educacionais em nuvem propõe-se que os docentes 

utilizem essas ferramentas durante uma aula e posteriormente ministrem a mesma aula sem 

essas ferramentas, ao final poderá fazer um comparativo entre as duas metodologias, 

analisando o processo de ensino-aprendizagem na disciplina de Lógica de Programação.  

Por fim, outra proposta para pesquisa e desenvolvimento é de verificar desde o inicio 

ao fim deste trabalho, as melhorias na aprendizagem dos discentes utilizando um software 

educacional em nuvem. 
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