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Introdução

Segundo Cavalcante e Gitirana [1]: “A utilização da 
informática na educação brasileira, então, vem também 
como influência da educação de outras culturas. Na 
década de 80, chega o movimento que denominou-se 
de Filosofia e Linguagem LOGO. Papert (1980), um 
educador e pesquisador que acredita ser o computador 
um instrumento que pode catalisar conceitos 
sofisticados, permitindo ao aluno trabalhar estes 
conceitos de forma simples e lúdica, desenvolveu uma 
linguagem de programação para crianças, onde tal 
trabalho seria facilitado”.

Com essa afirmação, pode-se perceber que Papert 
citado por Cavalcante e Gitirana [1], acreditava que o 
computador poderia ser um instrumento para facilitar a 
aprendizagem de conceitos abstratos, permitindo ao 
aluno trabalhar esses conceitos de forma simples. Nessa 
mesma linha, a proposta deste artigo é, através do 
software Jeliot, avaliar essa dinâmica do ensino de 
linguagem de programação de uma forma simples e 
lúdica. 

A partir deste cenário buscou-se identificar quais 
fatores mais contribuíam para o ensino-aprendizagem 
das técnicas de programação utilizando o software 
Jeliot [2], e quais as principais dificuldades que os 
alunos tinham para aprender as estruturas de 
programação.

Fundamentação teórica
Segundo Fontes e Silva [3]: “Os textos sobre 

informática, por sua vez, em geral não acompanharam 
essa evolução, e o ensino da estrutura e dos comandos 
das diversas linguagens de programação é ministrado 
de forma descontextualizada. Esses recursos são 
expostos aos estudantes sem aplicação prática, sem um 
objetivo específico ou um desafio ao qual devam 
responder. Aprende-se a linguagem por ela mesma, e, 
em diversos aspectos, o texto proposto para uso 
didático se confunde com o manual do fabricante, ou 
seja, uma lista dos comandos disponíveis”.

Com isso, percebe-se que as linguagens de 
programação são ensinadas de forma tradicional e sem 
dinamismo, como propõe este artigo apresentando o 
Jeliot como forma alternativa de ensino.

O software Jeliot é um ambiente de programação open
source (licença GPL – General Public License) que oferece 
um ambiente de visualização completo, e especial pelo fato 
de poder “dar vida” aos programas, ou seja, animá-los,
permitindo a inserção de código que será visto, 
literalmente, como os programas são interpretados e 
executados. O software é baseado na metáfora teatral, 
introduzido por Negroponte [4], onde o programa  a ser 
apresentado é o script da peça e os atores são as entidades 
gráficas que representam as variáveis do programa, sendo 
possível controlar a aparência e velocidade de cada 
apresentação.

A. O ensino de linguagens de programação

O enorme número de reprovações nas disciplinas de 
programação comprova que o ensino das mesmas deve ser 
dinâmico e cuidadoso, para que o aluno retenha o 
conhecimento e abstraia os conceitos em sua mente.

Com isso, algumas questões foram levantadas a alguns 
professores das disciplinas de Introdução à Programação e 
Modelagem e Programação Orientada a Objetos.

Na primeira pergunta, ao se questionar sobre como o 
professor avalia se um aluno aprendeu, foi identificado que 
os mesmos aplicavam questões que teriam como resultado 
avaliativo CERTO ou ERRADO. Em outra fora perguntado 
sobre o que se espera que o aluno aprenda após a aula, a 
resposta foi: aprenda e saiba onde aplicar aquele conteúdo 
trabalhado.

Algumas metodologias são fundamentais no ensino e na 
avaliação do aprendizado, porém a utilização de um 
software educativo para auxílio do ensino viabiliza um 
maior aprendizado e os métodos de avaliação citados acima 
são efetuados para analisar o aprendizado individual de 
cada aluno.

B. As estruturas de programação

A primeira análise se dá sobre algumas estruturas de 
controle de fluxo como os loops, que são nada mais que 
estruturas de repetição, a exemplo dos comandos while, for, 
do while; e de seleção, a exemplo dos comandos if, if-else e 
switch.

Abstrair os conceitos de tais de estruturas nem sempre é 
tão fácil, mas com o uso do Jeliot isso se torna mais 
“concreto”, como mostra a Fig. 1. Ao se executar o teste de 
um loop através do comando for o Jeliot demonstra a 



seleção do código à esquerda e em uma parte maior da 
tela demonstra o chamado “teatro” do que acontece 
com o código.

C. O experimento

O experimento foi realizado com alunos da 
disciplina de Introdução à Programação do 1º período 
do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação 
da Unidade Acadêmica de Serra Talhada da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, e teve 
como propósito avaliar o ensino-aprendizagem de 
estruturas de programação com e sem o Jeliot.

A Fig. 2 demonstra como a estrutura de repetição for 
é apresentada no teatro ao aluno, demonstrando como é 
o funcionamento do mesmo ao obedecer a uma 
condição.

Materiais e métodos

Primeiramente os autores identificaram a melhor 
técnica para aplicação no experimento, e foi percebido 
que a melhor seria o quadrado latino [5, p. 10] , pois 
através dessa técnica de experimento por grupo todos 
assumem todas as posições e se obtém um resultado 
estatístico mais fidedigno. 

Utilizando essa técnica de experimentação, dois 
grupos tiveram aulas expositivas e práticas sem o uso 
do software Jeliot, e mais outros dois grupos também 
tiveram aulas expositivas, porém com o auxílio do 
software para demonstração das estruturas em 
funcionamento. Questionários de avaliação foram 
aplicados ao fim de cada seção de trabalho.

O quadrado latino requer que, num segundo 
momento, os grupos sejam invertidos, ou seja, os 
grupos que tiveram aulas com o Jeliot tenham aulas 
apenas teóricas, e os grupos que tiveram aulas apenas 
teóricas passem a assistir às aulas com o uso do Jeliot. 
Depois dessa nova rodada, são aplicados novamente os 
questionários e se obtém os novos resultados.

Logo após, ao término do ensino de cada estrutura de 
programação, foi aplicada uma questão específica sobre 

a estrutura. Ao final do experimento, aplicou-se o teste de
feedback, ou questionário final, que continha 4 questões 
referentes às dificuldades dos alunos ao responder as 
questões e/ou aprender.

Resultados e discussão

Os resultados foram satisfatórios no que tange ao ensino-
aprendizagem mediado por uma ferramenta tecnológica, no 
caso o software Jeliot. Os alunos reportaram que durante as 
aulas expositivas, utilizando somente o quadro para o 
ensino, tiveram mais dificuldade para abstrair os principais 
conceitos das estruturas de programação.

Por outro lado, todos os envolvidos demonstraram que, 
com o auxílio do Jeliot, desenvolviam um maior 
aprendizado, principalmente devido ao “teatro” do software
Jeliot, que ajudava a ilustrar a abstração das estruturas das 
linguagens de programação.

Vale ressaltar, que além da utilização do Jeliot no ensino 
da programação estruturada, também é possível utilizá-lo 
para o ensino da programação orientada a objetos, 
destacando seus principais conceitos, como por exemplo, 
classe, instanciação de objeto e chamada de método, para 
então passar a programar em aplicativos construídos em 
ambientes de programação mais robustos, como NetBeans 
ou Eclipse.
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Figura 1. Tela do software Jeliot, divisão da tela em código e teatro, assim o aluno tem uma melhor percepção do que acontece com o código

Figura 2. Tela representativa da estrutura for, demonstrada no teatro


