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1. Há pouco tempo, em Turim (Itália), tive o privilégio de ver um professor 

brilhante (Scott Kirkpatrick, da Universidade de Jerusalém) a liderar e moderar 

uma discussão muito participada sobre os temas que o próximo quadro 

comunitário deverá eleger como prioritários, no âmbito do conceito de IP 

(“integrated project”) em que o FP6 se baseia (“an IP for IT” era o título da 

sessão). 

A certa altura da discussão, e já depois de algumas temáticas actuais para o 

futuro das tecnologias da informação no contexto de redes complexas, como os 

agentes e os dispositivos mais ou menos autónomos e mais ou menos inteligentes 

e com mais ou menos memória e mais ou menos auto organizados e de 

comportamento mais ou menos emergente, alguém fala da geração genética de 

novos programas a partir de programas já operacionais. E admite que já se 

consegue gerar programas com 50 a 100 linhas de código a partir de programas 

operacionais (e em princípio distribuídos na Web) – algo ainda de muito pouco 

significado prático.  

E Kirkpatrick não hesita em adicionar o tema à “working list”: nos últimos 

vintes anos não se verificou nenhum “breakthrough” em programação. C++, 

objectos e Java(s) têm um carácter evolucionista e não revolucionário. O 

estrangulamento persiste.  

Se no passado existiu algo com carácter disruptivo, poderá ter sido o Basic. 

Mas esse carácter disruptivo advém-lhe da simplicidade, em especial do “Tiny 

Basic” inicial. Mas pode-se também argumentar (e com razão) que o Business 

Basic abriu as portas da programação de gestão a uma nova população e reduziu 

dramaticamente a barreira à entrada do Cobol e especialmente do RPG na 

programação de aplicações de gestão empresarial. 

Não parece difícil especular que um novo “breakthrough” será na forma de 

algo que simplifique e reduza as barreiras da entrada às linguagens trogloditas 
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(sob o ponto de vista semântico) que continuam a povoar a programação. Se 

soubesse quando e como, seria bruxo. 

E Kirkpatrick junta algumas interrogações: “let the bots create new code? 

(why not?). Can you capture correctness in a fitness function?” 

 

 

2. Relendo a minha comunicação dos princípios dos anos oitenta,, escrita com 

os “compinchas” de luta da altura (Professor Carlos Madureira e Eng. Pedro 

Regueiras), ocorre-me este episódio ainda fresco na memória. 

Mas voltando às questões das linguagens de programação. 

Quando em 2000 decidi voltar às lides académicas e me mandaram dar uma 

cadeira de introdução à informática, recordo que me interroguei sobre “o que é 

ensinar programação hoje? E o que é programar hoje, em especial no contexto da 

engenharia?”. Não terei encontrado grandes respostas, o ambiente não era muito 

incentivador, mas certamente que fiquei surpreendido quando descobri que, vinte 

anos depois, o programa da cadeira era ensinar... Q-Basic. O Basic ainda, agora e 

hoje?  

Apesar tudo é provável que continue a ser uma aposta certa (ou menos 

errada?) para ensinar uma introdução à algoritmia da programação.  

 

 

3. Raramente leio coisas que escrevi no passado. Confesso o meu receio sobre 

o que possa encontrar. (Desconfio que não sou só eu: a maioria dos “writers” têm 

– ou porventura deviam ter – esse problema...). Mas acho que este reencontro foi 

reconfortante.  

É que, apesar das tecnologias da informação (ou informática?) de hoje serem 

algo irreconhecíveis vistas com os óculos de 1980 e da altura em que o texto foi 

escrito (bPC, antes dos computadores pessoais IBM - que acabaram por ser pouco 

pessoais e muito empresariais, assim como bWeb, antes da internet), parece que 
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alguns dos temas abordados têm algo de “time-invariant” (será que deveriam 

ter?): 

• as vantagens do ensino multifacetado de várias linguagens e saberes 

em paralelo 

• os inconvenientes da confusão entre ensino da programação e o ensino 

do cálculo numérico (ou científico) e o ensino da informática e dos 

sistemas de informação  

• o desafio da programação como “problem-solving” e acima de tudo a 

criação de arquitecturas lógicas, algo com um impertinente apelo à 

intuição e que parece escapar aos modelos mentais de alguns, apesar 

de ser ”treinável” 

• a actualidade e utilidade das calculadoras programáveis. 

 

 

4. E o APL? O que aconteceu ao APL? E porque aconteceu isso? 

Quase que me tinha esquecido do APL.  

Recordo agora que um dos meus sonhos de então era poder ter uma máquina 

para correr APL, uma linguagem que, tal como o Basic, tinha merecido 

acolhimento nos ambientes frenéticos e psicadélicos dos sistemas de time-sharing 

universitário, lá por terras da Califórnia & Cª, de onde também nasceria depois a 

Microsoft.... Nunca o consegui. Mais tarde acho que cheguei a mandar vir um 

interpretador para PC, mas nessa altura as preocupações já eram muito 

diferentes e já nem faço ideia onde é que andará a disquete (de 5 ¼”, claro!).  

Os tempos agora são outros e o Google rapidamente me ajuda a perceber que 

apesar de tudo o APL também ainda não morreu – mas também não é o 

“mainstream”.  

O problema é que o APL era “IBM-driven” e “mainframe based”, logo “IBM
centric”. Não é difícil suspeitar que isso deve ter muito a ver com a história. (o 

-

 

»«wp 31 (2003) 

5



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

abstraccionismo semântico e a semiologia esotérica da linguagem também 

ajudaram). 

O que me recorda o caso do Algol. O facto da linguagem de descrição de 

algoritmos continuar a ser “Algol-like” é um tributo à cultura europeia. O 

insucesso comercial do Algol tem a ver com algum sindroma NIH (“no  inven ed 
here”) do pessoal da IBM. O insucesso do PL/1 (da IBM) repôs o equilibro. As 

gerações seguintes (Pascal, C, C++) vingaram o Algol. 

t t

 

 

5. E as calculadoras de bolso?  

Essas não morreram, continuam programáveis e baratas, vão “co-evoluindo” 

(há que aprender as novas linguagem dos tempos...) com os pocket PCs, palmtops, 

PDAs e similares, e, tal com há vinte anos, quase ninguém as programa. O que é 

pena. 

Recordo-me de, no início dos anos 90, ter usado uma dessas calculadoras 

(uma fabulosa HP11) para apoiar a navegação em provas de regularidade nos 

primórdios do todo-o-terreno de competição em Portugal.  

Nas provas de regularidade leva-se uma penalização por cada segundo a mais 

ou a menos com que se passa nos pontos de controlo secretos do trajecto, o que 

obriga piloto e navegador a uma complexa interacção para controlo de navegação 

e velocidade, dado que quer o trajecto, quer a velocidade de referencia, são 

desconhecidos até ao momento do arranque.  

Depois de um complicado exercício de programação em HPN, “limpei” (a 

zero!) a primeira prova competitiva desse tipo, num TransPortugal (que então 

ainda era competitivo e pontuava para o troféu nacional). O programa tinha 

mesmo funcionado! Foi no cenário fantástico da Serra do Açor em torno de 

Piódão, numa tarde cinzenta de chuva miúda.  

Lembro-me que havia dois problemas – a limitação da memória e acima de 

tudo a ergonomia e eficácia da HCI – interface entre o computador (leia-se a 

 

»«wp 31 (2003) 

6



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

calculadora) e o humano (leia-se o desgraçado do navegador aos saltos dentro do 

jeep, mesmo que só a 30 ou 40 km/hora, e que tinha de tratar em “tempo quase-

real” os dados de quilometragem gritados pelo condutor, os dados do TerraTrip e 

os dados do “road-book”, e ao mesmo tempo corrigir a velocidade e a trajectória). 

É claro que perdi o code disso – a calculadora não ligava a nenhuma impressora e 

o display era uma linha aí com uns 20 caracteres alfanuméricos. 

 

 

6. Mas o tema das calculadoras justifica mais alguma reflexão.  

A razão porque nos interessamos em 79 e 80 pelo seu uso no ensino é simples: 

puras questões de dinheiro. O país estava de tanga! E estava mesmo (ao contrário 

do que acontece agora). Em 1981 Portugal começava a ressacar do imprevidente 

expansionismo a contra ciclo de Cavaco Silva no Governo AD de Sá Carneiro, as 

reservas de ouro voltavam a atingir escassas semanas de importações, a inflação 

já estava outra vez acima dos 20% e a crescer, o desemprego continuava nos 7 a 

8% e o crescimento tinha desacelerado bruscamente (e a economia entraria 

mesmo em regressão em 83/84). Os homens do FMI estavam já a fazer (outra 

vez!) as malas para por ordem nas Finanças caseiras (segundo programa FMI, de 

82 a 84). As perspectivas eram sombrias. 

Nessa altura não tínhamos máquinas com que ensinar, a FEUP não tinha 

computador (central) e acima de tudo não havia expectativas de isso vir a 

acontecer a curto, ou mesmo médio, prazo.  

Estamos a falar do período anterior ao Wang VS, mas posterior ao NCR803, 

quando o heróico HP2114B já não dava para quase nada –ou seja, nem time-

sharing, nem multiposto, nem PCs (microcomputadores). Os PCs de Minas, que o 

Carlos Madureira tinha comprado, e que são referidos no texto, eram um ou dois 

PETs e um ou dois Rádio Shack, quanto a memória me recorde. Ou seja – davam 

para as (mini) turmas do curso de Minas de então, mas não para as várias 

dezenas de alunos da engenharia química. As calculadoras eram portanto a única 
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salvação. A alternativa (aliás corrente na altura) era ensinar programação de 

papel e lápis, sem “hands-on” na máquina. Algo que nos horrorizava. Mas que 

vim aqui encontrar (em parte) vinte anos depois... 

Recentrando a discussão na história do uso das calculadoras para ensinar 

programação: se alguém pensa que se introduziu o AOS pelas boas e bondosas e 

racionais razões explicadas no texto, está profundamente enganado. Ou seja: uma 

vez mais o conhecimento nasceu do empirismo e não foi a prática que foi gerada a 

partir dos princípios (e do conhecimento), mas o inverso. Nada de novo: muita da 

inovação nas revoluções industriais foi mesmo assim.  

O tema interessa-me hoje com um ponto de vista diferente: ou a prática da 

tecnologia (e a própria tecnologia) como uma construção social condicionada pelos 

recursos, não como um imperativo lógico, determinístico e autónomo. As guerras 

das linguagens de programação e dos computadores são uma “social 
battleground”, não uma questão de puras tecnologias. 

 

 

7. Fará sentido ensinar AOS ou HPN ou lá o que for agora, hoje em dia? Há 

ainda um espaço didáctico para as calculadoras programáveis de bolso numa 

Escola de Engenharia? 

Provavelmente sim. 

Há uns anos atrás (princípios dos anos 90) ajudei a lançar os programas Foco 

(de formação de professores) no Centro Regional do Porto da Universidade 

Católica Portuguesa. Na variada oferta de cursos que então se preparou, lembro-

me de ter incluído um curso de programação de calculadoras. Chegou-se a 

comprar o equipamento, fez-se o currículo e creio bem que se chegou a fazer uma 

edição do curso. No entanto a adesão não foi entusiástica – o que me 

surpreendeu. Apesar das calculadoras programáveis fazerem parte dos 

programas de matemática e de física do ensino secundário e das interessantes 

oportunidades de exploração de conceitos e modelos que oferecem. Mas verifiquei 
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que a barreira à entrada na programação continuava muito alta na geração de 

professores interessados em pontuar no Foco, com objectivos de progressão na 

carreira. Uma questão geracional? Talvez. 

Os argumentos de 1980 continuam válidos hoje (até porque eram 

independentes da tecnologia). Obrigar os alunos do primeiro ano a dominarem a 

programação de calculadoras tinha (e tem) duas vantagens: 

• reforça a compreensão dos conceitos de programação de computadores  

• cria a oportunidade das calculadoras programáveis serem usadas com 

utilidade por futuros profissionais (a grande maioria continua a ter 

calculadoras programáveis, mas só uma pequena minoria as sabe 

programar e utilizar). 

 

 

8. O final do texto é exemplar, por impecavelmente patético e ingénuo. 

Mas será que alguém (“a nomenclatura académica” em especial) se preocupa 

(nesse tempo ou ainda hoje) com o problema dos alunos serem ou não 

prejudicados? 

Mas será que o interesse dos alunos tem alguma coisa a ver com a 

distribuição do serviço docente ou a organização curricular dos cursos?  

Há coisas que são realmente “time-invariant”... 
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ANEXO 
 

1º Congresso Português de Informática, Lisboa, Maio de 1980 
 

 

 

Sobre a metodologia do ensino da programação 
 

Eduardo J. C. Beira 

Departamento de Engenharia Química, Faculdade de Engenharia do Porto 

RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, SARL (Porto) 

 

Carlos N. Madureira 

Departamento de Minas, Faculdade de Engenharia do Porto 

 

Pedro Regueiras 

Centro de Cálculo, Faculdade de Engenharia do Porto 

 

 

RESUMO 
Discutem-se as objectivas dum curso introdutório a programação para alunos 

não informáticos. Defende-se que o ensino da programação deve dar especial 

ênfase à análise do problema e deve incidir sobre mais do que uma linguagem de 

programação, procurando criar esquemas mentais flexíveis e duradouros que 

sejam um suporte eficiente para o futuro.  

Salienta-se a importância, presente e futura, das calculadoras programáveis 

de bolso e, após discussão das várias alternativas, defende-se o ensino em 
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simultâneo do BASIC e AOS. São descritas as experiências dos autores neste 

domínio e analisados os resultados obtidos.  

Defende-se ainda a necessária separação entre o ensino de programação e da 

análise numérica, disciplinas de objectivos e métodos distintos. Salienta-se 

também a oportunidade duma formação básica em informática para futuros 

profissionais de engenharia. 
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1. Objectivo do ensino da programação 
 

Para um aluno dum curso não informático (engenharia, por exemplo) uma 

cadeira de introdução à programação deve ter um objectivo simples: ensina-lo a 

usar um computador como "ferramenta" de trabalho, em particular torna-lo apto 

a tirar partido da potencialidade que um computador digital oferece para resolver 

os problemas que a vida profissional certamente lhe irá colocar. Por isso, uma 

cadeira deste tipo deve evitar longas divagações sobre a estrutura interna dum 

computador digital, especialmente a nível de hardware, e fazer antes incidir a 

sua atenção sobre os mecanismos de resolução de problemas com recurso a um 

computador.  

A resolução de um problema passa por uma fase inicial de analise -  a 

concepção de um algoritmo de resolução do problema e sua descrição  O recurso a 

um computador para a resolução do problema passa ainda pela descrição 

codificada da algoritmo numa linguagem  de programação.  A maior dificuldade 

da aprendizagem não reside habitualmente na segunda fase, pelo menos ao nível 

de linguagem de nível superior, mas sim na fase de concepção e descrição do 

algoritmo, a qual é em larga medida independente da linguagem específica de 

codificação. Logo, é sobre a análise que deve incidir uma atenção especial e será 

claramente errado reduzir o ensino da programação à aprendizagem simples da 

gramática duma linguagem específica. Esta só faz sentido quando integrada no 

processo de construção, teste e operação de algoritmos. Aliás numa fase inicial de 

aprendizagem, a codificação do algoritmo é mais ou menos imediata ao nível 

duma linguagem de nível superior.  

Neste trabalho discutem-se alguns princípios que devem presidir a 

construção de uma cadeira deste tipo. Mais do que o ensino exaustivo duma 

linguagem, defende-se o ensino dos princípios gerais de mais do que uma 

linguagem, aprendidas e usadas em simultâneo. Entre as linguagens possíveis, 
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defende-se a utilidade pedagógica e profissional do ensino simultâneo da 

programação BASIC e em AOS (calculadoras programáveis de bolso). Finalmente 

rebate-se um princípio muito generalizado no ensino universitário português: o 

ensino, numa mesma cadeira, da programação e da análise numérica. 

 

 

2. Mecanismos da aprendizagem da Programação 
 

A elaboração de esquemas mentais (estruturas em que os conceitos são 

integrados e interrelacionados) é a base de toda a aprendizagem (1) e permite a 

integração futura de novos conceitos no conhecimento do indivíduo. A 

compreensão do um conceito é precisamente a assimilação desse conceito num 

esquema apropriado. Note-se que a reordenação interna de um esquema pode 

permitir uma mais fácil apreensão de novos conceitos e facilita a aprendizagem. 

A compreensão dum novo conceito implica portanto a existência dum esquema 

mental anterior ao qual seja possível fazer a ligação. Este tipo de aprendizagem é 

diferente da aprendizagem por memorização e, embora mais lento e difícil (em 

especial se os esquemas anteriores forem inapropriados), garante uma maior 

persistência dos conhecimentos e prepara o aluno para o futuro, garantindo-lhe 

uma base sólida donde partir para novos avanços na aprendizagem e na 

adaptação a novos problemas.  

Um esquema mental baseado numa importância excessiva de conceitos 

acessórios não pode ser flexível e facilmente adaptável. Por isso, o ensino de uma 

linguagem de programação não deve basear-se no estudo sistemático de todos os 

seus pormenores (regras e excepções), mas deve centrar-se sobre os conceitos 

básicos da organização da linguagem e criar condições para que os conceitos e 

regras acessórios sejam facilmente integrados pelo trabalho independente do 

aluno, à medida que as circunstancias o forem exigindo.  
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Mas este processo dinâmico de aprendizagem implica resistências 

psicológicas que não podem ser ignoradas. Um esquema teve um certo custo 

(esforço) de construção e a resistência a modificações pode ser grande, e será 

tanto maior quanto mais cristalizado estiver o esquema e menos flexível for a 

incorporação de novos conceitos. Se esta implicar uma grande reordenação 

estrutural do esquema anterior, o esforço psicológico poderá ser violento e acabar 

mesmo por rejeitar o novo conceito. Este mecanismo explica a bem conhecida 

resistência por parte daqueles que se julgam já suficientemente conhecedores. As 

suas consequências são particularmente importantes na aprendizagem da 

programação, onde é também conhecido a frequente resistência oferecida ao 

estudo de uma segunda linguagem. Para que tal não aconteça o processo deve 

conduzir a esquemas mentais pouco ligados a uma dada linguagem específica, 

mas sim baseados em princípios gerais.  

Não existem grandes diferenças de fundo entre a maior parte das linguagens 

(algorítmicas) de programação de nível superior: os princípios da codificação são 

semelhantes, pelo menos ao nível das operações elementares (atribuições, 

decisões, ciclos, etc.). O ensino simultâneo de mais do que uma linguagem é por 

isso perfeitamente viável e permite a elaboração de esquemas mentais mais 

gerais, logo mais flexíveis e adaptáveis, menos facilmente cristalizáveis e por isso 

mais produtivos.  

Este facto foi exemplarmente reconhecido por Gerald Winberg. A citação (de 

1971) será porventura longa, mas talvez valha bem a pena: 

“This situation could be improved if we could enunciate and teach c rtain 
principles that are not tied to particular languages, so that even the beginner 
would have some less r la ive mea ure to hold up against the language he is
learning. But teaching practice today in our univ rsities and programming 
schools seems to be pointing in exactly the opposite direction. Instead of trying to 
teach principles, or at least trying to teach two c ntrasting programming 
languages simultaneously, or at the very least trying to teach one language 

e

e t s  
e

o
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which rather broadly represents the major possibili ies, the schools seem devoted 
to tea hing how to program in a single simple and artificial language. The 
objective seems to be to get the student wri ing some kind of p ogram as soon as 
possible - a not unworthy aim - but at the expense of limiting the future growth o  
the programmer" 

t
c

t r
f

(2). 

 

3. Que linguagens ensinar? 
 

Os princípios que devem presidir à escolha das linguagens a ensinar foram 

enunciados no capítulo anterior. Far-se-á agora uma breve análise das 

linguagens de uso mais generalizado, sob o ponto de vista descrito 

O FORTRAN não será uma linguagem aconselhável para um curso de 

introdução à programação, apesar da divulgação que entre nós tem conhecido com 

esse objectivo. É uma linguagem onde as excepções constituem a regra e com 

instruções input/output muito complexas, que quase constituem uma nova 

linguagem que não é central para os objectivos de aprendizagem e que distrai do 

que realmente é importante. A afinação e correcção de programas em FORTRAN 

é também morosa e difícil, com consequências nefastas para a eficiência da 

aprendizagem. Refira-se a ausência do controlo sobre o valor actual das variáveis, 

a falta de controlo sobre os índices das variáveis indexadas e sobre o tipo de 

variáveis na transferência dos parâmetros em subrotinas. Tudo isto torna difícil a 

detecção de erros em "run time".  

Muitas vezes o FORTRAN funciona, pelo menos entre nós, em sistemas que 

operam em “batch”, usando cartões ou fitas perfuradas, com todas as dificuldades 

de acesso à máquina e morosidade de correcções que implicam. Um elevado “turn-

around-time” tem um efeito profundamente desmoralizador sobre o aluno. Mas se 

o FORTRAN estiver a operar num sistema em ambiente de tempo distribuído, 

então o arquivo de programas e dados far-se-á provavelmente em disco com 

acesso por terminal. A complexidade de utilização do terminal (operações de 
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“editing”, compilação, etc.) é uma vez mais prejudicial na fase inicial de 

aprendizagem e constitui por si próprio uma linguagem de operação do sistema 

que o aluno tem que aprender e de cujo sucesso depende a aprendizagem da 

linguagem de programação propriamente dita. E sem acesso fácil e abundante à 

máquina qualquer ensino de programação fica seriamente prejudicado. Alguns 

destes inconvenientes de operação são comuns a outras linguagens de 

programação (ALGOL, por exemplo). Mais recentemente começaram e surgir no 

mercado microcomputadores com FORTRAN em ROM, que obviem algumas 

destas dificuldades embora se mantenham as anteriores. 

O ALGOL tem o sério inconveniente de ser pouco disponível, embora seja 

uma linguagem mais lógica e natural que o FORTRAN. Tem a eventual 

vantagem de ser uma linguagem estruturada, em que a descrição da sintaxe é 

mais simples de formalizar e de utilizar de uma maneira formal. O PASCAL é 

uma linguagem estruturada mais simples e mais potente que o ALGOL. Embora 

o seu futuro seja muito promissor, é ainda muito recente e pouco disponível. 

O APL continua a ter sérios problemas de disponibilidade. Como linguagem 

introdutória tem ainda o sério problema da simbologia, que a torna muito pouco 

transparente. Exige ainda a introdução de novas operações. É também difícil 

fazer a passagem do APL para outras linguagens, o que de acordo com o 

anteriormente exposto é um sério contra-indicação para um curso de introdução à 

programação. 

O BASIC tem vindo a ser cada vez mais divulgado para o ensino da 

programação, aliás de acordo com os objectivos que presidiram à sua elaboração. 

É uma linguagem simples e largamente disponível, que resume o essencial para a 

descrição de algoritmos e permite uma fácil extensão natural a grande parte das 

outras linguagens mais elaboradas (FORTRAN por exemplo). O recurso à 

codificação em BASIC permite concentrar o esforço na construção do algoritmo: o 

essencial continuara a ser a análise e não a codificação. O facto do BASIC ser 

normalmente usado com interpretador tem vantagens ao nível de aprendizagem, 
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permitindo um fácil "debugging". Para isso contribui ainda as possibilidades de 

HALT/CONTINUE com eventual alteração de variáveis e interrogação sobre os 

seus valores. Extensões do BASIC tem também conhecido uma larga divulgação 

para além das aplicações cientificas, em especial na gestão média (será 

provavelmente a linguagem hoje em dia mais divulgadas, logo a seguir ao RPG).  

 

4. A programação de calculadoras de bolso 
 

As calculadoras programáveis de bolso tem vindo a conhecer uma 

popularidade crescente, ao mesmo tempo que a sua potência de cálculo vai 

aumentando. A sua portabilidade fácil e o baixo custo, as características de acesso 

imediato, interactivo e pessoal dão-lhe uma importância na vida profissional que 

não pode ser ignorada. As limitações de memória e os elevados tempos de 

processamento obrigam a um esforço de optimização dos programas, mas, por 

outro lado, a facilidade de acesso prolongado a uma máquina deste tipo faz perder 

muito do carácter negativo que os elevados tempos de calculo implicam. 

Una análise sistemática das principais características das calculadoras 

programáveis de bolso foi já tentada em trabalhos anteriores (3,4). Recorda-se um 

certo grau de especialização, uma memória de programa/dados de reduzida 

capacidade, a possível existência de uma biblioteca de programas em circuitos 

integrados extra-memória, que em futuro próximo poderão ser escritos pelo 

próprio utilizador, um tempo de execução típico de 10 multiplicações por segundo. 

A linguagem de programação é simplificada, do tipo assembler, mas a unidade 

aritmética é muito sofisticada. No entanto, o assembler é dotado de instruções 

sofisticadas (variadas funções por hardware, processamento em vírgula flutuante 

por hardware, instruções de transferência e de operação directa sobre a memória 

com endereçamento indirecto, etc.).  
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As potencialidades das calculadoras programáveis de bolso para cálculos 

sofisticados de engenharia foram já demonstradas em vários trabalhos anteriores 
(3,5,6). O ensino não pode ficar alheio a esta revolução no domínio dos meios 

baratos de cálculo e deles tem que saber tirar partido (7). 

A linguagem de programação de calculadoras de bolso (AOS e HPN são as 

mais divulgadas) não só tem interesse imediato e futuro para os alunos, como 

serve de forma exemplar para complementar a aprendizagem da programação em 

BASIC. O carácter mais elementar das instruções e a menor transparência do 

programa não são propriamente inconvenientes. 

O conhecimento da programação dum computador em assembler é de pouca 

utilidade futura, dada a sua dependência de um equipamento específico. No 

entanto, ajuda a clarificar muitos conceitos de programação. Um caso exemplar 

será o uso de variáveis indexadas. Embora o conceito de “array” (variável 

indexada) não seja difícil de apreender, o seu uso correcto é uma dificuldade 

crónica da aprendizagem da programação. O acesso indirecto a posições de 

memória uma calculadora programável de bolso ajuda imenso a clarificar o 

conceito. 

A aprendizagem simultânea de BASIC e AOS (ou HPN) permite criar um 

feedback mutuo de que resulta uma notável economia do esforço global de 

aprendizagem e uma menor tendência para a cristalização dos esquemas 

formados. A reacção do aluno a este tipo de ensino é também francamente 

favorável.  

A escolha entre AOS e HPN é difícil. A nossa experiência tem sido feita com 

AOS por razões de facilidade de acesso. Os equipamentos Texas Instruments são, 

de longe, os mais divulgados e baratos em Portugal e a quase totalidade dos 

alunos dispõe de máquinas desta marca. As máquinas Hewlett-Packard 

funcionam tradicionalmente em HPN, mas são pouco divulgadas entre nós. 

O AOS está mais na linha de escrever expressões do que calcular o seu valor 

numérico, e talvez por isso os alunos sintam uma maior facilidade na sua 
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introdução. No entanto o HPN será mais natural, na linha da primitiva maquina 

de calcular para uso contabilístico (onde predominam hábitos de calculo, mais do 

que de escrita de expressões). Refira-se, de passagem, que o AOS tem 

incoerências (por exemplo, a codificação de ln (A+B) será (A+B) ln). 

 

 

5. Experiência do ensino simultâneo de BASIC e AOS 
 

Há já vários anos que a FEUP tem vindo a basear o ensino de programação 

no BASIC, quebrando uma tradição de FORTRAN prevalecente até ai na 

Universidade do Porto (consequência do tipo de equipamento do único centro ate 

ai disponível: o LACA da FCUP). Apesar das limitações de equipamento com que 

a FEUP se vem cronicamente debatendo, os resultados têm sido encorajadores. A 

introdução informal das calculadoras de bolso e sua programação começou a ser 

tentada pelos autores a partir de 1977, em cursos para alunos dos departamentos 

de Minas e de Química da FEUP. A boa receptividade encontrada levou a que 

mais recentemente tivesse sido introduzida com carácter de obrigatoriedade, em 

simultâneo com o BASIC. Para tal contribuiu ainda a experiência positiva dum 

curso intensivo de programação (9) para quadros técnicos da industria, em que, 

com abundantes facilidades de acesso a equipamento, se tentou o ensino 

simultâneo de BASIC, AOS e HPN (embora com maior ênfase no AOS).  

A apresentação de conceitos e exemplos de ambas as linguagens é feita em 

simultâneo. Os problemas práticos apelam à resolução numa ou noutra 

linguagem, evitando privilegiar qualquer delas. Aos alunos são dadas 

possibilidades de acesso a calculadoras Texas T159 com impressora PC100B, 

assim como a vários microcomputadores com interpretadores BASIC. Um 

inquérito aos alunos da cadeira de Computação e Métodos Numéricos, do 2º ano 
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de licenciatura em engenharia química da FEUP, permitiu quantificar alguns 

aspectos da sua receptividade a este tipo de ensino (10). 

Cerca de 55% dos 60 alunos declararam possuir uma calculadora 

programável de bolso. 35% dos alunos eram repetentes. O questionário envolvia a 

avaliação quantitativa de interesses através da marcação duma posição 

apropriada numa barra entre o 0 (nenhum) e 100 (muitíssimo). O inquérito teve 

lugar no final da 1ª fase da cadeira, após o ensino da programação e antes de se 

iniciar a parte da análise numérica.  

O interesse que os alunos encontraram na aprendizagem da programação de 

calculadoras de bolso (AOS) é muito elevado. O valor médio foi 86.5, mas o 

histograma (figura 1) apresenta uma distribuição assimétrica no sentido dos 

valores mais altos. A influência de "possuir calculadora programável" e “ser 

repetente" não é significativa. O interesse ao longo do curso e na vida profissional 

futura tem comportamento semelhante, embora o histograma não seja tão 

alongado para valores elevados.  

O grau médio de dificuldade atribuído ao BASIC é inferior ao atribuído ao 

AOS (figura 2). Este resultado seria de esperar, atendendo a que o AOS é uma 

linguagem de nível menos elaborado e por isso menos transparente.  

Na tabela 1 indicam-se ainda resultados sobre o grau de dificuldade atribuído 

à programação em geral (incluindo portanto a análise e codificação de problemas 

e não apenas o aspecto de linguagem). A influencia de "possuir calculadora 

programável própria" e "ser repetente” sobre o grau de dificuldade atribuído ao 

BASIC e ao AOS continua a não ser significativa.  

Mais de 78% dos alunos declararam preferir o ensino em simultâneo das duas 

linguagens de programação, em alternativa ao ensino separado. Infelizmente não 

é possível dispor de resultados "a branco", mas este resultado parece significativo, 

em especial se se atender a que o grau de dificuldade atribuída ao AOS foi 

significativamente superior ao atribuído ao BASIC. A influência de "possuir 

calculadora programável própria não é significativa. No entanto o grau de 
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dificuldade atribuído a ambas as linguagens, e à aprendizagem da programação 

em geral, é superior no grupo minoritário dos que preferem um ensino separado 

das duas linguagens. O grau de dificuldade geral da programação é 

marginalmente inferior nos alunos repetentes, que tinham já passado por uma 

experiência anterior de programação. 

Curiosamente o coeficiente de correlação entre os graus de dificuldades do 

BASIC e ADS é quase nulo (r=-0,07). Não há portanto um padrão definido de 

respostas em torno dos valores médios do grau de dificuldade atribuído a cada 

uma das linguagens. 

 

 

6. Ensino da programação e ensino da análise numérica 
 

A principal consequência da perniciosa tradição do ensino simultâneo da 

programação e da análise numérica é que os alunos saem da escola com uma 

larga confusão entre o que é cada um desses assuntos, sem ter sedimentado 

seriamente qualquer um deles e ainda por cima. a pensar que ficaram a saber 

alguma coisa de informática.  

A origem desta situação reside numa confusão muito generalizada entre os 

objectivos e métodos da programação, da análise numérica e da informática.  

A análise numérica faz apelo à programação, mas o inverso não é verdade. E 

as únicas relações entre análise numérica e informática residem no facto de 

ambas fazerem uso do computador, embora com objectivos diferentes. Por outro 

lado programação e análise numérica têm metodologias diferentes, que fazem 

apelo a aptidões diferentes dos alunos. Será talvez oportuno recordar as palavras 

de Richard Hamming: 

"Teaching p ogrammning along wi h numerical analysis, as is often tried 
t day, viola es a well known pedagogical p inciple tha  you should no  try t

r t
o t r t  t o 
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teach more than one new idea at a time. ... As a result, the student emerges with 
a wrong con eption of what numerical analysis is and how to use it practically" 
(11). 

c

A melhor solução parece estar num semestre de introdução à programação 

logo no inicio do curso, onde se ensinaria o BASIC e o AOS, e depois fazer apelo a 

esses conhecimentos em cadeiras de aplicação (o que pressupõe uma formação dos 

docentes dessas cadeiras, que infelizmente nem sempre existe) e uma cadeira 

(semestral) mais a meio do curso sobre análise numérica. Uma solução deste tipo 

tem vindo a ser ensaiada desde 1974 no Departamento de Minas da FEUP. 

Aplicações da programação aprendida durante o 1º ano são incentivadas em 

cadeiras dos anos seguintes (em especial de mecânica, onde algumas técnicas 

numéricas são informalmente introduzidas) e o tratamento matemático de 

análise numérica é feito no 1º semestre do 4º ano (de futuro, provavelmente no 3º 

ano), a que se segue ainda um semestre dedicado á aplicação sistemática de 

técnicas numéricas à simulação de processos, onde naturalmente se faz largo 

apelo á programação (em BASIC e em AOS, conforme o tipo de problemas). 

Lamentavelmente as propostas no sentido de separar a programação e análise 

numérica não têm merecido o apoio do departamento de engenharia química. Os 

principais prejudicados serão no fundo os alunos. 
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