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RESUMO 

 
Os avanços tecnológicos criaram um novo paradigma educacional no qual o 

processo de ensino e aprendizagem transpõem as barreiras da sala de aula. Os 
nativos digitais, sujeitos dessa nova era, estão imersos a uma cultura digital e 
utilizam cotidianamente os jogos eletrônicos. Nesse sentindo, aproximar o contexto 
educacional aos elementos desses jogos, proposta denominada gamificação, é 
ressiginificar a prática pedagógica. Esse estudo buscou avaliar como a gamificação 
contribui para o processo de ensino e aprendizagem no âmbito do Curso Técnico em 
Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Bahia, campus-
Valença. Para tanto, foram realizados um estudo da percepção discente sobre a 
lógica de programação; percepção discente e docente da relação entre a 
gamificação e a educação; e caracterização dos resultados da aplicação da solução 
gamificada “StringCity” junto aos sujeitos da pesquisa.As evidências obtidas neste 
estudo mostraram a viabilidade da elaboração de projetos, disciplinas e aulas com 
base em elementos de jogos, principalmente dentro da perspectiva interdisciplinar. 
 

 
Palavras- chave: Gamificação, Ensino de Programação, processo de ensino 
aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Technological advances created a new educational paradigm in which the processes 
of learning and teaching transpose barriers in the classroom. Digital natives, subjects 
in this new era, are immersed in a digital culture and make use of electronic games 
constantly. Then, approximating the educational context to the elements of these 
games, proposal called gamification, is resignifying the pedagogic practice. This 
study aimed to assess how the gamification contributes to the process of learning 
and teaching in the Technical Course of Informatics at the Federal Institute of Bahia 
campusValença. Therefore, this work investigated the students’ perception about 
programming logic, the students’ and educators’ perceptions about the relationship 
between gamification and education, as well as the characterization of the results 
from the application of the gamified solution “StringCity” with the subjects in this 
research. The evidences achieved in this study demonstrated the feasibility to 
elaborate projects, disciplines and classes based on games elements, particularly in 
the interdisciplinary perspective. 
 
Keywords: gamification; programming teaching; learning and teaching processes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em meados dos anos 80, surgiram os fenômenos das mídias digitais, 

conhecidos como dispositivos midiáticos, e com isso se fez necessário entender as 

possíveis influências que os computadores trouxeram para a vida de seus usuários 

(GREENFIELD e TURKLE, 1984). É possível perceber essas influências nas novas 

gerações, uma vez que, já nascem e crescem em um mundo digital e informatizado; 

convivendo com novas tecnologias, vivenciando experiências e aprendizados 

através do computador, internet, vídeo game e celular (PRENSKY, 2001). Por conta 

desse crescimento no mundo digital, constata-se a inserção de jogos digitais no 

cotidiano das crianças, dos jovens e adultos. 

Os jogos estão presentes na vida dos seres humanos desde os tempos 

primitivos e têm sido estudados por Schlemmer (2014), como elemento do 

desenvolvimento humano, para Piaget (1964), os jogos estão presentes na raiz da 

cultura, já Vygotsky (1944), afirma que os jogos são uma das manifestações do 

plano simbólico e da sociabilidade. Diante desse contexto, a temática tem 

despertado o interesse da comunidade científica, tanto da Pedagogia com estudos 

de Pietruchinski et. al  (.2011) como do Ensino de Computação validando o 

pensamento de Silva et. al. (2015). 

Para compreender melhor a importância que os jogos trazem para o nosso 

meio, Huizinga (1980), afirma que vivemos ao redor de diferentes tipos deles. A 

exemplo dos softwares e jogos educativos, que podem auxiliar no processo de 

ensino e aprendizagem de docentes e discentes. Corroborando com tal perspectiva, 

os pesquisadores, Fazenda (2011) e Freire; Shor (1986), defendem o uso desses 

recursos diferenciados dentro da sala de aula.  

Os jogos contribuem para a melhora de alguns processos cognitivos e 

psicomotores, como se pode observar na pesquisa de Rosser Jr. et al. (2007) apud 

Alves (2016) que ao fazer um estudo para identificar a contribuição que os jogos  

com dois grupos de cirurgiões: os que tinham o hábito de jogar e outro que não  

jogavam. Para, além disso, Tobias; Fletcher e Wind (2014) apud Alves (2016), 

também encontram em seus estudos um tempo menor de reação em tarefas 

perceptivas naqueles que jogavam quando comparados com não jogadores. 

Embora, Lazzaro (2005), afirme que as pessoas não jogam exclusivamente pela 
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atividade do jogo, mas pelas experiências que ele proporciona, ou seja, não é 

necessariamente o ato de ganhar ou o de perder que os impulsiona, mas sim, o  

engajamento de todos em prol dos resultados. Essa mobilização entre os diversos 

atores proporciona um clima de colaboração, associação e de certa forma 

competição, que para muitos corresponde analogicamente com os desafios 

encontrados no cotidiano e assim dá a veracidade e imersão tão desejadas em 

ambientes virtuais. 

Logo, o sucesso obtido por jogadores em um game possibilita um sentimento 

profundo de confiança e eleva a autoestima, o que contribui para que os jogadores 

se tornem confiantes quando tiverem de abordar um problema que pareça complexo 

(VEEN; VRAKKING, 2009), como por exemplo, as atividades que são propostas pela 

disciplina de Lógica de Programação, objeto desta pesquisa. 

Aprender a programar tem sido destacado pelos estudantes como tarefa difícil 

e complexa de acordo com Silva et al. (2014), tendo em vista mitigar tais 

dificuldades, pesquisadores e docentes têm apostado na inserção da Robótica 

Educacional e da Computação Desplugada.  

Para Ribeiro (2006) a grande contribuição da Robótica Educacional é o 

“aprimoramento” do pensamento lógico.  Já Vieira et. al. (2013), consideram que o 

diferencial da Computação Desplugada seja o ensino a partir dos fundamentos da 

computação sem o uso do computador e com o Scratch1.  

Corroborando com tais perspectivas, os autores Johnson (2012), Gee (2004), 

Moita (2007), afirmam que os games podem ser benéficos à aqueles que os jogam 

com certa frequência. 

Com o crescimento e consolidação da utilização dos games no processo de 

ensino e aprendizagem, emerge desse contexto a gamificação, entendida como 

desenho de atividades lúdicas utilizando elementos de jogos para estimular 

comportamentos e potencializar a aprendizagem.  

 

                                                           
1
Scratch é uma linguagem de programação gratuita e comunidade online onde você pode criar suas 

próprias histórias, jogos e animações interativas.Disponível em: https://scratch.mit.edu/ 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O interesse por esse trabalho se deu ao observar as dificuldades que os 

alunos do curso Técnico em Informática do IFBA, Campus Valença, lócus desta 

pesquisa, apresentam na disciplina de Lógica de Programação.  

A respeito dessas dificuldades, Júnior et al. (2004), afirma que os alunos 

apresentam problemas em entender as abstrações que proporcionam o 

entendimento e a solução dos exercícios propostos pela disciplina em questão. Por 

esse motivo, se faz necessário buscar diariamente ferramentas que auxiliem no 

processo de ensino e aprendizagem na área de programação, uma vez que, as 

novas gerações fazem uso continuo de tecnologias como o computador, celulares e 

os consoles de vídeo game em seu dia-a-dia. (LAZZARO, 2005; MCGONIGAL, 

2011). Segundo Gadotti (2000), “um novo mundo globalizado e informatizado se 

apresenta e com ele muitas áreas como a educação tem de rever conceitos, 

métodos e quebrar paradigmas para suprir as demandas do ensino”.  

Nesse sentido, Lee; Hammer (2011) destacam a utilização da gamificação no 

ensino de Lógica de Programação, que tem a finalidade de motivar os alunos e 

minimizar as dificuldades apresentadas por eles. Para tal, ao observar nos Estágios I 

Supervisionados em Computação I e II, os alunos das disciplinas de Lógicas de 

Programação do Curso Técnico em Informática na modalidade Integrada possuía 

algumas dificuldades com o conteúdo que eram ministrados em sala de aula.  

Deste modo, e também por ser aluna na área de Computação e por ter 

passado por dificuldades semelhantes aos alunos do curso Integrado, se fez 

necessário buscar ferramentas que diminuíssem esses problemas, além de mostrar 

que é possível aprender a programar de forma simples e divertida. Portanto, ao 

analisar as estratégias que são utilizadas na gamificação, entendemos que ela seria 

uma ótima fermentas para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem tanto dos 

alunos quanto dos professores.  

.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Avaliar como a gamificação contribui para o processo de ensino e 

aprendizagem no âmbito do Curso Técnico em Informática na modalidade integrada 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Bahia. 

3. 2. Objetivos específicos 

 

● Analisar a percepção discente e docente sobre a relação entre a 

gamificação e a educação; 

● Identificar a contribuição da gamificação no processo de ensino 

e aprendizagem da disciplina Lógica de Programação; 

● Caracterizar e avaliar os resultados da atividade gamificada na 

disciplina Lógica de Programação. 
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4. MAS, O QUE É GAMIFICAÇÃO? 

 

Atualmente a gamificação é considerada um fenômeno emergente que deriva 

diretamente da popularização e popularidade dos jogos, e de suas capacidades 

intrínsecas de motivar a ação do jogador, resolver problemas e potencializar 

aprendizagens nas mais diversas áreas do conhecimento e da vida dos indivíduos 

(PAPERT, 2008). 

Baseando-se nesse contexto, a gamificação surgiu com o intuito de engajar 

seus jogadores a resolverem os problemas que lhes foram dados de forma que 

potencializem seu aprendizado por meio dos elementos envolvidos. Para entender 

melhor o que é a gamificação, Medina (2013), nos diz que ela é um neologismo para 

a palavra gamification, que foi criado pelo programador Britânico Nick Pelling em 

meados de 2002, mas só ganhou notoriedade em meados de 2010, com a 

publicação de seu livro com coautoria da norte americana Jane McGonigal. Com a 

sua ascensão, diversos autores buscaram entender melhor sobre o que 

caracterizava a gamificação e trouxeram diversas definições ao qual ela é 

conceituada, porém, outros significados serão sempre citados por vários autores, a 

exemplo das técnicas de jogos e dos possíveis engajamentos provocado pela 

utilização da gamificação.  

Segundo Ziechermann; Linder (2010), a gamificação é o processo de usar 

mecânica de games, estilo de games e o pensamento de games, em contexto que 

não são utilizados os games (em áreas que as pessoas normalmente não utilizam 

nenhum tipo de jogo para realizar suas atividades), como meio para resolver 

problemas e engajar pessoas. Ou seja, são aquilo que compõem o jogo, as regras, 

os desafios, a missão, são necessariamente a parte da estrutura de criar um estilo 

de jogo para ser aplicado, com o intuito de proporcionar um aprendizado 

significativo. 

A gamificação também pode ser descrita como o uso de mecânica de jogo e 

técnicas de design de jogos em contextos de não jogo, (BURKE, 2012), porém, ele 

deixa claro que a gamificação pode projetar comportamentos e desenvolver 

habilidades, podendo envolver as pessoas em inovação. Desta forma, a gamificação 

poderá auxiliar tanto no desenvolvimento das habilidades de seus jogadores, como 



18 
 

pode incentivar no seu comportamento, que poderão ser voltados para engajá-los 

com base no uso de algumas mecânicas. Corroborando com este pensamento, 

(Fabricatore; López 2014) afirmam que a utilização dos elementos da gamificação 

podem ser usadas para melhorar a experiência do usuário e também para o seu 

engajamento em sistemas que não utilizam nenhum tipo de jogo.  

Entretanto, Gamificar uma atividade não é necessariamente criar ou utilizar 

um jogo em uma atividade, o gráfico da Figura 1 exemplifica bem como é 

representada a gamificação, onde é possível ver dois eixos que ilustra a relação que 

a gamificação tem com outras considerações. O eixo horizontal exibe a ideia de um 

jogo completo que vai até os seus elementos, já o eixo vertical mostra a ideia de um 

jogo propriamente dito, ou uma simples brincadeira. 

 

Figura 1: Contextualização da gamificação 

 

Fonte: DETERDING et al (2011) 

 

 

Dessa forma, é possível dizer que a gamificação é a utilização de elementos 

de jogos mais formais, sem que o resultado final seja um jogo completo (FARDO, 

2013), mas que possuam seus elementos para se obter o resultado almejado. A 

gamificação também se diferencia da ludicidade, ou seja, nessa concepção, 

vislumbrar um problema lúdico não implica em completar objetivos e seguir um 

método mais preciso, que é o que a gamificação propõe (DETERDING et al. 2011), 
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ou seja, uma aula com aspecto lúdico não quer dizer que ela utilize elementos da 

gamificação. 

Para compreender melhor como seria esse processo de aprendizagem de um 

ambiente gamificado, Glover (2003), afirma que é necessário acompanhar o 

progresso de aprendizagem do jogador para que seja possível identificar quais 

seriam as tarefas e as metas que ainda faltam para o jogador concluir o seu 

aprendizado, desta maneira, para aplicar a gamificação como uma metodologia que 

transforma o processo de ensino, algumas considerações devem ser tomadas. Para 

tal, Fardo (2013) descreve alguns caminhos a serem seguidos: 

 

• Disponibilizar diferentes experimentações: assim como em grande 
parte dos games, muitas vezes não há um único caminho que conduz ao 
sucesso. Propiciar diferentes caminhos para alcançar a solução de um 
problema incorpora diferentes características pessoais de aprendizagem no 
processo educativo, o que contribui para a experiência educativa de cada 
um;  

• Incluir ciclos rápidos de feedback: nos games os jogadores são sempre 
capazes de visualizar o efeito de suas ações em tempo real. Nas escolas 
normalmente acontece o inverso e os alunos só conseguem visualizar seus 
resultados depois de certo tempo, muito maior do que aquele que estão 
acostumados nos games. Acelerar esse processo de feedback estimula a 
procura por novos caminhos para atingir os objetivos, bem como o 
redirecionamento de uma estratégia, caso ela não esteja apresentando os 
resultados esperados;  

• Aumentar a dificuldade das tarefas conforme a habilidade dos alunos: 
nos bons games os jogadores sempre encontram desafios no limite de suas 
habilidades. Proporcionar diferentes níveis de dificuldade para os desafios 
propostos pode auxiliar na construção um senso de crescimento e avanço 
pessoal nos estudantes, e também faz com que cada um siga o seu próprio 
ritmo de aprendizagem;  

• Dividir tarefas complexas em outras menores: nos games, os objetivos 
maiores normalmente são divididos em uma série de outros menores e mais 
fáceis de serem superados. Dessa forma, o estudante vai construindo seu 
conhecimento de forma gradual, observando as partes do problema e de 
que modo elas se relacionam com o todo, proporcionando maior motivação 
e preparo para superar o desafio maior inicial;  

• Incluir o erro como parte do processo de aprendizagem: o erro faz 
parte dos games de forma natural. Nenhum jogador espera interagir com 
um game sem se deparar com a falha várias vezes. Na aprendizagem 
sistematizada, o erro normalmente não é bem tolerado. Incluir e aceitar o 
erro como parte do processo de aprendizagem e estimular a reflexão dos 
motivos desses erros faz parte de um processo semelhante ao que ocorre 
nos games;  

•Incorporar a narrativa como contexto dos objetivos: nos games 
normalmente temos um motivo para as ações dos personagens, uma 
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história que justifica o porquê de estarem fazendo aquilo. Muitas 
aprendizagens ocorrem fora de contexto e os estudantes têm dificuldade em 
entender os motivos de estarem se dedicando a aquilo, de relacionar a 
parte com o todo. Construir um contexto para a aprendizagem pode 
fornecer um bom motivo para os estudantes empenharem suas energias em 
aprender;  

• Promover a competição e a colaboração nos projetos: dois aspectos 
fundamentais dos games são a competição e a colaboração, e eles não 
precisam ser mutuamente exclusivos. Esses elementos podem ocorrer 
juntos com a narrativa e pode haver competição entre grupos, o que 
potencializa a interação e pode fornecer mais um contexto para os 
objetivos;  

• Levar em conta a diversão: a aprendizagem pode (e nossa opinião é que 
deve) ser prazerosa. Nas séries inicias existe um consenso que aprender 
pode ser divertido. Após isso, a seriedade deve imperar. Os bons games 
são divertidos por uma série de motivos não abordados aqui e, conforme as 
evidências das pesquisas apontadas indicam, são também boas 
ferramentas para a aprendizagem. Pensar esse aspecto na educação pode 
melhorar a experiência que os indivíduos têm dentro dos ambientes de 
aprendizagem, o que acaba por potencializar a aprendizagem como um 
todo. 

 

 Esses são alguns exemplos de orientações para a utilização da gamificação, 

tendo em vista aproximar o dia a dia dos jogadores com a realidade dos elementos 

dos jogos em sala de aula. 

 

4. 1 Elementos para gamificar 

 

Existem diversas maneiras de gamificar uma aula, no entanto, Alves et al. 

(2014) destaca algumas etapas, ações e orientação metodológicas para criar 

algumas estratégias, que serão exemplificadas no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Como criar uma estratégia gamificada 

Etapa Ação Orientação metodológica 

1 Interaja com os games É fundamental que o professor interaja com 

os jogos em diferentes plataformas (web, 

consoles, PC, dispositivos móveis, etc) para 

vivenciar a lógica dos games e compreender 
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as diferentes mecânicas.  

2 Conheça seu público Analise as características de seu público, sua 

faixa etária, seus hábitos e rotina. 

3 Defina o escopo Defina quais as áreas de conhecimentos 

estarão envolvidas, os temas, as 

competências, os conteúdos o que serão 

desenvolvidos e as atitudes que serão 

potencializadas. 

4 Compreenda o 

problema e o contexto 

Reflita sobre qual problema do cotidiano 

podem ser explorados com o game e como 

os problemas se relacionam com conteúdo 

estudados. 

5 Defina a 

missão/Objetivo 

Defina qual é a missão da estratégia 

gamificada, analise se ela é clara, alcançável 

e mensurável. Verifique se a missão está 

aderente as competências que serão 

desenvolvidas e ao tema proposto.  

6 Desenvolva a narrativa 

do jogo 

Reflita sobre qual história se quer contar. 

Analise se a narrativa está aderente ao tema 

e ao contexto. Verifique se a metáfora faz 

sentido para os jogadores e para o objetivo 

da estratégia. Reflita se a história tem o 

potencial de engajar o seu público. Pense na 

estética que se quer utilizar e sela reforça e 

consolida a história.  

7 Defina o ambiente e a 

plataforma 

Defina se eu público irá participar de casa de 

algum ambiente especifico; se será utilizado 

o ambiente digital ou ambos. Identifique a 

interface principal do jogador. 

8 Definas as tarefas e as 

mecânicas  

Estabeleça a duração da estratégia 

educacional gamificada e a frequência com 

que seu público irá interagir. Defina as 

mecânicas e verifique se as tarefas 
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potencializam o desenvolvimento das 

competências e estão aderentes a narrativa. 

Crie as regras para cada tarefa. 

9 Defina os sistemas de 

pontuação 

Verifique se a pontuação está equilibrada, 

justa e diversificada. Defina as recompensas 

e como será feito o ranking (local, 

periodicidade de exposição). 

10 Defina os recursos Planeje minuciosamente a agenda da 

estratégia, definindo os recursos necessários 

a cada dia. Analise qual o seu envolvimento 

em cada tarefa (se a pontuação será 

automática ou se precisam analisar as 

tarefas). 

11 Revise a estratégia Verifique se a missão é compatível com o 

tema e está alinhada com a narrativa. Reflita 

se a narrativa tem potencial de engajar os 

jogadores e está aderente as tarefas. Confira 

se o sistema de pontuação está bem 

estruturado e se as recompensas são 

motivadoras e compatíveis com o público e 

se a agenda é adequada ao público.  

Fonte: Alves et al. (2014). 

 

Observa-se que o modelo apresentado acima se trata de uma diretriz cabendo 

ao professor apropriar-se dessa estratégia, mostrando as etapas que devem ser 

seguidas, bem como as orientações metodológicas que deve ser compatível com as 

estratégias do quadro 1.    

4.2  Elementos da gamificação 

 

As atividades gamificadas vem sendo destaque durante alguns anos, porém, 

muitos ainda a confundem com outros termos, tais como: serious games (Jogos 

sérios), funware, design lúdico (WERBACH; HUNTER, 2012), simulação de jogos 
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(DETERDING et. al. 2011). No quadro 2 descrever-se-á as características de cada 

um deles. 

 

Quadro 2 – Descrição dos termos similares da gamificação.  

Nome Descrição 

Design lúdico Remete para divertimento e design de jogos. 

Funware Deixar as coisas mais divertidas ou colocar entretenimento 

em segmentos tidos como sérios. Incentivando as ações 

desejadas do usuário, gerando fidelização de clientes 

(ZICHERMANN; CUNNINGGAM, 2011). 

Jogos  Um jogo é um sistema em que os jogadores engajam em um 

conflito artificial, definido por regras, cujo resultado é 

quantificável (SALEM; ZIMMERMAN,2004). 

Serious game São jogos desenvolvidos com o objetivo de resolver 

problemas reais. 

Simulação Simular virtualmente o que acontece no mundo real;  

Fonte: FORMANSK (2016). 

 

 Dentre as características citadas a cima, a gamificação apresenta uma relação 

com o Serious Game, sendo que, ambas possuem aspectos de jogos que se 

propõem a resolver problemas, entretanto, o Serious Game é aplicado através de 

jogos reais, já a gamificação é por meio de um conjunto de ferramentas que com os 

jogos, como a mecânica ou dinâmica de jogos, design de jogos, psicologia dos jogos 

entre outros (DORLING; MCCAFFERY, 2012). Embora, ambos tenham sido 

desenvolvidos para que as pessoas ao utilizarem esses recursos se sentissem 

motivados. 

A gamificação está presente em vários lugares, inclusive em alguns sites 

conhecidos no mundo inteiro, como por exemplo, o Foursquare2, que é considerado 

um dos aplicativos mais conhecidos da gamificação (DETERDING et al. 2011). O 

                                                           
2
Foursquare ajuda você a encontrar lugares perfeitos para ir com os amigos. Foursquare (2017).  

Disponível em: <https://pt.foursquare.com/>. 

https://pt.foursquare.com/
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Foursquare é uma empresa de tecnologia que usa localização inteligente para criar 

experiências de consumo e soluções de negócios significativos. Foi lançado em 

2009 como um aplicativo de rede social que logo se tornou um modelo para futuros 

projetos de gamificação (MCCORMICK, 2013). Um outro exemplo bastante utilizado 

nos dias atuais é o aplicativo Duolingo3, que tem o objetivo de ensinar outras línguas 

de uma forma diferenciada, propondo testes e desafios, acumulando pontos ao 

finalizar as tarefas com êxito. Sendo que no âmbito educacional, a gamificação está 

presente em diferentes áreas e níveis (Dominguez et al. 2013), independentemente 

do tipo de disciplinas ou das mecânicas que serão apresentadas. 

Levando em consideração que nos dias atuais a gamificação já é aceita em 

alguns ambientes educacionais através dos elementos de jogos, Fardo (2013) 

observou em seu estudo que a escola em si já é um ambiente gamificado: 

 

 
Um aluno entra na escola no primeiro nível, o mais básico (jardim de 
infância ou maternal), e a partir desse ponto começa a avançar para outros 
níveis mais difíceis, um por ano. Se falhar em algum deles, tem a chance de 
repetir, mas repete uma grande parte do processo (geralmente um ano 
inteiro). Para poder avançar nos níveis, precisa obter certa quantia de 
pontos (notas) em um número determinado de desafios (provas e testes 
escolares). Após cada teste, o aluno recebe o feedback do seu 
desempenho (quando o professor corrige a prova e retorna o resultado ao 
aluno. (FARDO, 2013). 

 

Corroborando com o pensamento de Fardo (2013), acredito que a escola é um 

ambiente gamificado, uma vez que o aluno durante sua vida escola vai trocando de 

séries até concluir o ensino médio, para isso ele precisa passar em todas as 

disciplinas que no caso da gamificação seria os desafios que ele deveria concluir até 

completar a missão final que é a conclusão do ano letivo.  Durante esse processo o 

aluno enfrentará obstáculos e desafios cada vez mais difíceis com disciplinas e 

assuntos mais elaborados, ele continuará ali até que conclua todos os desafios ou 

desista do “jogo escolar”. Entretanto, é possível verificar que, apesar da escola 

seguir uma estrutura semelhante, as metáforas usadas nos videogames são 

notadamente mais eficientes no processo de engajar seus usuários (Fardo, 2013), 

                                                           
3
Duolingo é a forma mais popular do mundo de aprender idiomas. É 100% gratuito, divertido e 

científico.  Duolingo (2017). Disponível em:  <https://pt.duolingo.com>. 

https://pt.duolingo.com/
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uma vez que, as técnicas para gamificar visam atingir o engajamento dos estudantes 

utilizando diferentes formas de motivação (SIMONE et al. 2013).   

No entanto, é importante lembrar que o engajamento dos alunos – 

independente da forma como é promovido – deve ser realizado com base nos 

objetivos educacionais (BULGER et al. 2008) e (BEER et al. 2010).  

A partir de necessidades como essas, surgiram várias pesquisas sobre a 

utilização desses elementos na educação durante a sua inserção e a sua visibilidade 

por conta dos resultados positivos que ela vem agregando na área educacional: 

Cronk (2012), relatou uma melhoria na participação dos alunos ao aplicar elementos 

de jogos na construção de sistema baseado em recompensas que agem como um 

incentivo para o engajamento de estudantes nas discussões em sala.  

Sheldon (2012), por sua vez, reestruturou todo o espaço educacional, 

revisando o plano de ensino das disciplinas para utilizar termos e metáforas dos 

jogos, substituindo o sistema de avaliação por níveis e pontos de experiência, 

repensando o espaço físico da sala de aula como áreas de um mundo de fantasia, e 

criando atividades na forma de missões e desafios individuais e colaborativos. O 

autor relata que essa abordagem aumentou a frequência dos alunos e melhorou a 

colaboração entre eles na resolução de problemas. Gibson (2013), analisou a 

utilização de medalhas (badges) como ferramenta de motivação dos alunos. O autor 

apresenta cenários de aplicação dessa estratégia e ferramentas online que 

gerenciam a entrega dos badges consequentemente os resultados positivos na 

motivação dos alunos encontrados pelo autor. 

Na visão de Borges (2013), ao realizar um mapeamento sistemático dos artigos 

que tratavam do tema da gamificação aplicada à educação, o autor concluiu que as 

maiorias dos estudos se focam na avaliação do engajamento dos alunos, por meio 

da gamificação. Já o autor Gehringer et. al. (2013), realizou uma experiência 

semelhante. Porém, ele avaliou os alunos da disciplina de ética computacional 

utilizando o conceito de pontos de experiência (XP). O resultado obtido também foi 

positivo. E conseguiram o aumento na participação dos alunos na maioria das 

atividades.  
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 Portanto, é possível perceber que o relacionamento entre a gamificação e a 

educação vem sendo bastante promissor, pois, ela ajuda os alunos a sentirem-se 

motivados através de seus elementos, como já explanado por alguns autores a 

cima. Para tal existem algumas técnicas que são baseadas no uso da mecânica 

(regras), dinâmica (comportamentos), estética (emoções) e de elementos dos jogos 

(ZICHERMANN;LINDER, 2011).  

As dinâmicas de jogos podem ser consideradas um ponto referencial desses 

elementos, uma vez que, eles mostram quais são as forças subjacentes que existem 

nos jogos (WERBACH; HUNTER, 2012), porque é através deles que são 

representados a interação entre o jogo e o jogador, detalhado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Dinâmicas de jogo – Conceituações  

DINÂMICAS DESCRIÇÃO 

EMOÇÕES Jogos podem criar diferentes tipos de emoções, 

especialmente a da avaliação (reforço emocional que 

mantém as pessoas jogando). 

NARRATIVA Estrutura que torna o jogo coerente. A narrativa não tem 

que ser explícita, como uma história em um jogo. 

Também pode ser implícita, na qual toda a experiência 

tem um propósito em sim. 

PROGRESSÃO Ideia de dar aos jogadores a sensação de avançar 

dentro do jogo. 

RELACIONAMENTOS Refere-se à intenção entre os jogadores, seja entre 

amigos, companheiros ou adversários. 

RESTRIÇÕES Refere-se à limitação da liberdade dos jogadores dentro 

do jogo.  

Fonte: Traduzido, com adaptações de Werbach; Hunter, (2012). 

 

 As mecânicas, são referentes aos elementos específicos dos jogos, que foram 

exemplificados no quadro 3. Elas orientam as ações dos jogadores em uma direção 
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desejada, delimitando o que o jogador pode ou não fazer dentro de um jogo 

(ERIKSSON, MUSIALIK, WAGNER 2012). 

Dentre todos esses aspectos, o quadro 4, exemplifica a conceituação das mecânicas 

que são utilizadas em um jogo e que pode ser utilizada em atividades que serão 

gamificadas. Portanto, existem as definições de alguns componentes de jogos que 

tem como característica uma composição muito parecida com um jogo de verdade, 

sendo que, o jogador deverá buscar executar todos esses componentes com 

agilidade para conseguir conquistar seus objetivos, assim como na gamificação 

 

Quadro 4 – Mecânicas de Jogos – Conceituações 

Mecânicas Descrição 

Aquisição de 

recursos 

O jogador pode coletar itens que o ajudam a atingir os objetivos. 

Avaliação 

(Feedback) 

A avaliação permite que os jogadores vejam como estão 

progredindo no jogo. 

Chance Os resultados de ação do jogador são aleatórios para criar uma 

sensação de surpresa e incerteza. 

Cooperação e 

competição 

Cria-se um sentimento de vitória e derrota. 

Desafios Os objetivos que o jogo define para o jogador. 

Recompensas O benefício que o jogador pode ganhar a partir de uma 

conquista no jogo. 

Transações Significa compra, venda ou troca de algo com outros jogadores 

no jogo. 

Turnos Cada jogador no jogo tem seu próprio tempo e oportunidade 

para jogar. Jogos tradicionais, como jogos de cartas e jogos de 

tabuleiro muitas vezes dependem de turnos para manter o 

equilíbrio no jogo, enquanto muitos jogos de computador 

modernos trabalham em tempo real. 

Vitória O “estado” que define ganhar o jogo. 

Fonte: (ERIKSSON, MUSIALIK, WAGNER, 2012). 



28 
 

Deste modo, deve-se existir uma interação entre o jogador e suas mecânicas, 

porque, elas devem ser gerenciadas, mas não precisam ser explicitadas 

obrigatoriamente no jogo, Werbach; Hunter (2012).  Visto que, seus elementos 

permitem criar um ambiente que possibilitem aos jogadores uma experiência 

divertida e envolvente (CLEMENTI, 2014). Logo, a criaç o de um ambiente 

gamificado é formado essencialmente pela din mica e mec nica de jogo  erbach; 

Hunter (2012) assim como exemplificado no quadro 5. 

Baseado nos componentes, o quadro 5, elucida os elementos que podem 

validar o engajamento dos alunos. O autor Kapp (2012), acrescenta que a 

gamificação de uma atividade se refere à aplicação de elementos presentes em 

jogos, promovendo o aprendizado e solucionando problemas fora do seu contexto 

usual de entretenimento, uma vez que, esses componentes podem ser utilizados 

tanto em um jogo de verdade, como em uma atividade gamificada.  Entretanto, 

Deterning (2011), menciona que para realizar a gamificação de uma atividade, não 

basta apenas acrescentar pontos a um quadro de liderança, por exemplo, mas que é 

importante que os elementos utilizados na gamificação sejam significativos ou 

relevantes para os usuários.   

 

Quadro 5 – Definições dos elementos de jogos ou componentes de jogos - 

Conceituação. 

Componentes Descrição 

Avatar Representação visual do personagem do jogador. 

Bens virtuais Ativos de jogos com valor em dinheiro real ou não.  

Bônus Itens dentro do jogo que os jogadores podem coletar e usar 

de forma virtual e não real, mas que ainda tem valor para o 

jogador. Os jogadores podem pagar pelos itens ou moeda 

do jogo ou com dinheiro real. 

Boss Um desafio geralmente difícil no final de um nível. Onde tem 

que derrotar o chefe a fim de avançar no jogo. 

Coleções Formadas por itens acumulados dentro do jogo. Emblemas 

e Medalhas são frequentemente parte de coleções. 
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Combate Disputa que ocorre para que o jogador derrote oponentes 

em uma luta. 

Conquistas Recompensa que o jogador recebe por fazer um conjunto 

de atividades específicas. 

Conteúdos 

desbloqueáveis 

A possibilidade de desbloquear e acessar certos conteúdos 

no jogo se os pré-requisitos forem preenchidos. O jogador 

precisa fazer algo específico para ser capaz de desbloquear 

o conteúdo. 

Emblemas/medalhas Representação visual de realizações dentro do jogo. 

Gráfico Social Capacidade de ver amigos que também estão no jogo e ser 

capaz de interagir com eles. Um gráfico social torna o jogo 

uma extensão de sua experiência de rede social. 

Missão Similar a “conquistas”. É uma noç o de jogo de que o 

jogador deve fazer executar algumas atividades que são 

especificamente definidas dentro da estrutura do jogo 

Níveis Representação numérica da evolução do jogador. O nível 

do jogador aumenta à medida que o jogador se torna 

melhor no jogo.  

Pontos Desbloqueio de conteúdo: de acordo com tarefas e níveis.  

Presentes A possibilidade distribuir ao jogador coisas como itens ou 

moeda virtual para outros jogadores 

Ranking Lista jogadores que apresentam as maiores 

pontuações/conquistas/itens em um jogo 

Times Possibilidade de jogar com outras pessoas com mesmo 

objetivo  

Fonte: Traduzido, com adaptações, de Werbach; Hunter (2012). 

 

É necessário lembrar que existem diversas mecânicas de jogos e que algumas 

delas ainda estão sendo descobertas, entretanto, algumas mecânicas já estão 

consolidadas, a exemplo dos sistemas de pontos; prêmios, emblemas, quadro de 

liderança e sistemas de níveis (DORLING; MCCAFFERY, 2012).  Para o autor, Wu 

(2011), a mecânica é o princípio, são as regras que compõe o jogo, que incentivam 

o feedback as recompensas com intuito de alcançar bons resultados podendo 
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motivar as pessoas com seus resultados. Mas, vale destacar também que o 

feedback negativo também pode ser de grande valia, entretanto, não é tão eficaz 

como o positivo (DORLING; MCCAFFERY, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

5. ENSINO DE PROGRAMAÇÃO NO ENSINO MÉDIO 

 

A dificuldade encontrada pelos estudantes de informática na disciplina de 

programação é um dos fatores mais relevantes para a desistência do curso de 

informática. Validando o pensamento de Ribeiro et al. (2011), ao afirmar que existem 

vários fatores para que isso aconteça: 

 
São vários os fatores que causam essa situação, dentre os quais podemos 
citar: dificuldade de desenvolvimento do raciocínio lógico, falta de 
percepção sobre onde e como aplicar esses conhecimentos, desânimo 
causado por esses motivos e também por assumir que terá muita 
dificuldade em conseguir aprovação na disciplina (RIBEIRO et al. 2011). 

 

Corroborando com o pensamento de Ribeiro et al. (2015) e Piteira; Haddad 

(2011), acrescentam que “o aumento no desinteresse dos alunos parece estar 

relacionado aos métodos de ensino, que por vezes ainda se baseiam em aulas 

expositivas”. Podendo levar o aluno a sentir-se desmotivados. Para tal, existem 

alguns aspectos que podem ser identificados a partir do levantamento da literatura a 

respeito dessa dificuldade enfrentada por alguns alunos que cursaram a disciplina 

de Lógica de Programação. 

Alguns exemplos das dificuldades encontradas por alunos do curso de Lógica 

de Programação: 

 

Dificuldade de interpretação do próprio problema (Falkembach et al. 2003), 
muito antes da dificuldade de interpretação de algum tipo de representação; 
segundo os mesmos autores, além da dificuldade de interpretar os 
enunciados propostos pelas atividades aplicadas (FALKEMBACH et al. 

2003). 

Dificuldade de identificar os pré-requisitos necessários para o 
desenvolvimento das competências de construção de algoritmos e 
programação, de forma a poder trabalhá-los. Alguns autores enfatizam a 
necessidade de domínio de habilidades matemáticas prévias ou ao menos 
integradas Henderson (1987) ou pelo menos desejável (KOLIVER, 
DORNELES E CASA, 2004). 

No caso dos alunos, estes costumam ter muita dificuldade em aplicar suas 
habilidades prévias, criando fonte de medo e frustração Chaves de Castro 
et al. (2003). Os próprios professores têm dificuldades em 
identificar/reconhecer nos alunos tais habilidades prévias Schultz (2003) de 
forma a aproveitá-las melhor, além dificuldades para trabalhar a capacidade 
de abstração do aluno, seja na busca de possíveis soluções seja na escolha 
das estruturas de dados Nobre e Menezes (2002) apud Schultz (2003). A 
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necessidade do professor em fazer o aluno compreender a abstração 
envolvida com toda simbologia utilizada é corroborada por RODRIGUES 
(2002).  

Necessidade (ou não) de definir o paradigma de programação utilizado, de 
forma a estruturar a soluções dos problemas já voltados para tal paradigma. 
O relatório da força tarefa da IEEE e ACM (2001) 1 Jeffey Sachs, 
economista mundialmente conhecido, é diretor do Centro de 
Desenvolvimento Internacional da Universidade de Harvard. XIII WEI 2353 
afirma que o estudo de algoritmos deve fornecer o discernimento da 
natureza intrínseca do problema e técnicas de solução independentes de 
qualquer paradigma, linguagem de programação ou hardware. Segundo a 
força tarefa, deve-se, portanto, tratar o problema independente da forma de 
sua implementação. Esta visão é corroborada por autores como Henderson 
(1986). (KOLIVER, DORNELES E CASA, 2004). 

 

Conforme o explanado, essas dificuldades instigaram alguns pesquisadores a 

buscarem novas ferramentas que auxiliem no processo do ensino de programação, 

tornando o ambiente escolar mais atrativo e motivador. (CRISP et al.; 

ANTONOGLOU et al. 2011). 

Para Gil (1994), motivar os alunos não significa contar piadas, mas identificar 

os interesses do aluno para o conteúdo, sendo necessário estabelecer um 

“relacionamento amistoso”, pois, só assim é possível motivar o aluno a programar, 

sendo que, a programação é tida como uma disciplina que pode englobar várias 

outras áreas. A revista Communications of the ACM de Março/2016 discute por 

intermédio de Vinton Cert, que a programação de computadores faz com que os 

estudantes tenham uma mentalidade disciplinada podendo ser útil em diversas 

áreas, a exemplo de engenharia, pesquisas cientificas ou empresas e políticas 

(CERF, 2016).   

O autor acrescenta que: “Mesmo se um aluno n o “ir” para uma carreira em 

ciência da computação ou um assunto relacionado essas habilidades são 

susceptíveis de ser útil em qualquer empreendimento em que o pensamento 

analítico é valioso”. (CERF, 2016).  

Somando a isso, De Paula (2014) afirma que na Inglaterra já são utilizadas 

várias tecnologias para ensinar a disciplina de algoritmo. O Presidente dos Estados 

Unidos da América (EUA), em um discurso proferido no State of the Union em 2016, 

ele apresentou um programa que ensina computação, este software aborda o ensino 
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de lógica de programação em escolas, no intuito de garantir a empregabilidade e 

sustentabilidade do futuro.  

Ao ser entrevistado pelo programa abordado, o Code.org4, Obama destacou a 

importância do ensino de programação nas escolas, incentivando o ensino de 

programaç o: “Não baixe aplicativos, mas ajude a desenvolvê-los. Para as pessoas 

que trabalham e estudam firme, é possível que moldem seu próprio futuro”. 

Legitimando com o pensamento de Obama, Scaico et al. (2013), afirma que 

aprender a programar é extremamente importante e deveria ser ensinado não só 

para estudantes da computação, sendo que quem aprende a programar em idade 

escolar tende a desenvolver habilidades significativas no que se diz respeito a 

resolução de problemas e a fluência ao lidar com o uso de tecnologias.  

O docente deverá buscar meios para reconhecer as competências e as 

habilidades dos alunos. Apresentar técnicas e soluções de problemas relacionados à 

estrutura do código, além de promover atividades em grupo fazendo com que as 

atividades sejam produtivas e que haja a colaboração de todos. A exemplo do 

Goolge5, que, por sua vez, propôs um conjunto de atividades do PC6 a fim de auxiliar 

alunos do ensino primário e secundário dos Estados Unidos Google (2013), a 

programarem. Este recurso de certa forma facilita por meio das ferramentas 

utilizadas para gamificar a atividade.  

Desta forma, fica visível que o ensino de programação no ensino médio tem 

grande importância na formação de profissionais da área computacional e em outras 

áreas, visto que a Lógica de Programação atua em vários outros campos do 

conhecimento, pois desenvolvem o raciocínio lógico podendo beneficiar os 

estudantes em várias outras disciplinas.  Entretanto, é possível perceber que os 

alunos demonstram um interesse maior por disciplinas que utilizem metodologias 

diferenciadas que de certa forma instigam a sua motivação.  Portanto, a utilização de 

mecânicas de jogos pode acrescentar aspectos positivos no ensino-aprendizagem 

das disciplinas de programação. 

                                                           
4
Code: Site criado para que todos os alunos, em todas as escolas, devem ter a oportunidade de 

aprender ciência da computação Code (2017). Disponível em: https://code.org  
5
 Google: Site de busca e pesquisas. Disponível em: https://www.google.com.br  

6
 PC ou Pensamento Computacional é uma metodologia para resolução de problemas, 

desenvolvimento de sistemas e entendimento do comportamento humano, através da combinação de 
pensamento crítico e fundamentos da computação (WING, 2006). 

 

https://code.org/
https://www.google.com.br/
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5.1 O uso da Gamificação no Ensino de Lógica de Programação no Ensino 

Médio Integrado 

 

Conforme mencionado por Silva et al. (2014), aprender a programar tem sido 

destacado pelos iniciantes como tarefa difícil e complexa. Entretanto, é possível 

perceber que com a utilização de mecanismos de jogos a dificuldade apresentada 

pelos alunos vem sendo reduzida, assim como a evasão dos cursos, (Ramos et al. 

2015). Para outros autores essa diminuição é resultado da ludicidade encontrada 

nos jogos, sendo que, ela traz a motivação para o ensino. 

Diante do exposto, Kapp (2012), afirma que a utilização de elementos de jogos 

como mecânicas e estratégias, têm a finalidade de motivar indivíduos à ação, 

auxiliando na solução de problemas e promovendo a aprendizagem. Em 

consonância com o que foi dito sobre os benefícios dos mecanismos de jogos no 

ensino de programação, foi feita uma abordagem acerca de alguns exemplos do uso 

da gamificação no ensino de Lógica de Programação: 

A primeira recomendação sobre o ensino de programação com o uso de 

metodologias gamificada, é sobre o artigo “Desafio da Serpente”, publicado no 

CBIE7 2016 e SBIE8 2016. Ewerton et al (2016), relatam que o objetivo do trabalho 

foi descrever as experiências obtidas durante oito semanas numa disciplina de 

programação utilizando a gamificação auxiliando nas aulas introdutórias de 

programação. Seu objetivo principal era evidenciar o caminho sequencial a ser 

seguido pelos alunos, a fim de conquistar pontos e concluir atividades programadas 

durante a disciplina. 

Diante disso, o Desafio da Serpente proporcionou um envolvimento muito 

grande em relação aos alunos, que demonstraram êxito e engajamento diário por 

parte da utilização dos mecanismos apresentados na atividade, desta forma, fica 

perceptível que os alunos se sentiram ainda mais motivados. 

Iosup; Epema (2014), aplicou a gamificação como técnica de ensino por mais 

de 3 (três) anos nos cursos do ensino médio em áreas que envolvem a 

programação. Estima-se que mais de 450 fizeram parte desse estudo, sendo que, 

75% destes conseguiram concluir o curso com sucesso. Os autores chegaram à 

                                                           
7

 CBIE- Congresso Brasileiro de Informática. Disponível em: 
http://www.cbie2016.facom.ufu.br/pt/eventos/wie.  
8
 SBIE- Simpósio Brasileiro de Informática. Disponível em: http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie  

http://www.cbie2016.facom.ufu.br/pt/eventos/wie
http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie
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conclusão que a quantidade de alunos aprovados no curso se deu por conta da 

gamificação, além de promover a interação entre os alunos. 

 Li Cen et al. (2013) utilizaram a gamificação para engajar alunos que faziam o 

curso de Ciências da Computação, que por sua vez, também tem em sua grade 

curricular o ensino de programação, utilizando uma rede social intitulada como 

Peerspce9, para auxiliar no ensino-aprendizagem com ferramentas da web, fazendo 

com que os alunos se sentissem mais engajados. Segundo os autores, os 

resultados trouxeram benefícios, e que os alunos responderam de forma positiva a 

gamificação, tornando a atividade mais atrativa e participativa.  

 Swacha; Baszuro (2013), apresentou uma plataforma gamificada, chamada de 

e-learning10 que foi desenvolvida para ser utilizada em disciplinas de programação. 

Seu objetivo maior era aumentar a motivação dos alunos.  

 Monteiro; Willmara et al. (2015), mostrou a realização de uma experiência de 

gamificação em um curso de educação à distância para o ensino de Ruby11. O curso 

foi produzido para que os alunos simulassem um jogo eletrônico, onde a realização 

das atividades – definidas como missões - no prazo representaria “vidas em um 

jogo”. Segundo o relato dos autores, os resultados mostraram que a Gamificaç o 

pode ter um grande impacto emocional e social para os alunos. Por ser uma 

atividade divertida, atraente e pelos sistemas de recompensa, competição e 

progressão, os alunos mostraram-se motivados em grande parte das atividades.  

 De acordo com os trabalhos abordados, é possível perceber que houve uma 

melhora no ensino de programação por meio da gamificação nos exemplos citados, 

uma vez que, com a gamificação, foi possível perceber que os alunos se sentiram 

motivados e além de aprenderem a programar com atividades com aspectos 

metodológicos diferenciados que são proporcionadas pelo o uso de vários 

elementos de jogos. 

 

                                                           
9

Peerspace é um site para encontrar lugares únicos Peerspace (2017).Disponível em: 
https://www.peerspace.com 
10

E-learning é uma modalidade de ensino a distância, utilizada para definir aprendizagem por meio de 
mídia eletrônica. Está intrinsecamente associado à utilização da Internet, apesar de poder envolver 
também a utilização de tecnologias móveis. Catcho (2017). Disponível em: http://br.e-doceo.net 
11

Ruby é uma linguagem de programação dinâmica, open source com foco na simplicidade e na 
produtividade. Ruby (2017). Disponível em: https://www.ruby-lang.org/pt 

https://www.peerspace.com/
http://br.e-doceo.net/
https://www.ruby-lang.org/pt
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6. METODOLOGIA 

6.1 Abordagem metodológica: 

 

O presente trabalho adotou como estratégia um estudo de caso com 

abordagem qualitativa.  

Segundo Yin (2001) o estudo de caso é uma “investigaç o empírica de um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, sendo que os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

De acordo com Minayo (2001), a abordagem qualitativa é “o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos a pesquisa e dos fenômenos 

e por isso acredita-se que este método descreveu precisamente a experiência do 

estudo no universo da lógica de programaç o por meio da gamificaç o”. 

 

6.2 Área de estudo: 

 

Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI (IFBA, 200912), o IFBA 

foi criado pela Lei nº 11.892/200813, sendo o resultado das mudanças promovidas no 

antigo Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (Cefet-BA).  O IFBA está 

situado na cidade de Valença com 1.124,657 km² de área e uma população de 

98.053 habitantes (IBGE/2016)14. 

Entretanto, o IFBA campus Valença, lócus desta pesquisa, só foi inaugurado 

em dezembro de 1994, sob o nome de “Escola de Pesca”. Suas primeiras turmas de 

ensino técnico só foi formada em 1996 e desde então vêm se modernizando e 

adequando suas ofertas de curso. 

 No que diz respeito ao ensino, o IFBA tem por princípio a vinculação estreita 

com a ciência e a tecnologia destinada à construção da cidadania, da democracia, 

de defesa do meio ambiente e da vida, de criação e produção solidárias em uma 
                                                           
12

IFBA- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Valença. Disponível 
em: http://www.valenca.ifba.edu.br/index.php/institucional/documentos/pdi 
13

Lei nº 11.892/2008. Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/lei/l11892.htm 
14

IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - http://cod.ibge.gov.br/JN3 

 

http://www.valenca.ifba.edu.br/index.php/institucional/documentos/pdi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
http://cod.ibge.gov.br/JN3
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perspectiva emancipadora, buscando a articulação com a pesquisa e a extensão de 

forma verticalizada entre os diversos níveis e modalidades de ensino e áreas 

técnicas/tecnológicas, promovendo oportunidades para uma educação continuada. 

Sua miss o é “promover a formaç o do cidad o histórico-crítico, oferecendo 

ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o 

desenvolvimento sustentável do país”. 

O IFBA- Valença abrange diferentes níveis de ensino nos cursos de 

modalidade básica, técnica, tecnólogo e superior, abraçando como principal desafio 

articular a pesquisa e a extensão de forma verticalizada propostas de trabalho. 

 

6.3 Coleta de dados: 

 

Foram utilizadas três técnicas para a coleta de dados: pesquisa bibliográfica, 

questionários e grupo focal. 

 

6.3.1 Pesquisa Bibliográfica: 

 

Segundo Gil (2009), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.  

Portanto, esta monografia fez uma análise do ensino de Lógica de Programação no 

ensino médio com embasamento em autores conhecidos, bem como foi feita uma 

discussão teórica sobre a gamificação e a educação e como a Gamificação pode 

auxiliar no ensino de Lógica de programação. 

 

6.3.2  Questionário: 

 

Este estudo por meio de questionário consiste em analisar qual a percepção 

discente em relação à disciplina de Lógica de Programação; para além disso, o 

estudo também analisará qual é a relação docente e discente entre a gamificação e 

a educação. 

O instrumento de pesquisa foi aplicado no Instituto Federal de Educação, 
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Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Valença. 

 

6.3.3 Grupo focal: 

 

Segundo Caplan (1990), grupo focal s o “pequenos grupos de pessoas 

reunidos para avaliar conceitos ou identificar problemas”. De acordo com Johnson 

(1994), os usuários dessa técnica partem do pressuposto de que a energia gerada 

pelo grupo resulta em maior diversidade e profundidade de respostas, ou seja, 

ocorre uma participação maior por parte dos discentes em querer participar 

ativamente dos debates propostos pelo mediador.  

 Nesta pesquisa foi realizado um grupo focal:  

“Protocolo da entrevista de grupo focal B”: Que foi aplicado em duas turmas de 

3º ano do curso técnico em informática, pois já cursaram a disciplina Algoritmo. O 

objetivo deste grupo focal é analisar quais foram as estratégias de ensino utilizadas 

durante as aulas de programação; entender quais dificuldades os alunos encontram 

ao decorrer da disciplina, bem como, buscar a opinião deles em relação a possível 

utilização de games como método de ensino. 

 

6.4 População amostra: 

 

A população pesquisa da foi de discentes do curso Técnico em Informática, na 

modalidade de ensino Integrado e docentes da referida área técnica do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia campus Valença, ambos os 

sexos. 

O critério utilizado para a amostra teve como base a seleção de duas turmas 

do 2ª ano do Curso Técnico em Informática que estão fazendo a disciplina de Lógica 

de Programação no ano corrente e duas turmas de 3º ano do referido curso, uma 

vez que já concluíram o componente curricular em análise.  
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6.5 As Aventuras na Terra da Compliação: StringCity 

 

 As Aventuras na Terra da Compilação, nome dado ao jogo de tabuleiro, 

consistiu primeiramente em uma narrativa, onde uma menina chamada Ana ficou 

presa em um calabouço na Terra da Compilação. Devido ao erro em uma linha de 

código e para conseguir resgatá-la, toda a turma, no caso, as turmas do 2º ano do 

curso Técnico em Informática deveriam salvá-la, passando por todos os desafios 

com laços de repetições até concluir a missão. Sendo que, o próprio tabuleiro utiliza 

um laço de repetição.  

 Representaremos a condição de Ana que está presa no calabouço com a 

condiç o “Enquanto(while)”. Enquanto Ana estiver presa no calabouço os alunos 

deverão jogar até resgata - lá. No exemplo de programação, que será representado 

por meio de um fluxograma, a condição de Ana seria:  

 

 Figura 2- Lógica do jogo em fluxograma. 

 

 

 

 

 

            TRUE FALSE 

 

 

   

Fonte: Dados da pequisa, 2017. 

 

 No tabuleiro funciona da mesma forma, enquanto a condição continua sendo 

verdadeira, os alunos devem continuar jogando e concluindo os desafios, a cada 

desafio conquisado, muda-se para o desafio seguinte, até que a condiçõa seja falsa, 

INICIO 

DESAFIO = 

DESAFIO +1 

JOGAR 

Ana está no 

calabouço? 

FIM 
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que é quando Ana já não está mais no calabouço, então, entende-se que todos os 

desafios foram concluidos.  

 

Figura 3- Tabuleiro criado para fixar o conteúdo de Laços de repetições utilizando elementos de jogos 
para alunos do 2º ano do Curso Técnico em informática do IFBA –Valença. Valença- BA, 2017. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Cada desafio no tabuleiro foi representado por uma questão de algoritmo, vide 

anexo.  No Desafio 1 por exemplo, os calouros deveriam formar grupos de até 4 

(quatro) pessoas por equipe, e para concluir o primeiro desafio ele deveria criar um 

nome para suas equipes. Se o desafio foi concluído com sucesso, o aluno ganharia 

a insígnia referente a cada desafio nos quadrinhos brancos.  
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Figura 4- Insígnias utilizadas durante a aplicação do Tabuleiro e dos desafios com os alunos 2º ano 
do Curso Técnico em informática do IFBA –Valença, por meio da gamificação. Valença- BA, 2017. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

 A contabilidade das insígnias foram referentes à pontuação ao qual o aluno 

adquiriu durante a atividade. Ao final do jogo, o aluno que salvar Ana ou que possuir 

uma quantidade de pontos superior aos outros, será o vencedor.  

 

Quadro 6 - Insígnias utilizadas e suas respectivas pontuações aplicadas no Curso 
Técnico em informática do IFBA –Valença, por meio da gamificação. Valença- BA, 
2017. 

Estrela azul 1 ponto Sol vermelho 5 pontos + Desafio 

Master. 

Estrela Dourada 1 ponto Estrela Prata  7 pontos 

Estrela 

vermelha  

2 pontos Coração rosa 7 pontos 

Coração laranja 2 pontos Flor lilás 8 pontos 

Folha marrom 2 pontos Diamante verde 8 pontos 

Moeda prateada 4 pontos Desafio master 

Coração azul: 

16 pontos 

Desafio master 

Letra I 

10 pontos Gota d’água 20 pontos 

Coração verde 5 pontos  

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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6.6 Análises de dados: 

 

A análise de conteúdo permite tratar dados qualitativos e quantitativos, por ser 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, para 

compreender o fenômeno estudado (BARDIN, 1977). 

Dessa forma, foram feitas analises descritivas com base nas respostas dos 

alunos a partir da observação, registro e analise do objeto de estudo, buscando 

avaliar como a gamificação pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem da 

Lógica de Programação. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

7.1 Percepção discente da disciplina Lógica de Programação 

 

As respostas do questionário sobre percepção didático-pedagógica foram 

reunidas em duas categorias de análise, a saber: percepção dos discentes das 

Turmas 83633 e 82634, integrantes do 3º ano do Curso Técnico em Informática, 

denominados Veteranos, uma vez que já cursaram a disciplina Lógica de 

Programação e a percepção dos discentes das Turmas 83623 e 83624, integrantes 

do 2º ano do mesmo curso, denominados Calouros, já que estão cursando 

atualmente a disciplina.   

A avaliação possibilitou traçar o perfil dos sujeitos pesquisados, identificando 

as suas dificuldades apresentadas na disciplina mencionada, como eles percebem 

as metodologias adotadas pelos docentes que lecionaram/lecionam a disciplina e se 

há relevância da utilização de elementos de jogos eletrônicos nesse contexto. 

 

Categoria I – Percepção dos Veteranos  

Compreender a dinâmica envolvida no desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem da disciplina analisada na visão dos discentes que já a 

concluíram, resulta da identificação dos entraves envolvidos nas metodologias 

adotadas. Nesse sentido, os resultados apresentados no Gráfico 1 explanam a 

opinião dos discentes pesquisados sobre as estratégias utilizadas. 
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Gráfico 1 – Opinião dos veteranos a respeito das estratégias de ensino do curso Técnico em 
Informática na modalidade integrada do IFBA – Campus Valença – Valença/BA, 2017 (n=18). 

 
 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para 44% dos discentes as estratégias de ensino de Lógica de Programação 

foram ruim e/ou razoável, o que estes relacionam às dificuldades de aprendizado. 

Para o Veterano nº1, a dificuldade da turma está relacionada com a metodologia que 

o professor utilizou na sala. 

 

A metodologia do professor não é nada adequada para a turma. A maioria 
de nós não sabemos o básico do básico de Programação. Eu, 
particularmente, já pensei em sair do colégio sem o técnico, porque não 
aprendi a disciplina essencial na Informática: Linguagem de Programação. 
Acredito que a turma apresentará sérias dificuldades com a mudança de 
professor no 4° ano, pois não temos nenhuma base.  (VETERANO 1). 

 

Os referidos estudantes consideram que o fato de não terem tido uma boa 

base, se dá, por conta da didática aplicada, pois ela não favoreceu o aprendizado e 

lhes causou sérios problemas no ano em curso, uma vez que deveriam ter 

conseguido adquirir a competência de abstração, da disciplina Lógica de 

Programação no 2º ano. No Gráfico 2 pode-se visualizar as principais dificuldades 

relatadas pelos discentes, nesse sentido, vale ressaltar que autores que discutem 

metodologias de ensino voltadas às disciplinas de Programação, relacionam a 

44% 

44% 

11% 

RUIM 

RAZOÁVEL 

BOM 

ÓTIMO 
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mesma competência citada pela maioria dos discentes como um dos entraves no 

processo de ensino e aprendizagem, ocasionando altos índices de reprovação e 

desistência do curso, entretanto, apesar de 78% dos alunos elucidarem que 

apresentam algum tipo de dificuldade com a programação, 22% acredita que não 

possuem nenhuma dificuldade.  

 

Gráfico 2 – Opinião dos Veteranos a respeito das dificuldades que eles apresentam na disciplina de 
Lógica de programação no curso Técnico em Informática na modalidade integrada do IFBA – Campus 
Valença – Valença/BA, 2017 (n=18). 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Corroborando com tal afirmativa, os estudiosos Ramos; Espadeiro (2014), 

destacam que é fundamental que alunos iniciantes desenvolvam habilidade para 

resolverem problemas, boa capacidade de abstração e consigam aplicar o 

conhecimento adquirido fazendo uso de linguagens de programação. Sem essas 

habilidades o entendimento da programação fica ainda mais complexo e difícil, 

principalmente se os alunos não se adaptam a metodologia aplicada pelo professor. 

A partir das ideias principais defendidas por Libâneo (1992), que considera a 

didática enquanto elemento essencial à aprendizagem dos estudantes, pois se trata 

da mediação entre a teoria e a prática e também da prática docente, onde são 

descobertos ‘o que’ e o ‘como’ do processo pedagógico escolar, os sujeitos 
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pesquisados foram perguntados se consideram que poderiam ter ocorrido mudanças 

do método de ensino e estes foram categóricos em afirmar que além de melhorar as 

estratégias de ensino nas aulas de programação, os métodos didáticos, do professor 

também deveriam ser avaliado, pois segundo o Veterano nº 17, “a dificuldade que os 

estudantes apresentam de certa forma, é influência da didática do professor”.  

Mesmo ao indicarem a causa do problema como responsabilidade dos 

docentes, os Veteranos consideram que podem auxiliar na solução dos entraves 

apresentados e estão dispostos a contribuir com o processo, já que eles têm acesso 

a jogos eletrônicos que podem facilitar essa aproximação, pois aliam diversão, 

simplicidade e conteúdo, ou seja, uma forma de aprender mais e de forma simples. 

Justificando tal cenário, o autor (TAROUCO et. al. 2004), afirmam que os jogos 

podem ser ótimas ferramentas, pois além de divertir os alunos eles ainda se sentem 

motivados, facilitando o aprendizado e aumentando a capacidade de abstração do 

que é ensinado.  

Estabelecendo uma relação de igualdade em relação aos argumentos 

apresentados anteriormente com a gamificação, temática central deste estudo, 

percebe-se que a mesma atende as demandas dos discentes, uma vez que suas 

mecânicas dinamizam a abordagem de conteúdos, mas é preciso que haja uma 

disseminação do seu conceito, tendo em vista que os Calouros e Veteranos não 

possuem apropriação da temática.  

Ao serem questionados sobre o interesse em saber mais a respeito da 

temática, a maioria afirmar que possuem desejo de obter mais informações sobre o 

tema, chegando até a sugerir quais conteúdos da disciplina analisada teriam um 

potencial para ser gamificada, Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Opinião dos Veteranos a respeito dos conteúdos de Programação que eles gostariam que 
fossem gamificadas no curso Técnico em Informática na modalidade integrada do IFBA – Campus 
Valença – Valença/BA, 2017 (n=18). 

 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que 11% dos Veteranos sugeriram o tópico Laços de Repetições 

como o que desejavam que fosse gamificado, igualando-o percentualmente com a 

resposta também de 11% que optaram por Matrizes e mais outros 11% que 

escolheram a Lógica, apesar de que, 44% dos alunos sabiam dizer qual conteúdo 

eles gostariam que fossem gamificados, totalizando 61% da turma que não sabem, 

não responderam ou não possuíam nenhum interesse em atividades gamificadas 

para outras disciplinas.  

Ressalta-se que além de demonstrar os conteúdos que poderiam ser 

gamificados, foi perguntado como eles acreditavam que deveria ser a solução 

gamificada. Esta pergunta visa dividir com os estudantes a responsabilidade em 

construir o processo de construção da atividade gamificada e atender a demanda 

deles em sentirem-se presente nesse processo.  
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Gráfico 4 – Opinião dos Veteranos de como seriam a solução gamificada para eles no curso Técnico 
em Informática na modalidade integrada do IFBA – Campus Valença – Valença/BA, 2017 (n=18). 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao questionar os sujeitos sobre a sua opinião de como seria uma atividade 

gamificada, 61% dos veteranos acreditam que seriam muito mais atrativas do que as 

aulas que não possuem aspectos gamificados. Para 6% deles, as soluções 

deveriam ser com a aplicação de games. Os demais, 33% não responderam, dentre 

eles 22% (não souberam responder) e 11% (não responderam). 

 

“Se a gente percebesse a import ncia de programar, porque até agora só o 
que a gente aprendeu foi, o professor coloca um código lá a gente repete 
aquele código e faz. Só que a gente não acha interessante fazer o código, 
se a gente utilizasse durante um jogo ou alguma coisa assim poderia incitar 
a curiosidade da gente a programar” (VETERANO 18). 

 

Corroborando com a afirmativa anterior, Huotori; Hamri (2012), consideram que 

as soluções gamificadas promovem aprimoramento de serviços e incorporam a 

estes, características ou qualidades que proporcionam experiências lúdicas e 

significativas. Atrelado a aulas de Programação, faria com que os discentes 

pudessem sentir-se motivados a romper os obstáculos encontrados ao visualizarem 
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os problemas apresentados. Isto porque o problema é justamente compreender 

como o código deve ser criado, a fim de resolver o que foi proposto no enunciado da 

questão que foi demanda pelo docente.  

 

Categoria II – Percepção dos Calouros  

Neste mesmo aspecto de compreensão sobre a dinâmica no desenvolvimento 

do processo de ensino e aprendizagem, se fez necessário identificar os possíveis 

entraves envolvendo as metodologias utilizadas por discentes que ainda estão 

cursando a disciplina de Lógica de Programação.  

Neste sentindo, os resultados apresentados no gráfico 5, explanam a visão dos 

estudantes se eles possuem facilidade em compreender os conteúdos que são 

ministrados na disciplina.  

 
Gráfico 5 – Opinião dos calouros a respeito da possível facilidade que eles possuem no aprendizado 
da disciplina de algoritmos no curso Técnico em Informática na modalidade integrada do IFBA – 
Campus Valença – Valença/BA, 2017 (n=43). 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que 39% dos calouros concordam parcialmente que possuem 

facilidade em aprender o conteúdo de Lógica de Programação. Para 26%, eles 
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concordam totalmente que possuem facilidade em compreender o conteúdo. 

Entretanto, mesmo uma quantidade de alunos explanarem a respeito da facilidade 

que possuem, o índice de reprovação é altíssimo. Pode-se identificar que os 

discentes além de apresentarem certa facilidade com os conteúdos, eles sentem-se 

motivados a superar seu desempenho em relação a disciplina de Lógica de 

Programação como elucida o gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Opinião dos calouros a respeito da motivação em superar seu próprio desempenho na 
disciplina no curso Técnico em Informática na modalidade integrada do IFBA – Campus Valença – 
Valença/BA, 2017 (n=43). 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A motivação é um fator essencial para o aprendizado. No entanto, autores 

como Raabe, Silva e Rodrigues (2005) citam a falta de motivação como um dos 

principais problemas de natureza didática que acarretam o elevado grau de 

reprovação entre os alunos. Pode-se perceber que os calouros, diferente do que foi 

exposto pelos veteranos, tem uma visão melhorada a respeito da metodologia, além 

de concordarem que se sentem motivados a superarem seu próprio desempenho, 

para 49% como representado no gráfico 6 concordam totalmente que são motivados 

pelas atividades propostas pela disciplina.  
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Gráfico 7 – Opinião dos calouros ao serem questionados sobre a motivação deles nas atividades da 
disciplina no curso Técnico em Informática na modalidade integrada do IFBA – Campus Valença – 
Valença/BA, 2017 (n=43). 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com base no exposto pelos discentes, que se fez necessário entender qual a 

visão da metodologia de ensino na disciplina de informática, 49% concorda 

totalmente com a metodologia que é utilizada pelo professor na sala de aula, para 

uma das turmas do curso integrado, são utilizadas ferramentas como o Scratch para 

ensinar programação, que por sua vez, é considerado um objeto educacional, o que 

acredito que seja esse um dos motivos para os alunos sentirem-se motivados com 

as atividades propostas pela disciplina, entretanto, para a outra turma, ao qual 

responderam que discordam totalmente que são motivados pelas atividades da 

disciplina, são ministradas aulas expositivas o que acarreta na dificuldade em que os 

alunos apresentam na disciplina, fazendo com que não fiquem tão satisfeitos com o 

método de ensino aplicado, como mostra o gráfico 8. 
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Gráfico 8 – Opinião dos calouros sobre a satisfação com o método de ensino no curso Técnico em 
Informática na modalidade integrada do IFBA – Campus Valença – Valença/BA, 2017 (n=43). 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao se fazer uma comparação entre os dados coletados na visão dos veteranos 

e dos calouros a respeito do método de ensino, é possível perceber que 58% dos 

calouros concordam totalmente que estão satisfeitos com as estratégias utilizadas 

em sala de aula. Todavia, 44% dos veteranos acreditam que as estratégias de 

ensino utilizadas foram ruim e/ou razoável, pois eles consideravam que não tinham 

uma base suficiente para adquirir as competências e as habilidades.  

Na visão dos calouros sobre tais competências e habilidades, a realidade dos 

calouros neste aspecto parece um pouco melhor do que a realidade dos veteranos.   
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Gráfico 9 – Opinião dos calouros se possuem as competências e habilidades requeridas pela 
disciplina de programação no curso Técnico em Informática na modalidade integrada do IFBA – 
Campus Valença – Valença/BA, 2017 (n=43). 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ressaltam-se que 47% concordam parcialmente que possuem as 

competências e as habilidades que são essenciais para o aprendizado dos alunos e 

23% concorda que possuem totalmente. Segundo Sánchez (2005), o ensino por 

competências faz a ligação entre teoria e prática e busca tornar o indivíduo mais 

preparado pra resolver problemas, procurando torná-lo um cidadão capaz de 

desenvolver habilidades para refletir, decidir e colaborar, buscando a formação de 

um sujeito ativo e participativo.  

Essas habilidades podem ser desenvolvidas por meio da utilização dos elementos 

dos jogos, para compreender a visão destes sobre o uso desses elementos.  
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Gráfico 10 – Opinião dos calouros sobre a utilização de elementos de jogos para tratar de conteúdos 
da disciplina no  curso Técnico em Informática na modalidade integrada do IFBA – Campus Valença – 
Valença/BA, 2017 (n=43). 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 No gráfico 10, pode-se perceber que 93% dos calouros acreditam que os 

elementos dos jogos podem ser uma ótima ferramenta de ensino na disciplina de 

Lógica de programação e 7% concorda parcialmente, o que é muito importante para 

a pesquisa.  

 

7.2 Percepção discente e docente sobre a relação entre gamificação e 

educação 

 

A análise das percepções docentes e discentes sobre a relação entre 

gamificação e educação, iniciou-se pelos questionamentos aos docentes da área 

técnica, leia-se que fazem parte desse grupo os docentes com formação em Cursos 

Superiores ligados a formação especifica na área do conhecimento: Informática e/ou 

Ciência da Computação, que atuam no Campus Valença e lecionam a disciplina 

analisada desta pesquisa no ano letivo 2016. Já os discentes aqui representados 

fazem parte das turmas do 2º ano do Curso Técnico em Informática, das turmas 
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83623 e 83624, considerados Calouros e sendo escolhidos por estarem cursando a 

disciplina análise deste estudo no ano letivo 2016. 

No Gráfico 5, pode-se perceber que a maioria dos discentes fazem uso de 

Jogos Eletrônicos, o que para esta pesquisa é relevante, visto que, a proposta é 

utilizar a gamificação para incentiva-los a aprenderem a Programar. Apesar de 

fazerem o uso cotidiano desses dispositivos, eles asseguram que este é realizado 

fora do ambiente de sala de aula.   

 

Gráfico 11 – Opinião dos calouros sobre a utilização de jogos eletrônicos. IFBA – Campus Valença – 
Valença/BA, 2017 (n=37). 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Os docentes concordam em partes com o pensamento dos discentes, eles 

acreditam que os jogos podem proporcionar uma imensidão de possibilidades na 

área da educação, pois auxiliam o processo de ensino aprendizagem. Todavia, 

reconhecer sua potencialidade não condiz com fazer uso enquanto metodologia de 

ensino, como afirma o Docente 6, “os jogos podem proporcionar integraç o e 

diversão para as aulas, entretanto, ainda é difícil encontrar disciplinas que utilizem 

estratégias de jogos para motivar e instigar os alunos”. 

Acredita-se que um dos aspectos que contribuem para essa não utilização 

possa ser o desconhecimento de exemplos disponíveis e/ou capacitação para 
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abordar tais recursos. Logo, é importante considerar que “o jogo “é a funç o de 

vida”, é uma “atividade livre”, conscientemente tomado como ‘n o-séria’ é exterior à 

vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira 

intensa e total”. (HUIZINGA, 1993). 

 

Gráfico 12 – Visão dos Docentes a respeito da utilização de temáticas de jogos no Curso técnico em 
Informática e se eles têm conhecimento da utilização de jogos em sala de aula.  IFBA – Campus 
Valença – Valença/BA, 2017 (n=9). 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Ao se fazer uma comparação sobre o noção dos Docentes e dos Calouros a 

respeito do conhecimento de temáticas de jogos na educação, percebeu-se que44% 

dos Docentes conhecem alguma temática de jogos voltadas para a educação. Esse 

número poderia ser bem maior se as aulas de programação fossem relacionadas 

com atividades do cotidiano dos alunos, desta forma os alunos se sentiriam mais 

engajados a aprenderem e a pesquisar mais a respeito da Lógica de Programação, 

como enfatiza Cambruzzui (2017),  que é professor da disciplina. 

 

“Toda aula de programação deveria ter uma relação com o cotidiano, é 

muito ruim pro aluno quando ele aprende programação do jeito que eu 
aprendi, se não tiver uma motivação interna, na verdade do jeito que tu 
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também aprendeu, você tem um enunciado matemático lá e resolve aquele 
problema sem saber porque”. (CAMBRUZZI, 2017). 

 

 Desta forma, os discentes poderiam ter uma motivação maior, e as atividades 

seriam mais engajadoras. Entretanto, apesar de conhecerem e utilizarem jogos 

eletrônicos e achar interessante a jogabilidade e os gráficos utilizados em jogos, 

poucos calouros, assim como os docentes já ouviram falar na inserção de elementos 

de jogos na educação.  

Corroborando com o pensamento de Domingues (2013), quando ele fala sobre 

as vantagens em utilizar os elementos dos jogos, os Docentes entrevistados 

também acreditam no potencial que a gamificação possui, para tal, estes acreditam 

que o tema deveria ser discutido de forma mais ampla. O Docente 8, propôs que 

sejam usados “modelos da gamificaç o associados aos planos de ensino e de forma 

interdisciplinar”. Já o Docente 2, propôs que sejam feitos “seminários sobre o tema”. 

Isso ajudaria muito na divulgação do tema e quem sabe até na utilização da 

gamificação em todas as disciplinas de programação. 

Dentre as sugestões dos discentes, eles destacaram que o tema deve ser 

divulgado a partir da “promoç o de eventos”, “aulas expositivas”, “aplicaç o da 

gamificaç o para obter novas experiências”, além de ser incluído ao “FLISOL15”, 

competições, rodas de conversas, entre outros. 

É importante frisar que as sugestões apresentadas anteriormente possuem o 

objetivo de minimizar as principais dificuldades encontradas, Gráfico 7, pelos 

discentes na Disciplina Lógica de Programação. 

 

 

 

 

 

                                                           
15

O Festival Latino-americano de Instalação de Software Livre (FLISOL) é o maior evento da América 
Latina de divulgação de Software Livre. Ele é realizado desde o ano de 2005, e desde 2008 sua 
realização acontece no 4o. sábado de abril de cada ano. https://flisol.info/FLISOL2017/Brasil. 

 

https://flisol.info/FLISOL2017/Brasil
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Gráfico 13 – Visão dos docentes a respeito das competências e habilidades que os alunos deverão 
adquirir ao final da disciplina. IFBA – Campus Valença – Valença/BA, 2017 (n=9). 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
 

De acordo com os docentes, os alunos em geral, apresentam dificuldade com 

as Lógicas, tanto a Lógica Matemática, quanto a Lógica de Raciocínio. Além disso, 

alguns discentes apresentaram certa dificuldade com a interpretação dos códigos, 

sendo que a interpretação dos conteúdos é essencial para o aprendizado.  

 O Docente Matuzalém Guimarães, Coordenador do curso Técnico em 

Informática do IFBA-Valença, associa essas dificuldades à falta de tempo que os 

discentes têm para praticar os exercícios: 

 

“Os alunos aqui do IFBA têm as suas particularidades, nesse ano letivo 
algumas turmas estão tendo aulas de manhã e à tarde, então, pela manhã 
os alunos aqui não têm tempo para estudar algoritmo a não ser no dia da 
aula, excepcionalmente na minha aula sexta feira, então ele tem só aquele 
momento para fazer aquilo dali. Nem todos têm computadores em casa e 
nós também não temos um laboratório que fique aberto para os alunos, 
para que eles possam fazer isso em um turno ou outro, alguns deles tem 
utilizado o laboratório do Telecentro, só que o Telecentro não pode ficar 
livre, eles têm que usar por um tempo curto, então de certa forma isso tem 
prejudicado alguns desses alunos”. (GUIMARÃES MATUZALÉM, 2017). 
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 O Veterano 16 corrobora com o pensamento do Coordenador e acrescenta que 

deveriam existir máquinas boas nos laboratórios e suficientes para todos os 

discentes. Para que ao final do ano o aluno possa adquirir as competências e 

habilidades descritas por Cambruzzi (2017): 

 

“A principal é a capacidade que um aluno de computaç o tem que ter na 
disciplina de programação é a capacidade de abstrair um problema e 
compreender um problema e como ele se coloca no mundo real e 
transformar ele em código. Esse código não precisa ser ótimo, basta que 
ele cumpra a tarefa que no mundo real é demandada dele. Ponto. O resto, o 
refinamento da programação, a otimização do código, isso ele vai 
aprendendo ao longo do tempo”. (CAMBRUZZI, 2017). 

 

 Neste mesmo sentindo, Matuzalém Guimarães (2017), afirma que os alunos 

devem obter as seguintes competências e habilidades:  

 

Espero que ao final da disciplina o aluno tenha desenvolvido o raciocínio 
lógico e entender como funciona a lógica de um funcionamento de um 
algoritmo para a execução dentro de um computador. Além disso, ele deve 
entender de forma sequenciada na cabeça dele qual o passo-a-passo, a 
forma como um computador interpreta uma informação e como ele dá 
prosseguimento, ou seja, o aluno tem que estar apto a entender a 
linguagem do computador, mas pra isso ele tem que ter desenvolvido ao 
longo desse ano letivo a estrutura de raciocínio lógico que são os assuntos 
como, por exemplo, laço de repetição, laço de decisão. A própria dinâmica 
dos exercícios ajuda nesse desenvolvimento de raciocínio lógico, mais 
precisamente eles possibilitam que dominem e que tenham ao final do ano 
letivo essas habilidades. Mas claro que isso vai exigir muito dos alunos a 
resolução dos exercícios ele vai ter que praticar bastante até poder chegar à 
conclusão do ano letivo com essas habilidades desenvolvidas. 
(GUIMARÃES; M., 2017). 

 

 Portanto, os Docentes que lecionam a referida disciplina acreditam que os 

jogos são ótimas ferramentas e que podem trazer benefícios para educação se 

forem utilizados de forma saudável. Para, além disso, eles também acreditam que 

mesmo não conhecendo temáticas de jogos na educação, a possibilidade e a 

facilidade em que os discentes podem aprender com os jogos, e estes podem ser 

uma importante ferramenta para motivá-los, fazendo com que a dificuldade que eles 

apresentam com alguns conteúdos sejam minimizados.  
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7.3 Contribuição da estratégia gamificada (String City) para o processo de 

ensino e aprendizagem de Programação 

 

 

 O grupo focal realizado permitiu verificar a percepção dos participantes sobre a 

contribuição do String City para a facilitar o processo de ensino e aprendizagem da 

Lógica de Programação. Este foi aplicado junto aos discentes das turmas do 2 º ano  

do Curso Técnico em Informática do IFBA, campus Valença.  

Ao analisar a percepção dos atores envolvidos, foi possível confirmar que a 

solução gamificada apresentada pode ser considerada como uma estratégia de 

construção coletiva de conhecimentos, registrando as impressões observadas que 

são descritas a seguir. 

Diante disto, no dia 05/06/2017 das 08h40min às 09h30min da manhã, no 

Laboratório C4 do campus, foi realizado a aplicação da atividade gamificada. Os 

estudantes buscaram resolver os desafios de forma rápida, utilizando plataformas 

diferentes (a primeira equipe, por exemplo, intitulada como “Rams”, faziam códigos 

em duas plataformas diferentes, 2 (dois) faziam com a linguagem Java16 e os outros 

2 (dois) na linguagem Scratch, demonstrando assim, uma flexibilidade na execução 

dos desafios propostos.  

Vale ressaltar, que a escolha da linguagem foram dos discentes, sendo que, a 

Turma 83624 utilizou a linguagem natural (pseudocódigo) e a Turma 83623 optou 

pelo o Scratch e Java. Além disso, a maioria das equipes já haviam participado de 

uma maratona de Programação promovida pela Coordenação do curso Técnico em 

Informática, I Workshop de Tecnologia da Informação no IFBA- Valença. 

Ao todo foram formadas 4 (quatro) equipes, assim como foi solicitado no 

desafio 1. Todos os calouros criaram nomes para suas equipes. Durante toda a 

execução, os calouros se mostraram bastante empolgados, sorridentes, motivados e 

dispostos a resolverem os desafios com uma dose de competitividade entre eles, 

porém, a contribuição entre as equipes foi estimulada e com isso todos concluíram 

as atividades.  

 

                                                           
16

Java é a linguagem de programação número 1 no mundo. (Oracle, 2017). 
https://www.oracle.com/br/java/index.html. 

https://www.oracle.com/br/java/index.html
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Figura 5 - Nome das equipes que participaram da aplicação da atividade gamificada no Curso 

Técnico em informática do IFBA –Valença, por meio da gamificação. Valença- BA, 2017. 

  
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Após o término dos desafios propostos, foi solicitado aos discentes que 

fizessem uma comparação entre a metodologia utilizada em sala de aula e a solução 

gamificada que concluíram. Nesse sentido, o feedback recebido foi de que a 

experiência de utilizar elementos de jogos eletrônicos tornou a atividade dinâmica, 

interativa, divertida, incentivadora e muitos a definiram como interessante, pois ela 

promoveu a interação entre os participantes.  

Com base na percepção anterior dos discentes, os autores, Moraes e Varela, 

(2007), afirmam que a gamificação é uma metodologia que pode ser usada como 

auxiliadora do processo de ensino e aprendizagem, pois o aluno acaba ganhado 

confiança, e com isso eles se sentem engajados a continuarem aprendendo. 

Portanto, “a motivaç o e o envolvimento do aluno estão diretamente associados ao 

aprendizado, onde aprender motiva a aprender”.  

Assim, o aluno ao sentir-se num ambiente que considera divertido, continuará 

avançando os desafios até concluir a missão que foi proposta, fato evidenciado na 

fala do Calouro 17 que ao ser questionado sobre a possibilidade de usar a 

gamificação como auxilio do ensino de Programação e se ele acredita nesses 

elementos, afirmou:  
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“Sim, pois a din mica nos proporciona o interesse, a turma se interessaria 
mais em cumprir os objetivos propostos na aula”. (CALOURO 17). 

 

Dentre as questões que mais chamaram atenção na atividade realizada, a 

maioria dos calouros entrevistados relataram que o método, a narrativa, a 

dificuldade dos desafios e a forma que foram aplicadas as atividades são os 

principais aspectos diferenciais proposto pelo String City.  

“O que mais chamou a minha atenç o foi a narrativa e a forma entretida de 

aprender”, (CALOURO 5). A partir desse depoimento pode-se compreender que a 

proposta foi bem sucedida e que o objetivo deste estudo em partes foi concretizado, 

uma vez que ficou claro que é possível aprender a Programar de forma divertida e 

que Programar não é uma tarefa fácil, e isto foi possível, com a utilização da 

gamificação. 

 

 
Gráfico 14 – Opinião dos discentes sobre a utilização da gamificação nas aulas de programação no 
curso técnico em informática no IFBA – Campus Valença – Valença/BA, 2017 (n=20). 

 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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O Gráfico 14, representa a opinião dos entrevistados quanto a utilização da 

gamificação nas aulas de Programação, representadas positivamente por 95% dos 

discentes.   

Sem dúvidas sim, pois creio que nem todos os alunos se sentem motivados 
a seguir na área de programação, já com a programação gamificada dá 
uma motivação maior (CALOURO 20). 

 

 

A motivação é um dos principais atributos da gamificação, portanto o Gráfico 9 

buscou analisar o resultado da execução do String City.  

 

Gráfico 15 – Opinião dos discentes ao serem questionados se eles se sentiram motivados com a 
aplicação da gamificação no curso técnico em informática no IFBA – Campus Valença – Valença/BA, 
2017 (n=20). 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Nos depoimentos dos discentes: O Calouro 7 (“sim, a vontade de programar 

corretamente foi inspiradora”; do Calouro 5 , (“com certeza me senti motivado, mais 

do que qualquer outra atividade”); do Calouro 15 (“me senti motivado e a atividade 

me fez ser mais competitivo e querer aprender para fazer as questões”) e do 

Calouro 17 (“foi meio que um teste do que aprendi em sala”) ficou evidente o 

aspecto positivo da solução gamificada apresentada mas é importante salientar que 
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houve ocorrência de um  depoimento contrário , o do Calouro 16, que disse que não 

se sentiu muito motivado. Logo, é importante lembrar que gamificar não significa 

agradar a todos, afinal deve-se respeitar a diversidade e compreender que cada 

indivíduo possui motivações distintas e estilos de aprendizagem diferenciados.  

Para compreender melhor a visão dos discentes, foi solicitado sugestões para 

aperfeiçoamento do String City, dentre as quais destacam-se a necessidade dos 

desafios propostos apresentarem um maior grau de dificuldade, assim poderiam 

utilizar códigos mais complexos e de ter uma outra pessoa para auxiliar na condução 

da atividade.  

 A conclusão bem-sucedida do String City contribuiu para o consentimento de 

que outras disciplinas utilizem a gamificação, Gráfico 16. 

 

Gráfico 16 – Opinião dos discentes sobre a utilização da gamificação em outras disciplinas no curso 
técnico em informática no IFBA – Campus Valença – Valença/BA, 2017 (n=20). 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

De acordo com o Calouro 6, “outros professores poderiam encontrar uma 

maneira de incluir esse sistema em outras disciplinas, ficaria mais criativo”. O que é 

bastante gratificante, pois isso mostra que houve um impacto positivo da 

SIM 
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metodologia, afinal eles aprenderam e se divertiram ao mesmo tempo, apesar de 

que, é possível perceber certa incompatibilidade com os dados do gráfico 16, porque 

mesmo o Calouro 16 dizendo que não se sentiu muito motivado com a aplicação da 

estratégia StringCity no gráfico 15, ao ser questionado se gostaria que outras 

disciplinas fossem gamificadas ele respondeu que sim.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo buscou avaliar a contribuição da gamificação no processo 

de ensino e aprendizagem em relação aos conteúdos pertinentes da disciplina de 

Lógica de Programa no âmbito do Curso Técnico em Informática no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Valença, a partir de uma 

abordagem integrada, potencializadora de uma aprendizagem livre, criativa e crítica.  

Em relação à percepção dos discentes pesquisados, há um reconhecimento da 

relevância dos jogos eletrônicos enquanto estratégia de ensino, atrativa e ligada ao 

contexto da pós-modernidade, na qual a cibercultura requer novas configurações de 

construção de conhecimentos, com base no conceito de Lévy (2000).  

Em comparação a ideia apresentada, os relatos demonstraram que a presença 

da estratégia pedagógica no contexto escolar analisada ainda é recente, logo, se faz 

necessário uma ação efetiva viabilizando a sua inserção, dando novo significado as 

atividades e contribuindo para uma aprendizagem significativa.     

Os dados sobre as dificuldades na disciplina Lógica de Programação 

confirmaram que é necessário que haja uma abordagem interdisciplinar que não 

seja restrita apenas as disciplinas relacionadas (Matemática e Português), mas sim a 

todos os componentes curriculares, desenvolvendo um roteiro dinâmico no qual os 

discentes possam não ser apenas depósitos de conteúdos. Essa mudança definitiva 

no currículo vigente, no qual os conteúdos são apresentados fragmentados, contribui 

para que não haja um aprendizado e consequentemente o não desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias e exigidas para aprovação no componente 

curricular analisado.   

A partir do exposto, pode-se afirmar que aproximar a gamificação desse 

contexto é oportunizar aos discentes e docentes uma nova forma de construção 

coletiva de saberes. 

Com relação aos resultados da atividade gamificada, denominada String City, 

constatou-se que esta contribuiu para ampliação dos conhecimentos pertinentes à 

disciplina Lógica de Programação.  
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Mergulhar no cenário da programação a partir dessa estratégia metodológica 

possibilitou que os discentes pudessem realizar uma abstração dos conteúdos, a 

partir da narrativa proposta, além de motivá-los a buscarem as soluções entre o 

grupo para que pudessem avançar de fase, exercitando as seguintes competências 

e habilidades: trabalho em equipe, negociação, inteligência emocional, tomada de 

decisão, cooperação e abstração.  

As evidências obtidas neste estudo mostraram a viabilidade da elaboração de 

projetos, disciplinas e aulas com base em elementos de jogos, principalmente dentro 

da perspectiva interdisciplinar como a apresentada. E em resposta a questão 

central, pode-se afirmar que a gamificação pode contribuir com o processo de 

ensino e aprendizagem no âmbito do Curso Técnico em Informática, por ser um 

vetor de motivação educacional, pois potencializa a adoção de atitudes eficientes 

frente a desafios apresentados nas disciplinas, além de encontrar-se em harmonia 

com o que recomenda os pilares da educação para o Século XX (UNESCO, 2010).  

No que diz respeito ao desenrolar da pesquisa, propõe-se avançar na 

ampliação do String City, a fim de agregar outras disciplinas do curso, além de 

capacitar os docentes não somente da área técnica, mas também das disciplinas 

que compõem a Base Curricular do Ensino Médio, dando condições aos docentes 

de adotarem a gamificação enquanto estratégia gamificada. 
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