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1 Resumo
Esta iniciação científica tem como principal objetivo estudar a melhoria do ensino-

aprendizagem de disciplinas de programação de computadores em um ambiente virtual,
utilizando as vantagens da educação a distância (EAD). Este projeto propõe a utilização
de jogos virtuais (“gamificação”) como instrumento de ensino de disciplinas relacionadas a
lógica computacional e programação em linguagem C. Essas disciplinas são comuns em
semestre iniciais de cursos da área de exatas como as mais diversas engenharias. Deste
modo, proporemos jogos que levem ao desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos
assim como aprimorar suas habilidades em programação.

2 Introdução
Os computadores estão cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade. No

século atual, sua presença já se tornou fundamental, já que estamos vivenciando uma
era de conectividade mundial através da internet. Isto levou à criação de tecnologias que
podem ser utilizadas na educação. Atualmente, existem pesquisas voltadas à criação e
utilização de meios a fim facilitar a área pedagógica, ou seja, com intuito de melhorar o
processo de ensino-aprendizagem.

Os equipamentos tecnológicos estão sendo injetados na sociedade a cada ano,
fazendo com que a cada nova geração de pessoas tenha um contato maior com a “era da
informação”. Deste modo, os alunos, ao entrarem nos institutos de educação, na maioria
dos casos tem uma maior facilidade de absorção de conteúdo, se forem através de meios
na quais eles já estão acostumados a utilizar.

“Por muitos anos os jogos têm sido usados apenas para diversão, mas só
recentemente têm sido aplicados os elementos estratégicos de jogos em
computadores com propósitos instrutivos” (LERNER, 1991)

Os jogos educativos vêm com intuito de criar tais aspectos, fazendo com que o
aluno por já estar familiarizado com tais ambientes faça com que seus estudos se tornem
muito mais prazerosos.

“Agora, ao invés das instituições de ensino fecharem as portas para os
jogos, existe um crescente interesse entre pesquisadores e professores em
descobrir de que formas os jogos digitais podem ser usados como recurso
para apoiar a aprendizagem e quais são os seus benefícios” (KIRRIE-
MUIR; MCFARLANE, 2004)
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3 Objetivos
Pelo fato de muitas instituições de ensino médio, não desenvolverem em suas grades

curriculares matérias que envolvam lógica computacional ou programação, aprender tais
conteúdos somente no ensino superior faz com que ocorra uma sobrecarga de informações
novas.

Para um bom desenvolvimento dentro das áreas de ciências exatas, disciplinas como
lógica computacional e programação são essenciais. Desse modo concluisse que possuir um
bom proveito durante o período na qual o aluno cursa essas matérias é fundamental para
seu desenvolvimento futuro.

Desse modo, a principal meta desta pesquisa é a criação de jogos educativos
para melhorar o processo de ensino-aprendizagem de disciplinas que envolvam lógica
computacional e programação.

4 Metodologia
Para o desenvolvimento dos jogos deste projeto foi escolhida a ferramenta “Engine

Unity3D”. Ela possui uma interface simples e muitos recursos de desenvolvimento de
jogos prontos. Para a criação dos modelos 3D, será utilizado o software “3DS MAX” da
“Autodesk”.

Primeiramente, foi realizado um estudo de jogos educativos voltado à mesma área.
Embasados neste estudo, foram propostos exercícios lúdicos voltados à programação e
suas aplicações nas mais diversas engenharias. Com a lista de exercícios propostos, seis
deles foram escolhidos e seus protótipos foram desenvolvidos.

Com a conclusão dos protótipos, foi realizado o desenvolvimento, integração e
aperfeiçoamento dos mesmos dentro do ambiente da “Engine Unity3D”. Neste processo,
foi realizado a criação da interface de usuário, junto à criação do sistema de jogo.

A partir de agora, iremos continuar o desenvolvimento destes e outros exercícios
assim como a integração dos mesmos ao jogo já existente. Posteriormente, iremos utilizar
este jogo nas disciplinas de programação da nossa faculdade para coletar opiniões e
sugestões dos professores e alunos para o aprimoramento do mesmo.

5 Desenvolvimento
Após pesquisas inicias com alunos que cursaram disciplinas envolvendo lógica

computacional ou programação junto a coletânea de informações com os ministrantes de
tais disciplinas. Foi levantado questões importantes para o mal desempenho de alunos em
tais matérias.

2



Podendo destacar problemas envolvendo o excesso de estudantes em uma única
sala e a velocidade diferenciada de adaptação de cada aluno ao raciocínio lógico, onde
tais problemas são explicados por Sandra de Albuquerque Siebra e Danielle Rousy D. da
Silva (SIEBRA; SILVA, 2009).

Desse modo, foram desenvolvidos exercícios na qual tentou-se abordar os dois
problemas, além de criar exercícios complementares para as aulas das disciplinas lógica
computacional ou programação.

Com uma interface dinâmica foram criados dois modos de jogo: modo treinamento
e modo instrutivo. O modo treinamento se encarrega de mostrar ao aluno o funcionamento
das principais funções da linguagem de programação C. No modo instrutivo, o aluno é
desafiado de maneira a aprender técnicas de resolução de exercícios convencionais das
aulas presenciais.

6 Resultados Preliminares
Até o presente momento, houve o desenvolvimento do jogo com seis exercícios

divididos em dois modos. A Figura 1 apresenta duas telas do jogo. Além disso, obtivemos
um conhecimento mais profundo de alguns problemas do ensino de disciplinas de lógica
computacional e programação.

(a) Exercício do modo treinamento de
Matriz

(b) Exercício do modo instrutivo de atri-
buições a variáveis

Figura 1 – Tela dos jogos desenvolvidos

7 Referências

KIRRIEMUIR, J.; MCFARLANE, A. Literature review in games and learning. 2004.
Citado na página 1.

LERNER, M. Uma avaliação da utilização de jogos em educação. Rio de Janeiro:
COPPE/UFRJ, 1991. Citado na página 1.

SIEBRA, S. de A.; SILVA, D. R. D. da. Prática de ensino de algoritmos. 2009. Citado na
página 3.

3


