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Resumo 

A introdução de atividades ou mesmo matérias relacionadas ao ensino de programação nas 

escolas tem sido discutida cada vez mais, com entusiasmo nas associações e comissões que 

tratam do ensino de Computação. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) 

recomenda que noções de programação sejam ensinadas a partir do Ensino Básico, 

argumentando que as habilidades associadas, quando construídas desde cedo, contribuem para 

o desenvolvimento de raciocínio lógico e resolução de problemas, o que ajuda a aumentar o 

número de profissionais da área além de trabalhar o despertar vocacional dos jovens. Os jogos 

digitais são elementos que vêm sendo muito utilizados na inserção do ensino de programação 

nas escolas por oferecerem momentos lúdicos e interativos no processo de aprendizagem. 

Além disso, são atrativos ao aluno e aumentam a disposição deste para aprender. Assim, este 

trabalho de doutorado consistiu na realização de um conjunto de estudos experimentais para 

se investigar diferentes formatos de aulas on-line de ensino de programação de jogos digitais 

para a educação básica, resultando em um modelo de Tutoria Virtual. Nesse contexto, este 

trabalho propõe: (i) criar uma metodologia de ensino de programação de jogos digitais on-line 

que possa ser utilizada em larga escala; (ii) ensinar programação de jogos nas escolas através 

de formatos de videoaulas; e (iii) a condução de estudos empíricos que busquem identificar os 

benefícios e limitações da metodologia proposta. Os resultados obtidos em tais estudos trazem 

evidências que os formatos são viáveis, e que apresentaram um bom nível de entendimento 

pelos alunos. Além disso, nossos resultados sugerem que o uso do Formato Tutor Virtual é 

promissor para a aquisição de habilidades de programação de jogos digitais utilizando a 

ferramenta Construct2, quando os programadores têm pouca ou nenhuma experiência prática 

com programação. Por fim, a percepção dos alunos através do Formato Tutor Virtual foi 

positiva quando comparada com os outros formatos investigados. 

Palavras-chave: ensino de programação, programação de jogos digitais, ensino on-line, 

estudos empíricos, educação básica. 
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Abstract 

The introduction of activities or even disciplines related to the teaching programming in 

schools has been increasingly discussed with enthusiasm in associations and commissions that 

deal with teaching of Computing. In Brazil, the Brazilian Computer Society (SBC) 

recommends that programming notions should be taught since elementary school. They argue 

that the associated skills, when assimilated early, contribute to the development of logical 

reasoning and problem solving, which contributes to increasing number of professionals in 

the area and also develops the vocational aptitude of teenagers. The digital games are 

elements that have been often used to introduce teaching programming in the schools by 

offering playful and interactive moments in the learning process, being attractive to the 

student and increasing the student's disposal to learn. Thus, this doctoral work consisted in the 

realization of a set of experimental studies that investigates different formats of online classes 

of digital games programming for elementary school students, resulting in a model of Virtual 

Tutoring. In this context, this work proposes: (i) to create a teaching methodology of online 

digital game programming that can be used on a large scale; (ii) teach game programming in 

schools using video lectures; and (iii) conduct empirical studies that seeks for evidences of 

benefits and limitations of the proposed methodology. The results obtained from such studies 

bring evidences that the formats are feasible and indicate a good level of understanding by the 

students. In addition, our results suggest that using the Virtual Tutoring format is promising 

for the development of digital game programming skills when programmers have few or none 

experience programming practice. Finally, the students' perception using Virtual Tutoring 

format was positive when compared with the others investigated formats. 

Keywords: programming teaching, digital game programming, on-line teaching, empirical 

studies, basic education. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo introduz o estudo desenvolvido por esta pesquisa. Para tanto, organiza-se 

em forma de seções, quais sejam: 1.1 demonstra a contextualização; 1.2 expõe a problemática 

do estudo; 1.3 descreve a justificativa; 1.4 apresenta os objetivos; 1.5 versa sobre as questões 

de pesquisa; 1.6 discute a metodologia utilizada; e, por fim, a seção 1.7 aborda a organização 

dos capítulos desta Tese. 

1.1. Contextualização 

Apesar de a Computação estar presente em todos os setores da sociedade, há uma 

carência de conhecimento e interesse da população nesta área. Uma das razões é a ausência do 

ensino de Computação no Ensino Básico. Pesquisas, como as apresentadas destacam que as 

próximas gerações de profissionais das mais diversas áreas terão que lidar com tecnologias 

cuja essência esteja vinculada à programação de computadores (WILSON, HAINEY e 

CONNOLLY, 2013; WING, 2006). Assim, é vital para o desenvolvimento técnico 

informacional do país que o acesso ao conhecimento em computação seja fomentado no 

Ensino Básico das escolas brasileiras (MARINHEIRO et. al., 2016). 

Estudos apresentam que a demanda por profissionais da área de Tecnologia da 

Informação (TI) vem aumentando a cada ano (COMPUTAÇÃO BRASIL, 2007). Por outro 

lado, nas pesquisas de Barbosa, Ferreira e Costa (2014); Galdino, Silva Neto e Costa (2015), 

há uma tendência de queda na procura por cursos superiores na área e os índices de evasão em 

tais cursos estão entre os maiores. Segundo o programa TI Maior – Programa estratégico de 

Software e Serviços de Tecnologia da Informação (2012 – 2015)1, as taxas de evasão em 

cursos de graduação do segmento de TI no país chegaram a 82% em 2010. Nesta mesma 

pesquisa, identificou-se como um dos principais fatores desse problema o baixo despertar 

vocacional dos estudantes da Educação Básica e do ensino profissional para as áreas 

tecnológicas.  

Outra pesquisa realizada pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de 

Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo – SEMESP2 mostra que em 

2014, mais de 70% dos alunos do curso de Ciências da Computação desistiram da faculdade. 

Esse número é pouco menor para o curso de Sistemas de Informação, pouco mais de 65%. 

Outro fator para essa evasão é a exigência de conhecimentos de matemática. A Association 

                                                           
1 http://timaior.mcti.gov.br/ 
2 http://semesp1.tempsite.ws/semesp_beta/ 
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for Computing Machinery (ACM) prevê que 120.000 empregos sejam abertos anualmente até 

2020 apenas nos Estados Unidos e também que a carência de graduados em Ciência da 

Computação aponta um cenário que pode ser um dos problemas mais atenuantes enfrentados 

pela indústria tecnológica (NATIONAL, 2012). 

O estímulo para a inserção da programação na Educação Básica é que esta oferece aos 

estudantes o pensamento lógico, a criatividade, o raciocínio matemático e a capacidade de 

resolução de problemas e de colaboração, habilidades que são fundamentais para as 

necessidades do Século XXI. A programação é uma habilidade que todos os jovens devem 

aprender, mesmo que não se tornem, por exemplo, Engenheiros da Computação, poderão se 

beneficiar de tal conhecimento. Nunes (2011) exemplifica a situação dos advogados que, na 

medida em que leem um texto, usam o Pensamento Computacional (Computational Thinking) 

para extrair dele fatos e regras que justifiquem um parecer conclusivo. Outros procedimentos, 

como organizar processos, também podem ser apresentados de forma algorítmica. Na 

literatura de Wing (2006), Wilson, Hainey e Connolly (2013), o desenvolvimento do 

raciocínio lógico é uma das habilidades mais importantes para os alunos e deve ser algo 

trabalhado desde o início da Educação Básica, independente de profissões que irão seguir.  

Segundo Wing (2006), o Pensamento Computacional envolve resolução de problemas, 

projeto de sistemas e o entendimento do comportamento humano através de conceitos 

fundamentais da Ciência da Computação. Para o Google3, o Pensamento Computacional 

consiste em um conjunto de habilidades e técnicas para resolução de problemas utilizada por 

Engenheiros de Software no desenvolvimento de sistemas complexos. Estas envolvem 

principalmente conceitos de decomposição de problemas; projeto de algoritmos; 

reconhecimento de padrões; e abstração. 

Nessa perspectiva, como destacam os estudos apresentados por Pereira Júnior et. al., 

(2005), Kacmarcik e Kacmarcik (2009), Leal e Ferreira (2013) e Bezerra e Dias (2015), há 

um volume cada vez maior de pesquisas demonstrando que crianças e jovens a partir das 

séries iniciais estão prontas e aptas a dar início ao aprender a programar. No entanto, o ensino 

de Computação nas escolas de Ensino Básico explora principalmente a utilização do 

computador como recurso didático para outras disciplinas. A relevância dessa abordagem é 

reconhecida. Contudo, não explora o ensino de fundamentos da Computação, como 

                                                           
3 https://edu.google.com/resources/programs/exploring-computational-thinking/ 
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algoritmos e programação, a disseminação do pensamento computacional, raciocínio lógico, 

dentre outros. 

Existem inúmeros fatores que apontam a relevância da inserção do ensino de 

programação nas escolas. Scaico et. al. (2012) destacam dois fatores, o primeiro é que o 

ensino de programação permite o desenvolvimento de capacidades que contribuem para 

melhorar o raciocínio lógico dos estudantes. O segundo indica que tal proximidade 

tecnológica pode contribuir para acertar a visão e as atitudes dos estudantes com relação à 

finalidade e ao uso das tecnologias que habitualmente manuseiam. Sobre o segundo fator, 

Resnick (2012), criador do software Scratch4, argumenta que embora os jovens passem maior 

parte do tempo consumindo tecnologia, isso não os torna fluentes em tecnologia. Ou seja, na 

percepção de Resnick, os jovens acabam desenvolvendo a capacidade de serem bons 

consumidores de informações, mas não são indivíduos capazes de perceber o potencial de 

produzir tecnologia. 

No Brasil, segundo França, Silva e Amaral (2013), o aprendizado de conceitos de 

programação é reservado em geral para aqueles que optam por cursos de graduação na área ou 

cursos correlatos (cursos técnicos em informática). Todavia esse cenário é diferente em outros 

países, a exemplo da Estônia, que implantou um programa para o ensino de programação para 

alunos com idade a partir dos sete anos (OLSON, 2012), já na Inglaterra, as crianças passaram 

a ter aulas de programação a partir dos cinco anos (COMPUTINGATSCHOOL, 2017), Israel 

também implantou um currículo de Computação coerente para suas escolas (DIAH et. al., 

2010). Ademais, os Estados Unidos têm se preocupado em formar essas competências desde 

cedo, a partir das séries iniciais (TUCKER, 2004).  

Não é demais apontar que países como Reino Unido, Nova Zelândia, entre outros, têm 

investido nessa ideia. Segundo Scaico et. al. (2013), os governos desses países entendem que 

isso gerará impactos nas suas economias e na capacidade que seus cidadãos terão para se 

adaptar às mudanças. Porém, apesar de ainda não ser uma realidade concreta, o Grupo de 

Licenciatura em Computação (GT-3) da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) tem 

incentivado a proposta de incluir conteúdos de Computação no Ensino Médio (PEREIRA 

JUNIOR et. al., 2005). 

Destarte, como relata o modelo Model Curriculum for K–12 Computer Science (CSTA 

K-12), a grande maioria das profissões do Século XXI exige uma compreensão da Ciência da 

                                                           
4 https://scratch.mit.edu/ 
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Computação, principalmente no que tange à programação. Nesta perspectiva, grandes 

organizações têm reconhecido a importância de programação na Educação Básica, como é o 

caso da Google, com os projetos Computer Science on Air5 e Computer Science for High 

School6. Outros projetos têm ganhado destaque como o Code.org7, Code Academy8 e Khan 

Academy9. Acredita-se que possuir referências como o Model Curriculum for K–12 Computer 

Science auxilia no processo de ensino da Computação estimulando a disseminação desta ideia. 

Nesse contexto, convém apontar que uma das alternativas para aumentar o número de 

interessados pela área de Computação, está relacionada à inserção dos conceitos de Ciência da 

Computação na Educação Básica. Portanto, a busca por estudos inovadores que permitam 

trabalhar fundamentos da Ciência da Computação, e principalmente programação neste nível 

de ensino é uma constante, como advertem Silva, Silva e Melo (2011), Leal e Ferreira (2013) 

e Al-Bow et. al. (2009). São vários os estudos que apresentam essas novas metodologias, tais 

como, o uso de Ferramentas (BARBOSA, FERNANDES e CAMPOS 2011), Frameworks 

(MEDEIROS, 2014), Robótica (ENDERLE, 2008; SILVA e NASCIMENTO, 2012), e 

especialmente o uso de jogos (DOERSCHUK, MANN e LIU, 2012; WERNER et. al., 2013; 

SILVA e ARANHA, 2015). Estudos mostram resultados significantes do uso de jogos para 

ensinar programação (SILVA et. al., 2015; MARQUES et. al., 2011). 

Os jogos digitais podem ser a engrenagem motivadora em um processo de ensino e 

aprendizagem dos conceitos relacionados à área da Computação (MELO, COSTA e 

BATISTA, 2013). Pesquisas envolvendo ensino de programação com alunos do Ensino 

Básico, com o uso dos jogos, já foram reportados por outros pesquisadores a exemplo de Leal 

e Ferreira (2013) e Esper, Foster e Griswold (2013). 

Jogos em um contexto educativo são fontes de recreação, aprendizagem e 

desenvolvimento de habilidades. Neles podem ser inseridos desafios cuja solução necessita de 

conhecimentos em alguma área de conhecimento, raciocínio lógico e coordenação motora 

(DIM e ROCHA, 2011).  

Com a inserção do ensino de programação na Educação Básica, trabalhando aspectos 

como ensino de programação e algoritmos e o raciocínio lógico, os futuros alunos dos cursos 

de Computação teriam menos dificuldade nessa área e aqueles que se dirigissem para outros 

                                                           
5 https://sites.google.com/site/eduonair/ 
6 http://cs4hs.com/ 
7 http://code.org/ 
8 http://www.codecademy.com/pt 
9 https://pt.khanacademy.org/ 
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ramos profissionais teriam desenvolvido competências de resolução e formalização de 

problemas, que seriam úteis em suas respectivas áreas do conhecimento (PEREIRA JÚNIOR 

et. al., 2005). 

Aliando a necessidade da sociedade em criar jogos com indicadores de que ensinar 

jovens a desenvolver jogos pode aumentar o seu interesse por Computação, como também 

relatado por Ceder e Yergler (2003) e Dantas et. al. (2010), este trabalho se destina a 

desenvolver uma metodologia para ensinar programação de jogos digitais como forma de 

introduzir noções de programação no Ensino Básico utilizando jogos como fator 

motivacional. Nesse sentido, o atual trabalho fundamenta-se na expectativa de contribuir com 

o cenário de ensino de programação na Educação Básica e jogos digitais para o público alvo 

desta Tese, quais sejam, em específico, os anos do 6º ao 9º do Ensino Fundamental II e, todo 

o Ensino Médio. 

1.2. Problemática 

O mercado brasileiro de TI apresenta um vasto déficit de profissionais. Em um 

levantamento realizado em 2014 pela Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (BRASSCOM) estimou-se que cerca de 40 mil vagas não foram 

preenchidas (BRASSCOM, 2013). Uma das causas da falta de profissionais refere-se ao baixo 

interesse dos estudantes brasileiros por ciências exatas. Nessa seara, Mcgettrick et. al. (2004), 

afirmam que um dos fatores que geram essa falta de profissional da área de Computação 

refere-se ao fato de os alunos apresentarem dificuldades nas disciplinas que abrangem os 

conteúdos de raciocínio lógico, algoritmos e programação, bem como a inexistência de 

aplicação desse conteúdo no currículo das escolas brasileiras. 

Pesquisas vêm sendo realizadas com o intuito de inserir o ensino de programação na 

Educação Básica no cenário nacional (SILVA e ARANHA, 2015; FRANÇA, SILVA e 

AMARAL, 2012; SOUSA, 2013; BENITTI et. al., 2009; SOUZA et. al., 2014; LEAL E 

FERREIRA, 2013). Contudo, o baixo interesse e o pouco engajamento de atividades práticas 

que abordam o ensino de programação na Educação Básica têm levado a vários estudos e 

iniciativas para compreender as razões deste contexto e propor melhorias e mudanças na 

disseminação desse conteúdo com o intuito de reduzir e combater estereótipos negativos.   

 Os níveis elevados de insucesso, evasão e desistência de estudantes nas disciplinas de 

programação têm sido alvo de várias pesquisas. Muitos estudos evidenciam que uma forma de 

diminuir esses fatores é a inclusão do ensino de programação na Educação Básica. Dentre as 



23 

 
 

dificuldades apresentadas pelos alunos no processo de programar, segundo Jenkins (2002), 

estão: o baixo nível de abstração, a falta de competências na resolução de problemas, a 

dificuldade de raciocinar logicamente e a inadequação dos métodos pedagógicos aos estilos 

de aprendizagem. Enfatiza Mcgettrick (2014), que há dificuldades na compreensão dos 

conceitos de programação e visões erradas sobre a atividade de programar. 

Dessa forma, faz-se necessário introduzir noções sobre programação na Educação 

Básica como uma forma de despertar nos alunos o interesse quanto a essa Ciência. O ensino 

de programação fornece aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico e a capacidade de 

lidar e resolver problemas do cotidiano, contribuindo na formação de profissionais criativos e 

preparados para a sociedade tecnológica moderna, independente da área de conhecimento que 

os mesmos irão seguir (SILVA et al., 2014b). 

A aprendizagem da programação na Educação Básica serve não apenas para atrair 

profissionais com aptidão e talento para as áreas de TI em geral, como também ajudar 

estudantes de outras áreas em sua educação ou em suas futuras profissões. Portanto, com o 

objetivo de motivar e estimular interesse para a programação, esta pesquisa norteia como 

problemática a seguinte questão: “Como viabilizar o ensino de programação através de jogos 

digitais e de forma on-line na Educação Básica?”. 

1.3. Justificativa 

Há décadas se discute sobre quais assuntos de Computação devem ser abordados no 

Ensino Básico das escolas brasileiras, conforme acontecem em outros países, como nos 

Estados Unidos, Israel, Finlândia e Reino Unido, que têm incluído em seus currículos noções 

de programação.                                            

O processo de ensino aprendizagem de programação tem demonstrado, 

historicamente, ser de difícil acesso principalmente pelos problemas advindos do sistema de 

Ensino Básico, como, falta de laboratórios e conexão com Internet, professores 

desvalorizados e sem conhecimento prévio no assunto (CARVALHO et. al., 2013).   

Atualmente, a Computação está impulsionando a inovação, a educação e a criação de 

empregos. Portanto, urge que todos tenham uma compreensão dos princípios da Computação, 

o que vai além do simples uso de computador. É um conhecimento necessário para preparar 

os futuros profissionais e inseri-los no Século XXI, independentemente da carreira 

profissional. Assegura o projeto Computação na Escola (2016) que, profissionais em qualquer 
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área – sejam artistas, designers, advogados, comunicação ou saúde – precisam entender 

Computação para serem produtivos e competitivos em suas referentes áreas.  

Alguns pesquisadores como Feldgen e Clúa (2004), Cliburn (2006) e Bayliss (2009) 

vêm chamando a atenção sobre o crescente interesse dos professores pela utilização de jogos 

digitais na aprendizagem de programação, já que os jogos fazem parte da realidade cultural de 

muitos dos alunos. Becker e Parker (2005) relatam que na universidade onde atuam de 65% a 

75% dos alunos ingressantes procuram o curso de Ciência da Computação porque são 

usuários de jogos, eles ainda argumentam que os alunos geralmente entendem melhor os 

problemas relacionados aos jogos que os tradicionais programas de controle de estoque e/ou 

folha de pagamento.   

Para Schulte e Knobelsdorf (2007) deve-se atrair a atenção dos estudantes para o 

manuseio da Computação instigando-os a se tornarem agentes criadores de software e não 

apenas simples usuários da Computação. 

Mesmo assim, o que se tem observado, nesse panorama, é que ainda são poucos os 

estudantes que se sentem atraídos pela programação. Isso porque algumas das atividades 

propostas nas escolas não advertem o alunado para o potencial deste conteúdo. Embora 

existam várias iniciativas, alguns dos entraves são a falta de estrutura das escolas, a carência 

de Internet e de laboratórios adequados.  

Considerando o exposto e, tomando por base pesquisas que apresentam experiências 

satisfatórias na área de ensino de programação, observou-se que introduzir programação 

através de jogos é uma abordagem atrativa e motivadora para disseminar esse conhecimento 

entre os alunos da Educação Básica. Adicionando a esta abordagem a inclusão do Ensino à 

Distância (on-line) onde o aluno possa realizar as atividades em casa, sem depender de uma 

estrutura prévia da escola, é também, uma oportunidade de ensinar programação em grande 

escala para este público alvo.                                                                               

Portanto, acredita-se que a Computação deve ser ensinada para alunos a partir das 

séries iniciais com o propósito de promover o ensino de programação na Educação Básica; 

desenvolver habilidades do Século XXI nos alunos através de atividades de desenvolvimento 

de jogos; envolver alunos e professores em atividades que estimulam o conhecimento sobre o 

pensamento computacional e utilização de jogos na Educação Básica; atrair novos talentos 

para a área de Computação e trabalhar o despertar vocacional desse público; apresentar a área 
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de Computação como Ciência, que busca por soluções de problemas de áreas distintas e 

desenvolver a habilidade com algoritmo desde cedo. 

1.4. Objetivos 

Face ao exposto, o objetivo geral deste estudo é nortear uma metodologia de ensino de 

programação de jogos digitais on-line que possa ser utilizada em larga escala no país.  

Para tanto, são traçados os objetivos específicos: 

• Revisar a literatura sobre o ensino on-line de programação baseados em jogos digitais; 

• Elaborar e avaliar diferentes formatos de aulas on-line de programação para tornar 

esse processo intuitivo e lúdico para os alunos; 

• Promover um ambiente on-line de aprendizagem, com o intuito de capacitar os alunos 

no desenvolvimento de jogos digitais; 

• Envolver alunos e professores em atividades que estimulam o uso e o desenvolvimento 

de jogos digitais na educação; 

• Propor e avaliar mecanismos de tutoria on-line para facilitar o aprendizado dos 

estudantes. 

1.5. Questões de Pesquisa 

Visando responder às questões desta pesquisa, foram elaborados estudos empíricos 

gerenciadores de evidências que permitam a formulação de respostas, mesmo que vinculadas 

a contextos específicos. 

O desenvolvimento deste trabalho é norteado pelas Questões de Pesquisa (QP) 

descritas a seguir.  

• QP1: É possível ensinar programação de jogos digitais à distância (on-line) para 

alunos da Educação Básica? 

• QP2: Quais as principais dificuldades do ensino de programação de jogos digitais à 

distância (on-line) para estudantes da Educação Básica? 

• QP3: Esse tipo de estudo é atraente para alunos da Educação Básica?  

• QP4: Qual a metodologia (formato de aula/ambiente) mais apropriada para ensinar on-

line a programação de jogos digitais?                         
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1.6. Metodologia 

Esta pesquisa utilizará o método hipotético-dedutivo, já que o trabalho partirá de um 

problema e seguirá para a obtenção da sua solução por meio de verificações de hipóteses e 

respostas às questões de pesquisa. É de natureza aplicada, pois se utiliza de conceitos e 

tecnologias computacionais já existentes para verificar hipóteses relacionadas à aprendizagem 

(SANTANA, 2015).  

Na visão de Gil (2002), esta pesquisa classifica-se como explicativa, já que examinará 

formas de programação de jogos digitais pelo público alvo do trabalho na ocorrência do 

fenômeno da aprendizagem.  

 Desse modo, de início foi realizada uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) para 

se obter uma análise do panorama das pesquisas e experiências práticas em relação às 

abordagens de ensino aprendizagem de programação no contexto nacional, para se averiguar a 

quantidade de estudos que estariam sendo aplicados no contexto da Educação Básica e, ainda, 

verificar-se a porcentagem no uso de jogos nesses estudos (SILVA et. al., 2015). 

 Em seguida, respaldando-se na trajetória literária dos autores Silva, Medeiros e 

Aranha (2015) e Medeiros, Silva e Aranha (2013), foram executadas mais duas RSL 

utilizando-se da dinâmica de jogos para o ensino de programação. Uma no cenário nacional e 

a outra no cenário internacional. Na execução dessas RSL foi possível perceber que há pouca 

aplicação do ensino de programação no contexto da Educação Básica e que, a maioria das 

pesquisas tem seus objetivos centrados em alunos que estão cursando o ensino superior. 

 Diante desses resultados, propôs-se uma forma de ensinar programação de jogos 

digitais on-line na Educação Básica através de três formatos: o Formato Videoaulas Gravadas, 

Formato Videoaulas Transmitidas On-line e Formato Tutorial Texto. A partir desses formatos 

foi realizado um estudo de caso com o público alvo, donde se pode observar que o Formato 

Videoaula Gravada Tutorial foi o mais adequado para ensinar programação de jogos digitais 

(SILVA e ARANHA, 2015). 

 Analisando-se o estudo de caso foram encontrados alguns problemas e dificuldades 

relatados pelos alunos na condução e desenvolvimento dos jogos. De posse dos resultados, 

propôs-se outro formato denominado Formato de Missões e realizaram-se dois estudos de 

caso. O primeiro estudo de caso (SILVA et. al., 2015) comparou-se o Formato Videoaula 

Gravada melhor avaliado no estudo anterior com o Formato de Missões resolvendo problemas 
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identificados anteriormente. E o segundo estudo (SILVA e ARANHA, 2016), teve como 

objetivo principal avaliar a aplicação do Formato de Missões com alunos da Educação Básica. 

 Os resultados desse estudo de caso demonstraram que o Formato de Missões, embora 

precisando melhorar alguns pontos, foi o mais adequado para se ensinar programação de 

jogos digitais, pois o mesmo trabalha com um conjunto de recursos no formato de quebra-

cabeças para que os alunos possam montar seu próprio aprendizado (SILVA e ARANHA, 

2016).  

No Formato de Missões, por haver um conjunto de recursos, dependendo da 

quantidade deles, o aluno pode não saber a sequência que deve ser utilizada para desenvolver 

o jogo ou uma determinada missão. Para resolver este problema, foi proposto e desenvolvido 

o Formato Tutor Virtual, que direciona o aprendizado do aluno e interage com este no 

desenvolvimento do jogo. Para analisar o Formato Tutor Virtual foi realizado um experimento 

controlado. Esse Tutor (formato) é um guia do aluno levando-o a interagir e a sanar eventuais 

dúvidas que venham a surgir no desenvolvimento do jogo. 

1.7. Organização do Documento 

Este documento está organizado em oito capítulos, incluindo este capítulo inicial no 

qual é apresentada a contextualização da pesquisa, o problema, a justificativa, questões de 

pesquisa além dos objetivos da pesquisa e uma descrição sobre a metodologia que foi 

empregada no decorrer do trabalho.  

No Capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica do trabalho, sendo discutidas 

questões relacionadas com o ensino de programação na Educação Básica, desafios do ensino 

de programação no Ensino Básico, jogos para ensino de programação e ensino de 

programação à distância. 

O Capítulo 3 deste trabalho expõe uma Revisão Sistemática da Literatura, onde se 

discute questões relacionadas ao ensino de programação com o uso de jogos.  

No Capítulo 4 são apresentados detalhes dos três formatos inicialmente propostos – 

Formato Videoaula Gravada, Formato Videoaula Transmitida On-line e Formato Tutorial 

Texto – para o ensino de programação na Educação Básica e os resultados de um estudo de 

caso realizado com alunos do ensino fundamental e médio.                                               

No Capítulo 5 é relatado o Formato de Missões, criado após os problemas 

identificados no Capítulo 4 e os resultados de estudos de caso, em que foram comparados o 
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Formato de Missões com o Formato de Videoaula Tutorial Gravada e a aplicação do Formato 

de Missões com o público alvo da Tese. 

Propõe-se no Capítulo 6 o Formato Tutor Virtual para solucionar os problemas 

identificados no capítulo anterior e os resultados da execução de um experimento controlado 

da aplicação deste formato com alunos da Educação Básica.  

Já o Capítulo 7 apresenta um conjunto de trabalhos que foram considerados similares a 

esta pesquisa. E, como desfecho, no Capítulo 8, são apresentadas as considerações finais e 

perspectivas de estudos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

Neste capítulo são discutidos os principais temas de interesse deste trabalho, locados 

em seções, a saber: 2.1. O ensino de programação na Educação Básica; 2.2. Os desafios do 

ensino de programação no Ensino Básico; 2.3. Os jogos digitais para ensino de programação; 

2.4. Discorre sobre o ensino de programação à distância, e ao final do capítulo, na seção 2.5. 

Apresentam-se considerações gerais sobre os temas abordados. 

2.1. Ensino de Programação na Educação Básica 

Afirmam os estudiosos Stoney, Ellis e Crouse (2014), Pereira Júnior et al. (2005) e 

Werner et. al. (2013) que o ensino de Ciência da Computação desde a Educação Básica é um 

tema que vem sendo defendido e pesquisado mundialmente. Porém, a inserção de 

fundamentos da Ciência da Computação, especificamente o ensino de programação na 

Educação Básica brasileira se apresenta por meio de ações isoladas. A inclusão deste 

conceito, segundo Costa et. al. (2012), Silva, Silva e Melo (2012), Machado et. al. (2010) e 

Pereira Júnior e Rapkiewicz (2004), é feita principalmente por execução de oficinas nas 

escolas em períodos do contra turno.  

No cenário nacional, ainda são embrionárias as práticas do ensino de programação nas 

escolas, o que resulta na falta de interesse e desconhecimento do tema. Na visão de Scaico el. 

al. (2012), essa pode ser a causa pela qual estudantes julguem como desinteressantes e 

entediantes carreiras na área.  

No âmbito do CSTA (2011), introduzir conceitos de programação na Educação Básica 

é fundamental para manter o raciocínio lógico e o Pensamento Computacional, já a SBC10 

entende que os conceitos da Computação – programação, pensamento computacional, entre 

outros – devam ser ensinados a partir do Ensino Básico, a exemplo de outras ciências como 

Física, Matemática, Química e Biologia. Vê-se, portanto, que ambos incentivam ações dessa 

natureza. Dessa forma, entendemos que o ensino de programação pode melhorar o 

aprendizado escolar e desenvolver habilidades técnicas que são exigidas no mundo atual.  

Estatísticas brasileiras mostram que a demanda por profissionais de Computação 

cresce a cada ano e as universidades não estão formando profissionais na mesma proporção 

(NUNES, 2011). Para Menezes et. al. (2015) o aumento na demanda por profissionais de 

Computação reforça a necessidade de atrair, em grande número, mais interessados para a área. 

                                                           
10http://www.sbc.org.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=215&Itemid=82 
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Entretanto, isso requer ações de fomento e estímulo que passam necessariamente pela 

inclusão deste conteúdo na Educação Básica (NUNES, 2011).  

Convém ainda apontar que a introdução de conceitos de Ciência da Computação na 

Educação Básica, especificamente, o ensino de programação, é de suma importância e se 

justifica por despertar a tendência vocacional e a atração de novos talentos para a área de TI; 

incentivo à programação na Educação Básica; e o envolvimento de professores e alunos em 

atividades que estimulam conhecimento sobre o pensamento computacional e uso de recursos 

tecnológicos no Ensino Básico. 

Nessa mesma linha de pensamento, Nunes (2011) acrescenta que a introdução desses 

conceitos se justifica por seu caráter transversal às demais ciências; por formar profissionais 

neste importante ramo da ciência; por dominar suas aplicações; por viver num mundo cada 

vez mais globalizado e ainda por tornar o país mais rico e mais competitivo nas diversas áreas 

de aplicação da Computação e da TI. 

Nesse ambiente de expectativas, algumas iniciativas têm germinado no contexto do 

ensino de programação na Educação Básica, tais como: 

• Supergeeks11: é uma escola de programação e robótica para crianças e adolescentes, 

que tem o propósito de ensinar a partir dos 7 anos de idade a desenvolverem, por 

exemplo, jogos e aplicativos;  

• Code Club12: tem a proposta de criar um clube de programação em todas as escolas 

primárias inglesas. O foco da iniciativa é o ensino de programação, através da criação 

de jogos, animações e sites para crianças e jovens entre 9 a 11 anos de idade; 

• Scalable Game Design Brasil13: estimular e apoiar o ensino e aprendizado de 

Computação em escolas de ensino fundamental e médio; 

• Code.org14: tem como objetivo ensinar programação a pessoas de todas as idades. A 

intenção é inspirar os jovens estudantes a explorar a Ciência da Computação para sua 

educação e, consequentemente, sua carreira profissional. 

Outras iniciativas estão sendo exploradas ao redor do mundo, como, Khan Academy, 

Code School, Black Girls Code15, Girls Who Code16. No Brasil é possível observar iniciativas 

                                                           
11 http://supergeeks.com.br/ 
12 http://www.codeclub.org.uk 

13 http://www.serg.inf.puc-rio.br/wiki/index.php/P%C3%A1gina_principal 
14 https://code.org/ 
15 http://www.blackgirlscode.com/ 
16 http://girlswhocode.com/ 



31 

 
 

em diversos estados, como, Paraíba (RODRIGUES et. al., 2013; SCAICO et. al., 2013), Rio 

Grande do Norte (SILVA e ARANHA, 2015), Pernambuco (FRANÇA, SILVA e AMARAL, 

2012), Pará (SOUSA, 2013), Santa Catarina (BENITTI et. al., 2009), Rio de Janeiro (SOUZA 

et. al., 2014), Goiás (LEAL E FERREIRA, 2013), entre outros.  

As abordagens de ensino de programação empregadas na Educação Básica são 

diversas. Quando o objetivo é promover habilidades por meio da lógica de programação é 

recorrente o uso de ambientes visuais de programação, como, Scratch, Kodu, Construct2 e 

Alice. Nestes, a programação é feita arrastando-se blocos de comandos que devem ser 

encaixados uns aos outros, no estilo quebra-cabeças.  

O Scratch é uma ferramenta de programação visual, inspirada no Lego, que possibilita 

a criação de histórias interativas, animações, simulações, jogos e músicas, e o 

compartilhamento dessas criações na Internet. Alice é um ambiente de programação 

tridimensional que permite a criação de animações e pequenos jogos por meio de um 

ambiente gráfico interativo, bastando clicar e arrastar as instruções para criar um programa. A 

Construct2 é uma ferramenta que possibilita criar jogos 2D para dispositivos móveis, Web e 

Desktop através do encaixe de blocos de comando, tendo o usuário que se preocupar apenas 

com a lógica de funcionamento do jogo. O Kodu permite que as crianças criem jogos no PC e 

Xbox através de uma linguagem de programação visual (MEDEIROS, SILVA e ARANHA, 

2013). 

Os princípios da Computação também têm sido ensinados aos estudantes sem 

depender do uso do computador, conhecido como Computação Desplugada (Computer 

Science Unplugged) (BELL, WITTEN e FELLOWS, 2011), que estimula o pensamento 

computacional, através de um conjunto de atividades lúdicas. 

Considerando-se a capacidade de resolver problemas com a aplicação da programação 

com outras disciplinas da Educação Básica, pesquisas têm sido realizadas com o uso da 

robótica e jogos articulados com outras disciplinas do currículo. Por exemplo, em Benitti et. 

al. (2009), com a aplicação da Robótica, à medida que o aluno aprende programação, ele 

também aprende conteúdos relacionados à matemática (pontos cardeais e plano cartesiano) e 

geografia (mapa de Santa Catarina).  

Portanto, quanto mais cedo os alunos da Educação Básica tiverem a oportunidade de 

aprender programação, menores as dificuldades para que as mesmas sejam desenvolvidas 

(MENESES et. al., 2015). Com isso, de acordo com Pereira Junior et al. (2005) inserir o 
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ensino de programação para esse público pode ser uma estratégia importante para se quebrar 

essa barreira de aprendizado, além de permitir maior fomento de interesse pela Computação, 

trazendo mais alunos e, consequentemente, mais profissionais para a área no país.  

2.2. Desafios do Ensino de Programação no Ensino Básico  

Considerando o ensino de programação como um conteúdo que traz benefícios para a 

formação dos alunos da Educação Básica, destacamos os principais desafios encontrados da 

sua inserção nas escolas. São eles: falta de infraestrutura das escolas; qualificação dos 

professores e reorganização do currículo.  

 Com relação à situação problema de infraestrutura, Soares Neto et. al. (2013) 

destacam que há um elevado número de escolas públicas brasileiras em más condições de 

infraestruturas. Por exemplo, falta de cadeiras, mesas, espaço físico precário, dentre outros. 

Os mesmos autores citam que para uma escola possuir infraestrutura básica deve ter pelo 

menos sala de reuniões e equipamentos eletrônicos, como, impressora e computador. 

Carvalho et. al. (2013) acrescentam nesse ponto que devido a aspectos, como, a grande 

extensão do Brasil e suas dimensões continentais; a capacidade de investimentos dos 

governos e as políticas adotadas não são suficientes para solucionar o problema da 

infraestrutura nas escolas públicas.  

 Esses aspectos são gargalos quanto à inclusão do ensino de programação nas escolas. 

Ademais, o desenvolvimento de habilidades específicas, como, a promoção de jogos e 

animações, exige, no mínimo, um laboratório de informática. A introdução de fundamentos da 

Computação através da Computação Desplugada (BELL, WITTEN e FELLOWS, 2011), por 

exemplo, necessita de pelos menos uma sala de aula. 

Outros pontos recorrentes são a falta de qualificação e desinformação dos professores 

para que possam atuar como mediadores no processo de inclusão desse conteúdo. Nessa 

abrangência, Carvalho et. al. (2013) destacam dois nortes. O primeiro é que seria mais 

apropriado que professores formados em Licenciatura em Computação assumissem a 

responsabilidade pela aplicação desse conhecimento nas escolas. E o segundo, não menos 

importante, considera que a preparação de professores do Ensino Básico pode fornecer um 

recurso adicional, que os ajudará em sala de aula, além de contribuir para a difusão do ensino 

de programação. 

No segundo norte, podem-se destacar várias oficinas e cursos que apresentam um 

primeiro passo para que os professores sem formação em Computação possam trabalhar com 



33 

 
 

recursos computacionais, por exemplo, oficinas de Computação Desplugada (SILVA, 

GALVÃO e ARANHA, 2014), Gamificação (SILVA et. al., 2014), o uso do Scratch para 

ensino de matemática e programação (SANT’ANNA e NEVES, 2012), entre outras 

possibilidades. 

Uma alternativa para esse desafio seria o trabalho conjunto de profissionais da 

Computação e professores de Ensino Básico e Superior, criando planos de aula elaborados 

especificamente para esse público, com atividades lúdicas que desenvolvessem habilidades, 

como, raciocínio lógico, trabalhos em equipe e criatividades estratégicas.  

 A falta de material adequado para ensinar programação na Educação Básica é outro 

ponto que deve ser questionado e pesquisado. A inserção do ensino de programação na 

Educação Básica só será bem-sucedida se, além de profissionais qualificados (professores, 

pesquisadores, engenheiros), tivermos material qualificado disponível. 

Ao mesmo tempo, devemos considerar o cuidado com a formação dos professores que 

atuarão nas escolas, pois eles precisam estar preparados para apresentar o universo da 

Computação mesmo sem o uso dos computadores, uma vez que muitos estudantes não 

possuem a noção exata do que verdadeiramente vem a ser um curso nesta área. É necessário 

tornar claro esse conhecimento para os alunos com o uso de Jogos (digitais ou não digitais), 

Robótica, Computação Desplugada, Scratch e muitos outros meios. 

Deve-se focar ainda na necessidade de reorganização do currículo escolar para a 

introdução do ensino de programação. Os currículos escolares brasileiros não contemplam o 

ensino de Ciência da Computação, mesmo que as entidades governamentais reconheçam os 

benefícios das tecnologias no âmbito pedagógico e tenham referendado a abertura dos 

inúmeros cursos de licenciatura (CAMBRAIA e SCAICO, 2013). Portanto, intitular um 

contexto de mudanças na reorganização do conteúdo programático flexibilizando o plano de 

aula de temas tradicionais para incluir fundamentos da Computação – programação, 

pensamento computacional, raciocínio lógico – pode levar o aluno a aprender 

simultaneamente, programação e matemática, ou programação e geografia, entre outras 

possibilidades. 

Ocorre que, a maioria das escolas brasileiras ainda não se encontram preparadas para 

esse desafio. Dessa maioria, nem o ensino fundamental nem o médio oferecem disciplinas ou 

atividades práticas que abordem noções básicas de programação de computadores. Todavia, 

há uma alternativa, os cursos de ensino à distância é uma opção para divulgar, ensinar e 
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propagar os conceitos de programação para várias escolas ao mesmo tempo. Ademais, os 

alunos, em casa, munidos de computadores, podem dar continuidade ao aprendizado de 

programação.  

No entanto, devido às dificuldades sofridas por iniciantes em aprendizagem de 

programação, o trabalho está sendo orientado pelo uso de ferramentas visuais de programação 

que possibilitam introduzir tal conceito de maneira simples e fácil. Desse modo, o aluno foca 

apenas na lógica de funcionamento do projeto, sem preocupar-se com a sintaxe de uma 

linguagem de programação específica, usando um recurso lúdico ‘o jogo’ totalmente on-line, 

possibilitando ao aluno realizar as atividades no momento mais adequado. 

2.3. Jogos Digitais para Ensino de Programação 

Os jogos, considerados por Melo, Costa e Batista (2013), como um fator importante 

para o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, vêm ganhando espaço como ferramenta de 

aprendizagem em diferentes áreas do conhecimento. Nesta perspectiva, Rizzo (1996) afirma 

que os jogos constituem um recurso de estimulação ao desenvolvimento integral do educando. 

Eles promovem a atenção, disciplina, autocontrole, respeito às regras e habilidades 

perceptivas e motoras relativas a cada tipo de jogo oferecido. Tarouco et. al. (2004) 

complementam afirmando que os jogos podem ser ferramentas eficientes, pois eles divertem 

enquanto motivam, facilitam o aprendizado e aumentam a capacidade de retenção do que é 

ensinado, exercitando as funções mentais e intelectuais do jogador. 

Nessa mesma linha de pensamento, Battistella, Wangenheim e Wangenheim (2012) 

definem “Jogo” como qualquer competição ou desafio (jogo) entre os adversários (jogadores) 

que operam sob restrições (regras) para um objetivo (vitória ou lucro). Já, Tarouco et. al. 

(2004) destacam algumas características que tornam os jogos atrativos para o ensino: os jogos 

possuem regras (fornecem uma estrutura), têm metas (produzem motivação), são interativos 

(permitem agir) e são divertidos (tornam o processo agradável).  

No entanto, convém apontar os benefícios que os jogos podem trazer ao processo de 

ensino aprendizagem que independem de área de conhecimento, quais sejam: efeito 

motivador, facilitador do aprendizado, desenvolvimento de habilidades cognitivas, 

aprendizado por descoberta, experiência de novas identidades, socialização, coordenação 

motora, comportamento expert e trabalho em equipe (SAVI e ULBRICHT, 2008; 

MITCHELL e SAVILL-SMITH, 2004; HSIAO, 2007; GROS, 2003; PAPASTERGIOU, 

2009). 
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No ensino de programação o uso de jogos tem sido uma prática recorrente. Inúmeros 

trabalhos, consoante Scaico et. al. (2012), Battistella, Wangenheim e Wangenheim (2012), 

registram a utilização de jogos como um mecanismo auxiliar para o desenvolvimento de 

competências de algoritmos e lógica de programação em estruturas de dados, para ensinar 

algoritmos de ordenação.  

Clua (2008) argumenta que nos jogos os exemplos e soluções oferecem feedback 

constante e imediato e a motivação causada pelo ato de jogar encorajam os alunos a se 

aventurarem fora dos limites do conteúdo de programação. Diversos são os tipos de jogos 

apropriados para ensinar programação.  Enquanto Becker e Parker (2005) defendem os jogos 

árcades clássicos como sendo as ferramentas ideais para se aprender a programar, Clua 

(2008) cita jogos considerados simples, familiares, divertidos e que podem ser programados 

por alunos iniciantes, como, Pac Man, Pong e Asteroids. 

A utilização dos jogos digitais na educação é, segundo Correia et. al. (2009), 

importante devido à motivação envolvida no ato de jogar, na progressão da exploração e 

assimilação de novas aprendizagens. Jogos digitais são jogos eletrônicos desenvolvidos para 

serem jogados em computador, console ou outros dispositivos tecnológicos (CARVALHO et. 

al., 2009). 

Estudos mostram que jovens que estão interessados em jogos digitais são mais 

propensos a mergulhar em outras áreas relacionadas à Computação, incluindo programação 

(MAXIM e ELENBOGEN, 2009). 

O uso de jogos digitais para ensinar programação hoje é extenso e há vários jogos com 

esse propósito. A seguir são apresentados alguns:  

• Robocode17: é um jogo cujo objetivo é programar um tanque de guerra para enfrentar 

outros tanques desenvolvidos da mesma forma. Tem como objetivo facilitar a 

aprendizagem das linguagens Java e C#, bem como a aprendizagem de inteligência 

artificial; 

• Light-bot18: é um jogo para ensinar conceitos de fundamentos de programação, tais 

como, estruturas condicionais e funções e recursividade; 

• Wu’s Castle: é um jogo cujo objetivo é ensinar a usar ciclos e matrizes de dados de 

forma interativa e visual. Este jogo proporciona feedback imediato e representação 

                                                           
17 http://robocode.sourceforge.net/docs/ReadMe.html#what-is-robocode 
18 http://lightbot.com/ 
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visual da execução do código ajudando o jogador a ter uma melhor noção do que está 

acontecendo (EAGLE e BARNES, 2009); 

• Code Hunt19: o jogo requer que o jogador escreva os códigos necessários corretamente 

para avançar nas fases. O objetivo do mesmo é ensinar Java e C#; 

• FunSAT20: o objetivo do jogo é explorar capacidades, como, traçar estratégias, 

visualizar e entender problemas complexos. O FunSAT serve para ajudar a resolver 

qualquer tarefa de alta complexidade, por exemplo, projetar bases de dados, programar 

o comportamento de robôs e descobrir a melhor rota para entregar uma 

correspondência. 

Deste modo, fazendo uma análise dos estudos publicados relacionados à utilização de 

jogos no ensino de programação, é notório que muitos pesquisadores concordam sobre a 

utilização de jogos como ferramentas úteis para o ensino de programação. E, conforme Jesus 

(2010) e Silva, Medeiros e Aranha (2015), percebe-se duas principais vertentes sobre a 

utilização de jogos no ensino de programação. A primeira é que a aprendizagem acontece 

através da programação de jogos (SILVA e ARANHA, 2015; DANTAS et. al., 2010; 

MELLO e REBOUÇAS, 2015). A segunda acontece quando o aluno aprende programação 

explorando, ou seja, jogando os jogos (SILVA e MELO, 2013; GOMES e ALENCAR, 2015). 

Outra característica que fica evidente nas pesquisas é a recomendação da utilização de jogos 

simples, de preferência que sejam familiares para os alunos (JESUS, 2010).  

2.4. Ensino de Programação à Distância  

 Educação à Distância (EaD) é o processo de ensino aprendizagem, mediado por 

tecnologias, onde, tanto professores, como alunos, estão separados fisicamente e/ou 

temporalmente (MOORE e KEARSLEY, 1996).  

A EaD é uma forma de educação cuja principal característica é a flexibilidade, que 

exige, por parte dos estudantes, autonomia, maior capacidade na realização das atividades e 

na programação de seu tempo para realizar essas atividades. 

 Atualmente, com a disseminação da Internet e o avanço da EaD, a aula totalmente 

presencial está sendo substituída por aulas não presenciais. As soluções disponibilizadas para 

a EaD estão sendo também, utilizadas para enriquecer e aumentar os espaços da sala de aula 

tradicional (FERRANDIN e STEPHANI 2005). 

                                                           
19 https://www.codehunt.com/ 
20 http://funsat.eecs.umich.edu/about.html 
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Estudos envolvendo ensino de programação, na modalidade à distância (on-line), já 

foram reportados por outros pesquisadores a exemplo de Woszczynski (2006) e Nascimento 

et. al. (2010). Um dos recursos que vem sendo adotados para o ensino de programação à 

distância são as videoaulas. A videoaula é um vídeo que tem por finalidade auxiliar alguém a 

aprender algo, independentemente da forma ou área de conhecimento (BARRÉRE, 2014). 

Para Bennedsen e Caspersen (2008) os vídeos possuem o formato ideal para exibição de 

conteúdos relacionados à programação. 

Apesar do importante papel que a videoaula vem tomando na educação (DOTTA et. 

al., 2013), ainda existem poucos relatos de pesquisas empíricas sobre o ensino de 

programação com o uso de videoaulas. Sendo assim, novas práticas no ensino incluem o uso 

de aprendizagem baseados em videoaulas. A utilização de videoaulas para o ensino tem com 

objetivo enriquecer o processo de ensino e aprendizagem.  

O uso de videoaulas para conteúdos ligados à aprendizagem de programação é 

facilmente encontrado. Muitos professores têm criado materiais de apoio à aprendizagem dos 

estudantes e divulgado na Internet, por exemplo, através do YouTube. Estudos também têm 

destacado a eficiência das videoaulas no processo de aprendizagem de programação 

(MARTIN, 2010; URQUIZA-FUENTES, HERNAN-LOSADA e MARTIN, 2014). A 

diferença principal do uso de videoaula com outros métodos de ensino encontra-se nos 

seguintes aspectos (HANRONG, 2013): 

• Instrutivo, incentivar os alunos a pensar de forma independente; 

• Ênfase prática, enfatizando a capacidade de aplicação;  

• Ênfase no trabalho em equipe, desenvolvendo o senso de colaboração dos alunos. 

Por ser um recurso audiovisual, a videoaula desempenha função didática cujas 

informações transmitidas podem ser ouvidas e visualizadas, facilitando sua compreensão, 

dessa forma, contribuindo para disseminar o uso de videoaulas como forma de inserir os 

conceitos de programação na Educação Básica. 

2.5. Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os principais aspectos relacionados à 

fundamentação teórica desta Tese. Foi abordado o ensino de programação na Educação 

Básica, apresentando os desafios relacionados à inserção deste conteúdo na Educação Básica. 

Foram apresentados alguns jogos que podem ser utilizados para o ensino de programação e 

concluímos com a abordagem sobre o ensino de programação à distância. Essa 
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fundamentação foi importante para se realizar as revisões da literatura, como será apresentada 

no capítulo a seguir. 
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3. REVISÕES SISTEMÁTICAS DA LITERATURA 

Neste capítulo são reportadas duas Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL). Na 

Seção 2.1 é reportada uma RSL sobre o ensino e aprendizagem de programação de 

computadores no contexto nacional, na Seção 2.2 são apresentados os resultados de uma RSL 

reportando o cenário internacional do ensino de programação com jogos digitais, e ao final do 

capítulo, na seção 2.3 apresentam-se considerações finais sobre este capítulo. 

3.1. Ensino e aprendizagem de programação: uma revisão sistemática da literatura 

Para reportar o trabalho realizado, esta seção encontra-se organizada da seguinte 

forma. Na subseção 3.1.1 é apresentada a caracterização do problema da RSL, a seguir na 

subseção 3.1.2 é apresentado o protocolo utilizado na RSL, as questões de pesquisa, o 

processo de busca, os critérios de inclusão e exclusão, avaliação da qualidade, a coleta e 

análise dos dados e o procedimento de distribuição e análise dos artigos. Já a subseção 3.1.3 

aborda os resultados gerais obtidos a partir da execução da RSL. A subseção 3.1.4 destaca a 

avaliação da qualidade dos estudos reportados na RSL. A subseção 3.1.5 discute 

detalhadamente as questões de pesquisa de acordo com os resultados encontrados e, a 

subseção 3.1.6 as limitações do estudo. Por fim, na subseção 3.1.7 são descritas as 

conclusões. 

3.1.1. Caracterização do problema 

O Model Curriculum for K–12 Computer Science, relata que a grande maioria das 

profissões do Século XXI exige uma compreensão da Ciência da Computação, principalmente 

no que tange à programação (TUCKER, 2004). E para conscientizar as pessoas quanto à 

necessidade deste conhecimento, os irmãos Ali e Hadi Partovi criaram a Code.Org21, uma 

Organização não Governamental (ONG) que incentiva o ensino de programação para todos, 

mas em especial para os estudantes do Ensino Básico. Através desta iniciativa, personalidades 

como Mark Zuckerberg (criador do Facebook), Bill Gates (fundador da Microsoft), Jack 

Dorsey (inventor do Twitter) e outros nomes, relatam que programar é uma habilidade 

extremamente importante e que está sendo cada vez mais exigida. Outras iniciativas, como, 

CodeHS22, Codecademy23 e Bootstrap24, também incentivam o ensino de programação. 

                                                           
21 http://code.org/ 
22 https://codehs.com/ 
23 http://www.codecademy.com/pt 
24 http://getbootstrap.com/ 
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Os resultados de estudos realizados na área, particularmente em Jogos (DIAH et. al., 

2010), Robótica (SANTOS et. al., 2013), Ferramentas (LAI e GUO, 2011), Metodologias 

(PIVA JÚNIOR e FREITAS, 2010) e Técnicas (SOUTO e DUDUCHI, 2009), indicam que os 

alunos se sentem empenhados e motivados por essa nova experiência de aprendizagem, 

produzindo níveis mais altos de ativação de estudante, mais emoções positivas, melhores 

atitudes em relação ao material de aprendizagem e maiores sucessos de aprendizagem do que 

os métodos convencionais de ensino. Entretanto, a aplicação efetiva e em escala do ensino de 

programação no ensino básico ainda requer mais pesquisa e o desenvolvimento de novas 

abordagens. 

Para fundamentar novas pesquisas que insiram de forma efetiva o ensino de 

programação na educação básica, é importante o conhecimento dos trabalhos relacionados 

existentes e das experiências reportadas que considerem as características e desafios 

encontrados no cenário do ensino nacional. Por exemplo, é importante observar quais 

abordagens vêm sendo propostas e para qual público, bem como os resultados obtidos e 

limitações observadas. De fato, são várias as possibilidades de se trabalhar programação nas 

escolas e que precisam ser investigadas, tais como: aprendizado independente ou em sincronia 

com assuntos vistos em sala de aula; uso de diferentes abordagens pedagógicas; habilidades e 

competências que podem ser exploradas; ensino presencial ou à distância; dentre outros. 

Neste contexto, o estudo de Aureliano e Tedesco (2012) apresentou uma Revisão 

Sistemática da Literatura (RSL) de ensino de programação para iniciantes. Entretanto, a 

mesma abrange somente duas conferências nacionais – o Simpósio Brasileiro de Informática 

na Educação (SBIE) e o Workshop de Informática na Escola (WIE) –, deixando de fora outras 

conferências relevantes e revistas da área. O estudo não apresentou uma avaliação da 

qualidade dos artigos e suas questões de pesquisa não abrangem aspectos, como, ensino 

presencial ou à distância, habilidades e competências que estão sendo exploradas, entre 

outros. 

Por essas razões, esta RSL investiga a literatura brasileira sobre a utilização de 

abordagens para o ensino e aprendizagem de programação como auxílio no processo 

educacional. Para esse fim e almejando o alcance de resultados de valor científico, optou-se 

pela RSL. A RSL é uma pesquisa em profundidade de um fenômeno de interesse que produz 

resultados específicos e detalhados por meio da análise de conteúdo e qualidade do material 

pesquisado (Kitchenham et. al., 2009).  
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3.1.2. Protocolo da revisão 

Esta RSL está estruturada com base nas diretrizes originais propostas por Kitchenham 

et. al. (2009). No caso desta revisão, o objetivo é fazer uma análise do panorama atual das 

pesquisas e experiências práticas em relação às abordagens de ensino e aprendizagem de 

programação no contexto nacional entre os anos de 2009 a 2013. 

3.1.2.1. Questões de pesquisa  

As questões de pesquisa abordadas por este estudo são: 

• QP1: Quais as abordagens (metodologia, ferramentas, jogo, robótica, técnica e outras) 

estão sendo propostas para o ensino de programação? 

• QP2: Quais os níveis de escolaridade focados por estas abordagens? Ou seja, as 

abordagens propostas estão sendo aplicadas nas escolas e/ou em universidades? 

• QP3: Quais áreas de conhecimento estão sendo trabalhadas pelas abordagens 

propostas? Ou seja, existe relação entre estas abordagens e o conteúdo visto em sala de 

aula? 

• QP4: Quais abordagens pedagógicas estão sendo utilizadas nos estudos? 

• QP5: Quais habilidades e competências estão sendo exploradas nos alunos? 

• QP6: Quais benefícios e limitações estão sendo relatados pelo uso das abordagens 

propostas? 

• QP7: Quais abordagens estão sendo destinadas à Educação Presencial e/ou à 

Distância? 

• QP8: Quais são as instituições de pesquisa envolvidas na área? 

3.1.2.2. Processo de busca 

O processo de pesquisa escolhido foi a busca manual dos anais das conferências e 

revistas mais relevantes desta área, publicadas entre 2009 e 2013. As revistas e conferências 

selecionadas são apresentadas na Tabela 1. Os eventos e revistas foram selecionados por 

serem considerados importantes bases de pesquisa nacional na área e por incluir tanto 

trabalhos teóricos, como práticos, além de terem sido usados como fonte para outras RSL 

(AURELIANO e TEDESCO, 2012; BARROS et. al., 2008; PIETRUCHINSKI et. al., 2011; 

MEDEIROS, SILVA e ARANHA, 2013; SILVA, MEDEIROS e ARANHA, 2014). 

Uma abordagem em duas etapas foi utilizada no processo de busca. A primeira etapa 

envolveu a seleção de estudos baseados em seus títulos, resumos e palavras-chaves. Foram 
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considerados como estudos irrelevantes e foram removidos aqueles estudos que não 

continham nos títulos, resumos e palavras-chave alguma indicação de que o trabalho se 

caracterizava como relevante para o estudo. No caso de dúvida sobre a relevância do artigo 

com base apenas em seu título, o estudo foi mantido. A segunda etapa envolveu a seleção de 

estudos com base em seus resumos e conclusões. É importante ressaltar que, em alguns casos, 

a leitura de outras partes dos artigos foi realizada para se proceder à Seleção. 

Tabela 1: Revistas e conferências pesquisadas. 

Fonte Acrônimo 

Revista Brasileira de Informática na Educação RBIE 

Revista Novas Tecnologias na Educação RENOTE 

Workshop de Informática na Escola WIE 

Workshop de Educação em Computação WEI 

Simpósio Brasileiro de Informática na Educação SBIE 

Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital SBGAMES 

3.1.2.3. Critérios de inclusão e exclusão 

A pesquisa foi realizada através de busca manual nos anais das conferências e revistas 

apresentado na Tabela 1, publicados nos últimos cinco anos. Foram incluídos artigos de 1 de 

janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2013. A busca foi executada em duas etapas sendo 

aplicados os critérios de inclusão e exclusão apresentados na Tabela 2. Os estudos 

semelhantes que apresentavam a evolução de uma mesma pesquisa e que continham os 

mesmos autores tiveram suas versões mais antigas removidas para evitar duplicações. Após 

isto, os dados extraídos dos artigos selecionados foram sintetizados para análise e 

apresentação dos resultados. 

Tabela 2: Critérios de inclusão e exclusão. 

Critérios de inclusão Critérios de Exclusão 

Artigos completos e resumos estendidos que 

apresentam abordagens de ensino de 

programação; e, 

Relato de experiência, estudos empíricos ou 

aplicação de alguma abordagem para o ensino 

de programação. 

Estudos fora dos critérios de inclusão; e, 

Artigos derivados da mesma pesquisa 

(estudos duplicados). 

3.1.2.4. Avaliação da qualidade 

As questões de avaliação abaixo foram aplicadas para se obter uma pontuação final 

para cada artigo. O procedimento de pontuação das questões de avaliação foi de S (Sim) = 1, 

P (Parcialmente) = 0.5 e N (Não) = 0, conforme sugerido em Kitchenham et. al. (2009). Na 

RSL foi utilizada quatro Questões de Avaliação (QA): 
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• QA1. Foi utilizada alguma ferramenta para auxiliar a abordagem apresentada? 

• QA2. Foi utilizada alguma metodologia de desenvolvimento para dar suporte à 

abordagem apresentada? 

• QA3. Foi realizado algum tipo avaliação experimental? 

• QA4. O estudo avaliado apresenta uma comparação com outras metodologias usadas 

atualmente?   

3.1.2.5. Coleta e análise de dados 

Nesta fase, foram extraídos os seguintes dados sobre os artigos selecionados: título, 

evento, ano, autores, instituições de pesquisa, unidades federativas destas instituições, nível 

de escolaridade, disciplina e curso onde a pesquisa foi aplicada. Foram extraídos também, 

trechos dos artigos que ajudaram a responder as questões de pesquisa desta revisão: 

abordagens propostas, avaliação da qualidade, resumo do estudo, incluindo as principais 

questões de pesquisas e suas respostas, limitações, benefícios, habilidades e competências e 

sugestões para pesquisas futuras. 

3.1.2.6. Procedimentos de distribuição e análise dos artigos 

A partir da lista de publicações identificadas, os artigos foram atribuídos de forma 

aleatória pelo pesquisador doutor (R5) para outros quatros pesquisadores, quatro alunos de 

pós-graduação (R1, R2, R3 e R4). Cada pesquisador avalia individualmente seus artigos e os 

resultados de R1, R2, R3 e R4 foram integrados por R5 na tabela de 

Concordância/Discordância. Por fim, R5 julga e resolve as discordâncias na tabela, numa lista 

final de estudos avaliados. Os pesquisadores R1, R2 e R3 analisaram 15 artigos distintos, já 

R4 e R5 analisaram 14 artigos cada um. Desta forma, cada artigo foi lido por apenas um 

revisor. 

3.1.3. Resultados 

Esta seção resume os resultados alcançados pelo estudo. 

3.1.3.1. Números da pesquisa 

Como resultado da busca baseada em títulos e resumos, de um total de 2325 artigos, 

foram pré-selecionados 105 estudos, como mostrado na Tabela 3. Destes, foram excluídos 32 

com base nos critérios de inclusão e exclusão, resultando em 73 estudos relevantes, 

selecionados para a extração de dados. As referências bibliográficas destes artigos podem ser 

vistas no APÊNDICE 1. 
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Tabela 3: Resultado das buscas. 

Fonte Total de 

artigos 

Artigos 

Incluídos 

Artigos pré-

selecionados 

Artigos 

incluídos (%) 

SBIE 548 24 30 4.38 % 

WIE 252 12 18 4.76 % 

WEI 176 25 38 14,20 % 

RBIE 106 2 4 1.88 % 

RENOTE 689 7 9 1.02 % 

SBGAMES 554 3 6 0.54 % 

Total 2325 73 105 26.78 % 

3.1.4. Avaliação da qualidade  

Foram avaliados os estudos usando os critérios de inclusão e exclusão. A pontuação de 

cada estudo é apresentada na Tabela 4. Os resultados da análise mostram que a qualidade dos 

estudos teve uma média de dois pontos. Apenas três estudos (E7, E31 e E54) obtiveram 

pontuação inferior à média, ou seja, nota um, mas os mesmos foram mantidos na RSL. 

Somente dois estudos obtiveram a nota máxima, ou seja, quatro (E12 e E15). 

3.1.5. Discussões 

Nesta seção, apresentam-se as respostas às questões de pesquisa desta RSL. 

QP1. Quais as abordagens estão sendo propostas para o ensino de programação? 

Para fornecer um quadro geral sobre as abordagens apresentadas nos estudos, foram 

definidas categorias que pudessem classificar as mesmas. Como não se conhece uma 

classificação padrão que se encaixasse a necessidade desta revisão, foram definidas algumas 

categorias, tomando-se como base as categorias propostas por Aureliano e Tedesco (2012). 

As abordagens propostas nos estudos foram então classificadas e brevemente descritas, 

conforme apresentadas na Tabela 5. Nos dados apresentados, 45% dos artigos propõem 

ferramentas de software para o ensino e aprendizagem de programação, 20% propõe jogos, 

14% sugere a utilização de metodologias e 12% sugere a utilização da robótica. Os outros 

tipos de abordagens, como linguagem de programação, arquitetura pedagógica e técnicas de 

avaliação, representam 9% dos estudos.  

Os dados indicam uma preferência pelo desenvolvimento de ferramentas, para auxiliar 

o processo de ensino e aprendizagem de programação. Além disso, os jogos têm ganhado 

destaque em pesquisas recentes. Novas metodologias e robótica também estão sendo 

trabalhadas no ensino e aprendizagem de programação.  
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Nesta revisão verificaram-se estudos que trabalham com mais de uma abordagem, por 

exemplo, a utilização conjunta de jogos e robótica (E26 e E34) e ferramenta e jogo (E31). 

Além de observar qual abordagem está sendo utilizada, é fundamental compreender o nível de 

avaliação (estudo de caso e/ou experimento) realizado por cada pesquisa para validar o 

processo de ensino de programação. Os estudos selecionados apresentam oficinas de jogos e 

robóticas (8), experimentos de curto e longo período nas escolas e universidades (5), estudos 

de caso (3), aplicação de questionários (15) e a técnica de tempestade de ideias (1). 

Tabela 4: Avaliação da Qualidade.                         

ESTUDOS QA1 QA2 QA3 QA4 PONTOS ESTUDOS QA1 QA2 QA3 QA4 PONTOS 

E1 N S S N 2 E38 N N S S 2 

E2 N N S S 2 E39 N N S S 2 

E3 S N S S 3 E40 N N S S 2 

E4 N N S S 2 E41 S N S S 3 

E5 S N S N 2 E42 S N S S 3 

E6 N S S N 2 E43 S N S S 3 

E7 N N S N 1 E44 S N S N 2 

E8 S N S N 2 E45 S N P P 2 

E9 S N S S 3 E46 S N N S 2 

E10 N S S S 3 E47 S N S S 3 

E11 S N S S 3 E48 S S N S 3 

E12 S S S S 4 E49 S N N S 2 

E13 N N S S 2 E50 S N S S 3 

E14 S N S N 2 E51 N N S S 2 

E15 S S S S 4 E52 N N S S 2 

E16 N N S S 2 E53 S N S S 3 

E17 N S S N 2 E54 N N N S 1 

E18 S S N S 3 E55 S N S S 3 

E19 N N S S 2 E56 S N N S 2 

E20 N N S S 2 E57 S S N N 2 

E21 S S N S 3 E58 S N S S 3 

E22 S S S N 3 E59 S S S N 3 

E23 S N S S 3 E60 N N S S 2 

E24 N N S S 2 E61 N N S S 2 

E25 S N S N 2 E62 N N S S 2 

E26 S N S S 3 E63 N N S S 2 

E27 S N N S 2 E64 N S N S 2 

E28 S N N S 2 E65 N N S S 2 

E29 S N S N 2 E66 S N S S 3 

E30 S N S S 3 E67 S N P P 2 

E31 S N N N 1 E68 S N S S 3 

E32 S N S S 3 E69 S N S N 2 

E33 S S S N 3 E70 N N S S 2 

E34 S N P S 2.5 E71 N S S S 3 

E35 N N S S 2 E72 S N S N 2 

E36 S S P S 3.5 E73 S S N S 3 

E37 S S N S 3 
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Tabela 5: Abordagens propostas nos artigos. 

Abordagem Descrição QTD 

Avaliação de Ferramenta Avaliação de ferramenta de apoio a programação 3 

Ferramentas de Software Ambiente de ensino a distância 2 

Ambiente contendo um sistema de raciocínio baseado em casos 1 

Ambiente online para programação de computadores 3 

Ambiente inteligente para melhoria de assistência ao aluno 2 

Ambiente de apoio a programação e teste de software 1 

Ambiente para aprendizagem cooperativa 3 

Ambientes visuais de programação 3D 1 

Ferramenta de programação visual 2 

Ferramenta com simulação e visualização de código, correção 

automática 

2 

Ferramenta para acompanhamento e análise de programas 2 

Ferramenta de programação para deficientes visuais 1 

Ferramenta de personalização e acompanhamento da resolução de 

exercícios 

1 

Ambiente lúdico de programação 1 

Ferramenta para acompanhamento e análise de programas 1 

Ferramenta de personalização dos exercícios auxiliada por um 

agente afetivo 

1 

Ferramenta que usa técnicas de computação afetiva para detectar 

nível de frustração dos alunos 

1 

Ferramenta com gerenciamento de recursos didáticos e 

acompanhamento das práticas laboratoriais 

3 

Ferramenta de autoria 2 

Ferramenta para o acompanhamento de aprendizagem em lógica 

computacional 

1 

Metodologia Estratégias de aprendizagem motivacional e problemas em ensino 

de programação 

2 

Modelo para avaliação e acompanhamento da aprendizagem 1 

Metodologia baseada no sistema personalizado de ensino 1 

Uso de objetos de aprendizagem 1 

Uso de DOJO 1 

Estratégia para melhoria na abstração de resolução de problemas 3 

Jogos Uso de jogos 14 

Avaliação de empírica de um jogo 1 

Robótica Uso da robótica 7 

Linguagem de 

Programação e Robótica 

Linguagem de programação de microcontroladores, kit de 

robótica 

2 

Linguagem de 

Programação 

Linguagem de programação icônica 1 

Linguagem de programação para estudantes surdos 1 

Técnica de Avaliação Estudo da taxonomia para elaboração de um instrumento de 

avaliação 

2 

Arquitetura Pedagógica Arquitetura pedagógica para o ensino de programação 1 

QP2. Quais os níveis de escolaridade focados por estas abordagens? Ou seja, as 

abordagens propostas estão sendo aplicadas nas escolas e/ou em universidades? 

Os artigos foram classificados de acordo com o nível de escolaridade para os quais as 

pesquisas se destinaram. Os níveis de escolaridade indicados nos estudos são apresentados na 

Figura 1.                                                          
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Figura 1: Níveis de escolaridade abordados nos estudos. 

Verificou-se que aproximadamente 60% dos artigos abordaram programação no 

contexto da educação superior. Apenas 22% dos artigos apresentaram trabalhos no contexto 

do nível médio. Já 11% dos artigos destinam-se ao ensino fundamental e somente 3% das 

pesquisas destinam-se ao ensino técnico. Esta revisão ainda apresenta que 1% dos artigos se 

destina ao ensino técnico e superior e 3% ao ensino fundamental e médio (ver Figura 1). 

Nota-se ainda que, a maioria dos estudos está sendo aplicada nas universidades (63%). 

Apenas 34% nas escolas e 3% estão sendo aplicados tanto nas escolas, como nas 

universidades.  

Desta forma, estes dados revelam a necessidade de mais pesquisas para alunos que 

estejam cursando o nível básico de ensino. 

QP3. Quais áreas de conhecimento estão sendo trabalhadas pelas abordagens 

propostas? Ou seja, existe relação entre estas abordagens e o conteúdo visto em sala de 

aula? 

São várias as disciplinas que são trabalhadas nas pesquisas encontradas. No ensino 

superior, têm-se disciplinas de programação, como, introdução à programação (E1, E2, E5, 

E7, E12, E21), programação orientada a objetos (E9), lógica de programação (E10, E33 e 

E40), raciocínio lógico (E28 e E42) e estrutura de dados (E6 e E39).  

Com relação às disciplinas relacionadas ao ensino fundamental e médio, somente 5 

dos 73 trabalhos especificam as disciplinas. As disciplinas apresentadas por estes estudos são: 

matemática (E14, E21), matemática e física (E26), matemática, português e química (E53), 

geografia e matemática (E72) e português e matemática (E23). Nesses estudos, ocorre uma 

relação entre as abordagens apresentadas e o conteúdo visto nas escolas. Por exemplo, no 
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estudo (E72), à medida que o aluno aprende programação, ele também aprende conteúdos 

relacionados à matemática (pontos cardeais e plano cartesiano) e geografia (mapa de Santa 

Catarina).                                                                  

QP4. Quais abordagens pedagógicas estão sendo utilizadas nos estudos? 

Esta questão tem como objetivo apontar as principais abordagens pedagógicas 

utilizadas nos estudos. As abordagens que foram citadas são apresentadas na Tabela 6. 

Tabela 6: Abordagens pedagógicas apresentadas nos estudos. 

Abordagem 

Pedagógica 

Descrição 

Aprendizagem 

significativa 

Identifica o favorecimento da aprendizagem com a identificação 

das relações entre os conceitos (E6 e E36) (AUSUBEL, 976). 

Pedagogia do 

construtivismo 

Propõe que o aluno participe ativamente do próprio aprendizado 

(E10, E12, E20, E25 e E60) (PIAGET, 2007) (BRUNER, 2001).  

Taxionomia de 

Bloom 

Tem a finalidade de classificar objetivos da aprendizagem, de 

acordo com um conjunto de três objetivos educacionais: 

cognitivo, afetivo e psicomotor (E24, E45, E47 e E58) (BLOOM 

et. al., 1977). 

Taxionomia 

Revisada de Bloom 

É um esquema de classificação proveniente de alterações na 

Taxonomia de Bloom original. Embora tenha mantido parte da 

estrutura original, a taxonomia revisada é mais adequada para 

suportar as novas formas de aprendizagem (E71) (JESUS e 

RAABE, 2009). 

Abordagem 

Construcionista 

Permite que o aprendiz construa o seu próprio conhecimento por 

intermédio do computador (E30 e E59) (PAPERT, 1986). 

Abordagem 

Instrucionista 

Consiste na informatização dos métodos de ensino tradicionais, ou 

seja, em implementar um tutorial, jogo, simulação, entre outros 

(E18) (VALENTE, 1997). 

Ciclo de Kolb Este modelo se mostra adequado ao ensino de programação, pela 

sua abordagem experiencial e coerência com as relações entre 

estilos de aprendizagem e resolução de problemas. Este ciclo 

envolve quatro etapas de aprendizagem, são elas: sentir, fazer, 

observar e pensar (E6) (KOLB, BOYATZIS e MAINEMELIS, 

2000). 

Os demais estudos não apresentaram a utilização de nenhuma teoria pedagógica para 

auxiliar a metodologia de ensino de programação. Além das abordagens pedagógicas que 

auxiliam o desenvolvimento dos estudos, alguns trabalhos utilizam também ferramentas, 

como apoio no desenvolvimento das pesquisas. Na Tabela 7 são apresentadas as ferramentas e 

os estudos encontrados nesta revisão. 
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Tabela 7: Ferramentas utilizadas nos estudos. 

Ferramenta Estudos Ferramenta Estudos Ferramenta Estudos 

Flash CS5 E3, E46, E55 Alice E32, E64 Squeak Etoys E12, E14 

Scratch E8, E9, E15, E22, 

E25, E27 

Lego Mindstorms 

NXT 

E26, E33, E34, E37, E42, 

E44, E45, E68, E72, E73 

PyGame E43, E53 

Escracho E59 Visualg E11 Construct 2 E21, E36 

Takkou E48 Kodu E31 Visual Studio E5 

iVprog E29 Game Maker E57 BlueJ e 

Greenfoot 

E9 

ProgTest E30 TutorICC E58 JavaTool E47 

Dosvox e 

Edivox 

E56 JColibri E66 Furbot E50 

QP5. Quais habilidades e competências estão sendo exploradas nos alunos? 

Nos estudos foram encontradas três habilidades: cognitiva, social e emocional. Nas 

habilidades cognitivas foram apresentadas as seguintes características: resolver problemas; 

estabelecer conclusões lógicas, planejar e tomar decisões (E1, E3, E11, E13, E14, E16, E17, 

E18, E24, E25, E26, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E36, E44, E45, E47, E48, E49, E55, E56, 

E57, E61, E67 e E71).  

Já nas habilidades sociais, as características apresentadas foram: lidar com regras; 

cooperar e elaborar (E16, E21, E30, E37 e E47). As habilidades emocionais destacam: 

autoconfiança; autoestima e autoavaliação (E40). 

Com relação às competências, somente dois estudos (E21 e E40) citaram 

competências, tais como: criatividade, estruturação do pensamento, responsabilidade, 

curiosidade, confiança e trabalho em equipe. 

QP6. Quais benefícios e limitações estão sendo relatados pelo uso das abordagens 

propostas? 

Através dos resultados obtidos pela RSL, observou-se que alguns benefícios e 

limitações foram relatados. Os benefícios relatados foram: o uso de estratégias como jogo e 

robótica motiva e melhora o ensino de programação, aumentando o poder de concentração 

dos alunos e a taxa de aprovação, bem como diminuição no número de desistências em 

disciplinas de programação; utilização de oficinas como forma lúdica e atrativa ao processo 

de ensino e aprendizagem de algoritmos; a inserção de novas ferramentas – como Scratch, 

Squeak Etoys e Kodu –, metodologias e técnicas, como forma de tornar o processo de ensino 

e aprendizagem mais dinâmico. Soluções lúdicas, como a utilização de linguagem de 

programação visual contribuem para facilitar a aprendizagem dos alunos à medida que os 

auxiliam com resoluções de problemas.  
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No geral, as dificuldades enfrentadas pelos alunos não refletem algo incomum, pois 

estudantes de computação apresentam os mesmos problemas, principalmente, no início do 

curso: dificuldades de abstração e compreensão dos problemas; tratamento de erros; 

especificar e codificar uma solução. Detectou-se que o idioma inglês, comumente nativo das 

linguagens de programação, não é o problema chave no estudo de algoritmos. As dificuldades 

apontadas nas pesquisas pelos estudantes foram o entendimento do problema e a capacidade 

de raciocinar logicamente. 

QP7. As abordagens estão sendo destinadas à Educação Presencial e/ou à Distância? 

Esta questão tem como objetivo apontar em qual direção em relação ao ensino 

presencial ou à distância estão sendo destinadas as pesquisas. Nota-se ainda que a maioria dos 

estudos esteja sendo destinada ao ensino presencial, em torno de 81%, como é ilustrado no 

gráfico da Figura 2. Apenas 12% destinam-se ao ensino à distância e 7% das abordagens 

podem ser utilizadas tanto na educação presencial como à distância. 

 

Figura 2: Porcentagem de aplicação dos estudos na educação presencial e à distância. 

QP8. Quais são as instituições de pesquisas envolvidas na área? 

Na Tabela 8 é apresentada a quantidade de artigos por instituições de pesquisa. Das 51 

instituições com publicações, 14 delas tiveram mais de um trabalho publicado. Pode-se 

destacar a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que obteve 14 artigos publicados, sendo 

2 destes artigos em parceria, um com a UnB e o outro com uma faculdade paraibana, a IESP. 
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Tabela 8: Quantidade de artigos por instituição de pesquisa. 

Instituição Artigos Instituição Artigos Instituição Artigos 

UFPB 12 UFAL 1 UnB 1 

UFRGS 3 UEFS 1 CEETEPS 1 

UFRPE 3 UFAL 1 UFC 1 

UFPA 3 TECPAR/PUC-PR 1 UFG 1 

UFCG 3 UFPB/UnB 1 UTFPR 1 

UEPB 2 UEFS/UFGRS 1 UNISC 1 

UFF 2 UFPA/UFRA/UFES 1 FAA 1 

UFPE/IFPE 2 UFRJ 1 FATEC-

ID/PUC-

CAMPINAS 

1 

USP 2 PUC-PR 1 UFRGS/SENA

C-PELOTAS 

1 

FURB, Universiteit 

Van Amsterdam 

2 ULBRA 1 UEM/CIT 1 

UNICAMP 2 UFRR/UEM 1 UDESC 1 

UFRN 2 UNIVALE 1 UNIFOR 1 

UNIVALI 2 UFS 1 UERN-

UFERSA 

1 

UFRGS/Universidad 

Nacional da 

Colômbia 

1 ITA 1 UFRA 1 

IFSULMINAS 1 IESP/UFPB 1 

 

UFES 1 

UFPE/UPE 1 

No gráfico da Figura 3 é ilustrada a distribuição geográfica das publicações por estado 

de origem. Dada a atuação da UFPB, o estado da Paraíba é responsável por 26% dos artigos 

publicados na área e analisado por esta revisão. 

 

Figura 3: Distribuição geográfica dos artigos por estado. 

Aproximadamente 45% das pesquisas apresentadas nos artigos foram realizadas por 

instituições localizadas na região Nordeste, 22% realizado na região Sul, 20% na região 

Sudeste, 9% na região Norte, e apenas 4% na região Centro-Oeste, como ilustra o gráfico da 

Figura 4. Um total de 15% dos artigos foi realizado em colaboração entre universidades. Três 
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artigos foram realizados em colaboração com instituições de pesquisa internacionais. Um 

artigo da UFRGS com a Universidade Nacional da Colômbia e dois da FURB com a 

Universiteit Van Amsterdam da Holanda. 

 

Figura 4: Distribuição geográfica de publicação por região. 

A distribuição das instituições de pesquisa mostrou que a maior parte das publicações 

está localizada nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil. Na distribuição de artigos por 

evento, as instituições da região Nordeste são as que publicam mais nos eventos WEI e WIE, 

com 63% e 50%, respectivamente. A região Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste, têm 

respectivamente, 7%, 19%, 7% e 4% das publicações no WEI e 17%, 17%, 8% e 8% no WIE. 

No SBIE a região Nordeste ainda predomina com 33% dos artigos, seguido de 30% da região 

Sul, 26% da região Sudeste, 7% da região Norte e 4% da região Centro-Oeste. 

Os dados ainda mostram que as pesquisas na área de ensino e aprendizagem de 

programação nos últimos cincos anos tem se mantido estável, como é ilustrado no gráfico da 

Figura 5. A quantidade de artigos publicados na área aumentou significativamente em 2013, 

tendo aproximadamente o dobro das publicações em relação aos anos anteriores. 
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Figura 5: Distribuição anual dos estudos. 

3.1.6. Limitações do estudo 

Os procedimentos utilizados neste estudo se desviaram nos aspectos apresentados nas 

diretrizes de Kitchenham et. al. (2009) em alguns pontos específicos: 

• A pesquisa foi organizada como um processo de busca manual em um conjunto 

específico de periódicos e anais de congressos e não em um processo de busca 

automatizada, já que os eventos nacionais não são, em sua maioria, indexados por 

bases de artigos como as da ACM e IEEE; 

• Um único pesquisador selecionou os estudos, baseado em seus títulos e resumos; 

• Um único pesquisador tabulou os dados, apesar de outros terem verificado a extração 

de dados, como sugerido por Brereton et. al. (2007). 

O primeiro ponto acima implica na possível ausência de estudos relevantes. Em 

particular, podem estar faltando artigos relevantes publicados em outras revistas e 

conferências nacionais. Essa ameaça foi controlada através da escolha dos principais eventos 

e revistas na área. 

Com relação ao segundo ponto, como o número de artigos analisados durante a pré-

seleção é elevado, há chances de que artigos relevantes tenham passado despercebidos na 

análise dos títulos, resumos e palavras-chaves. Esta ameaça foi controlada fazendo-se uso de 

pesquisadores com experiência na área e tempo disponível para fazer a seleção de forma 

cuidadosa.  
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O terceiro ponto indica que alguns dados coletados poderiam estar incorretos. O 

controle dessa ameaça foi realizado de forma cuidadosa por um pesquisador experiente em 

RSL e em análise desse tipo de dados. Além disso, esse terceiro ponto trata de uma 

quantidade reduzida de estudos primários, reduzindo o risco de erros. 

3.1.7. Conclusões 

Nesta pesquisa, apresentamos os resultados de uma RSL sobre as abordagens para o 

ensino e aprendizagem de programação publicados no período de 5 anos (2009 a 2013) no 

cenário nacional. Em particular no SBIE, WIE, WEI, SBGAMES, RENOTE e RBIE. A busca 

realizada nesta revisão resultou na pré-seleção de 105 artigos, dentre os quais 73 foram 

incluídos para a extração de dados. 

A distribuição anual dos artigos mostra que de 2009 a 2012 as pesquisas nesta área 

têm se mostrado presentes de forma consistente. Já em 2013, 25 artigos foram publicados 

nessa temática nas revistas e congressos pesquisados, aproximadamente o dobro dos outros 

anos. 

A distribuição geográfica das instituições de pesquisa mostrou que a maior parte das 

publicações está localizada nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil. Com destaque para 

a região Nordeste, correspondendo a 45% das pesquisas nesta temática. Na região Nordeste, 

destaca-se o enfoque das pesquisas no estado da Paraíba, correspondendo a 26% das 

publicações e a UFPB, como a universidade com mais artigos publicados, perfazendo um total 

de 16% dos estudos. Além disso, 15% das pesquisas foram realizadas colaborativamente, 

contando com universidades localizadas em diversos estados brasileiros. Já três artigos 

contaram com a colaboração de universidades internacionais, sendo um artigo da UFRGS em 

parceria com a Universidad Nacional de Colômbia e dois da FURB, em colaboração com a 

universidade holandesa Universiteit Van Amsterdam.  

É observada claramente uma maior publicação de artigos no contexto da educação 

superior. Estes dados mostram a necessidade de mais pesquisas que abordem o ensino de 

programação nos níveis fundamental, médio e técnico. Esses mesmos dados mostram também 

a necessidade de pesquisas para o contexto da Educação à Distância, visto que poucos são os 

trabalhos que focam nessa abordagem de ensino. 

Sobre os tipos de abordagens utilizadas, destaca-se uma preferência por se desenvolver 

ferramentas para o processo de ensino e aprendizagem de programação. Pode-se analisar que 

11% dos estudos foram realizados com a utilização da robótica. O alto esforço para executar e 
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gerenciar estudos com robótica, devido aos custos para comprar de robôs e kit de robótica, às 

vezes impossibilita a sua utilização em escolas do ensino fundamental e médio. A proposta de 

se utilizar jogos digitais para o ensino e aprendizagem de programação também é destacada 

em outros estudos. Em sua maioria, os jogos digitais de ensino de programação estão voltados 

para melhorar o rendimento dos alunos em disciplinas introdutórias de programação. 

Acerca das abordagens pedagógicas utilizadas, temos a Aprendizagem Significativa, 

Taxionomia de Bloom, Taxionomia Revisada de Bloom, Pedagógica do Construtivismo, 

Ciclo de Kolb e as abordagens Construcionista e Instrucionista.  

Através dos resultados apresentados, este artigo contribuiu com uma visão geral do 

panorama nacional capaz de servir de ponto de partida para várias outras pesquisas, 

incentivando principalmente pesquisas nos níveis médio, fundamental e técnico, e também no 

contexto do Ensino à Distância, e na aplicação e avaliação destes trabalhos nas escolas. 

3.2. Jogos para ensino de programação: uma revisão sistemática da literatura 

Esta seção descreve os resultados de uma RSL que analisou o estado da arte do ensino 

aprendizagem de programação com jogos digitais (SILVA, MEDEIROS e ARANHA, 2014). 

O objetivo primeiro deste estudo foi proporcionar resultados que apontam 

apropriadamente novos esforços de pesquisas e novas oportunidades relacionadas ao uso de 

jogos no ensino de programação. Outro objetivo foi determinar a eficácia do uso de jogos 

digitais como ferramenta de ensino de programação e fazer uma análise do panorama das 

pesquisas e experiências práticas em relação ao uso de jogos digitais no ensino aprendizagem 

de programação. 

Inicialmente, caracteriza-se o problema central que é alvo da análise sistematizada. 

Após a caracterização do problema é apresentado o protocolo de revisão utilizado, onde são 

detalhados os principais tópicos do processo que conduziram o estudo. Os resultados da 

revisão são apresentados em seguida, onde para cada questão de pesquisa são mostrados os 

seus resultados de acordo com os dados coletados. As discussões relativas aos resultados 

analisados pela RSL são então descritas. 

3.2.1.  Caracterização do problema 

Várias são as dificuldades enfrentadas pelos alunos iniciantes durante o processo de 

aprendizagem de programação. Existem várias possibilidades de origem destas dificuldades, 

como destacam Raabe e Silva (2005), seja pela exigência lógico-matemático predominante na 
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disciplina, ou até mesmo pelo ritmo de aprendizagem de cada aluno. Aprender a programar 

tem sido destacado pelos iniciantes em programação como uma tarefa difícil e complexa. 

Devido às dificuldades continuamente enfrentadas pelos alunos iniciantes de programação 

(principiantes em Ciência da Computação), tem resultado em altas taxas de evasão e 

desistência (ADAMO-VILLANI, HALEY-HERMIZ e CUTLER, 2013; JANTAN e 

ALJUNID, 2009). 

Vários esforços têm sido feitos pelos pesquisadores e educadores para tentar superar as 

dificuldades encontradas pelos iniciantes nesta área. Tais tentativas são muitas vezes referidas 

como intervenções ou métodos. Um método que vem sendo explorado como ferramenta para 

o ensino de programação é o uso de jogos digitais (CINNAMON et. al., 2010). Sá, Teixeira e 

Fernandes (2007), argumentam que o uso de jogos digitais nas atividades de ensino oferece ao 

aprendiz momentos lúdicos e interativos como etapas do processo de aprendizagem.  

Nesse contexto, o foco deste trabalho foi o desenvolvimento de uma RSL, com o 

escopo de investigar a utilização de jogos digitais como ferramenta para auxiliar o processo 

de ensino de programação. A RSL é uma pesquisa em profundidade de um fenômeno de 

interesse que produz resultados específicos e detalhados por meio da análise de conteúdo e 

qualidade do material pesquisado (KITCHENHAM et. al., 2009). A RSL foi utilizada visando 

extrair, catalogar, analisar e sintetizar dados de vários artigos publicados em congressos, 

jornais e periódicos internacionais, que abordem a temática desta revisão.  

3.2.2.  Protocolo da revisão 

Esta RSL está estruturada com base nas diretrizes originais propostas por Kitchenham 

et. al. (2009).  

3.2.2.1. Questões de pesquisa 

Esta RSL foi guiada pelas seguintes Questões de Pesquisa (QP): 

• QP1: Que linguagens de programação estão sendo ensinadas pelos estudos que fazem 

uso de jogos como ferramentas de ensino? 

• QP2: Que tipos de estudos estão sendo realizados por pesquisadores que investigam o 

ensino de programação utilizando jogos?  

• QP3: Qual é a escala (por exemplo, número de participantes) dos estudos que estão 

sendo realizados por pesquisadores? 
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• QP4: Os estudos reportados indicam que o uso de jogos para ensinar programação é 

eficaz? 

• QP5: Quais níveis de escolaridade estão sendo destinados os estudos? 

• QP6: Quais abordagens estão sendo destinadas à Educação Presencial e/ou à 

Distância? 

• QP7: Quais as habilidades e competências que estão sendo exploradas nos estudos? 

• QP8: Quais os benefícios e limitações que estão sendo relatados nos estudos? 

3.2.2.2. Processo de busca e seleção dos estudos 

O processo de busca foi composto de pesquisas manuais e automáticas em bases de 

dados, conferências, periódicos e jornais. Esta estratégia foi considerada adequada após 

pesquisas iniciais que foram realizadas na elaboração do protocolo da RSL.  

Três bases de dados eletrônicas foram pesquisadas durante a RSL, sendo todas 

identificadas como potencialmente úteis por estudos anteriores (MAJOR, KYRIACOU e 

BRERETON, 2011). As bases eletrônicas pesquisadas foram: ACM, CiteSeerX e IEEExplore.  

Buscas manuais nos proceedings de conferências também aconteceram. Treze 

conferências foram identificadas como relevantes (MAJOR, KYRIACOU e BRERETON, 

2011): Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE), Conference on 

International Computing Education Research (ICER), Conference on Foundations of Digital 

Games (FDG), Transactions on Computing Education (TOCE), Conference on Innovation 

and Technology in Computer Science Education (ITiCSE), International Conference on 

Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning (DIGITEL), Workshop on Network and 

System Support for Games (NetGames), Symposium on Computacional Intelligence and 

Games (CIG), Conference on Information Technology Education (SIGITE), Symposium on 

Interactive 3D Graphics and Games (I3D), International Conference on Software 

Engineering (ICSE), International Symposium on Empirical Software Engineering and 

Measurement (ESEM) e International Conference on Evaluation and Assessment in Software 

Engineering (EASE).  

Os periódicos Journal Computer and Education (JCE), Journal of Computing 

Sciences in Colleges (JCSC) e International Journal of Educational Research (IJER) foram 

examinados com o fito de averiguar se continham estudos relevantes. Os resultados deste 

processo de busca podem ser visualizados na Tabela 9.  

.  
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Tabela 9: Bases de dados incluídas. 

Fontes de Pesquisa QTD 1ª Seleção 

(Títulos e 

Palavra-

chave) 

2ª Seleção (Resumo e Conclusão) 

Excluídos Incluídos 
Não 

relevantes 

Duplicado Estudos 
primários 

String 

de 

Busca 

Bases 

eletrônicas 

IEEE 147 18 11 0 7 

ACM 212 27 24 1 2 
ScienceDirect 213 2 1 0 1 

Busca 

Manual 
Conferências SIGCSE 521 11 3 0 8 

ICER 86 8 6 0 2 

FDG 122 3 1 0 2 

TOCE 101 8 7 0 1 

ITiCSE 319 6 3 0 3 

DIGITEL 131 2 1 0 1 

NetGames 76 0 0 0 0 

CIG 286 0 0 0 0 

SIGITE 200 1 1 0 0 

I3D 100 0 0 0 0 

ICSE 967 1 0 0 1 

ESEM 83 0 0 0 0 

EASE 213 0 0 0 0 

Periódicos JCE 1386 3 3 0 0 

JCSC 1195 5 4 0 1 

IJER 250 0 0 0 0 

Valor 6518 95 65 1 29 

Várias strings de busca foram aplicadas em bases de dados eletrônicas, até chegar a 

uma adequada para a RSL. Depois de diversas execuções de diferentes strings de busca, a 

adequada foi: 

teaching AND programming AND games                 

Esta string de busca foi formada depois de analisar as palavras-chaves e títulos da 

literatura relevante, que foi encontrado durante uma busca geral dos artigos encontrados nas 

bases eletrônicas, conferências e jornais detalhados na Tabela 9. Para montar a string de busca 

desta revisão, foram selecionadas as palavras-chaves, em inglês, que definem a temática foco: 

(1) Game, (2) Teaching e (3) Programming. Teve-se o cuidado de incluir na string os termos 

variantes (exemplos, education, code, program) e outras flexões gramaticais.  

Para este processo de busca foi realizada uma abordagem em três etapas. Na primeira 

etapa, todos os estudos primários recuperados foram avaliados a fim de se identificar aqueles 

relevantes para responder às questões de pesquisa. Um total de 6.518 estudos foi analisado. 

Após a leitura dos títulos, resumos e palavras chaves, este conjunto inicial foi reduzido 

para 95. Durante esta triagem, foram aplicados critérios de inclusão e exclusão para cada 

estudo recuperado. Em uma segunda etapa, procedeu-se à leitura dos resumos e conclusão e 
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novamente à aplicação dos critérios de inclusão e exclusão dos 95 artigos candidatos e o 

resultado foi um subconjunto de 29 estudos primários. É importante ressaltar que, em alguns 

casos, a leitura de outras partes dos artigos foi realizada para se proceder à seleção. Na 

terceira etapa, os 29 estudos que compõem a seleção final foram lidos na íntegra.         

Após essas três etapas, efetuada a seleção dos artigos, iniciou-se a etapa de leitura e 

avaliação de cada um deles, através da qual se buscou descobrir quais pesquisas realmente 

tinham relações com o foco desta revisão, uma vez que, com a generalização para o termo 

Game, apareceram muitos resultados referentes a outros contextos envolvendo jogos, que não 

puderam ser distinguidos pelo título, resumo e palavras-chaves. A lista de artigos incluídos na 

RSL pode ser visualizada no APÊNDICE 2. 

3.2.2.3. Critérios de inclusão e exclusão 

Foram utilizados os critérios de inclusão e exclusão para garantir que apenas estudos 

relevantes fossem aceitos na RSL. Foram incluídos artigos de 1º de janeiro de 2009 a 31 de 

dezembro de 2013. Esta busca foi executada em três etapas. Nestas etapas foram aplicados os 

Critérios de Inclusão (CI) e os Critérios de Exclusão (CE) apresentados na Tabela 10. Os 

estudos semelhantes que apresentavam a evolução de uma mesma pesquisa e que continham 

os mesmos autores tiveram suas versões mais antigas removidas para evitar duplicações. Após 

isto, os dados extraídos dos artigos selecionados foram sintetizados para análise e 

apresentação dos resultados.  

Tabela 10: Critérios de inclusão e exclusão. 

Critérios de inclusão Critérios de exclusão 

CI1: Publicações que relataram o uso dos 

jogos no ensino de programação para os 

alunos de Ensino Básico, Técnico e 

Superior; 

CI2: No caso de jornais ou conferências 

relataram o mesmo estudo apenas o artigo 

mais recente foi incluído; e 

CI3: Publicações entre 2009 a 2013. 

CE1: Publicações foram excluídas se seu 

foco principal não foi sobre o uso dos 

jogos para o ensino de programação; 

CE2: Artigos que apenas propõem uma 

abordagem ou descrevem o uso de jogos 

para ensinar programação, sem obtenção 

de resultados;  

CE3: Documentos que estão disponíveis 

na forma de resumos ou apresentações e 

estudos secundários (ou seja, RSL e 

mapeamentos sistemáticos); 

CE4: Publicações foram excluídas se elas 

não são escritas em Inglês; e 

CE5: Artigos duplicados. 
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3.2.2.4. Equipe 

Uma equipe de três pesquisadores realizou o estudo. Um professor com dedicação 

exclusiva, um aluno de doutorado, e uma aluna de mestrado. Todos os pesquisadores são 

afiliados ao Departamento de Informática e Matemática Aplicada (DIMAp) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Brasil.  

3.2.2.5.  Procedimento de decisão                                             

Ao executar uma RSL, é fundamental definir como resolver possíveis situações de 

conflitos. Estes conflitos podem acontecer durante a seleção do estudo, a avaliação de 

qualidade, ou a extração dos dados. Portanto, foi definido um procedimento para apoiar as 

tomadas de decisão e consensos da seguinte forma: um membro da equipe leu cada estudo 

selecionado, com atribuição realizada de forma aleatória. Qualquer ocorrência de discordância 

entre estes pesquisadores foi resolvida por um segundo e terceiro revisor (professor). 

3.2.2.6.  Avaliação de qualidade 

Cada estudo foi avaliado pela sua qualidade. Este processo de Avaliação da Qualidade 

(AQ) foi realizado durante a fase de extração de dados e garantiu que estudos inclusos 

tivessem uma contribuição valiosa para a RSL. Os 11 critérios de AQ são discutidos em Dybå 

e Dingsøyr (2008). Esses critérios foram usados em uma RSL, quando havia um número de 

diferentes tipos de estudo. A utilização dos mesmos critérios foi considerada adequada 

durante esta RSL como foi previsto que também iria incluir estudos de vários tipos, por 

exemplo, estudos que relatam experimentos controlados, quase experimento, estudos de 

casos, relatos de experiência, oficinas, dentre outros. Os 11 critérios de AQ utilizados para 

avaliar a qualidade de cada estudo foram: 

• AQ1: O estudo está baseado em pesquisas empíricas ou em relatos de experiência com 

base em relatórios ou na opinião de especialistas?  

• AQ2: Existe uma definição clara dos objetivos da pesquisa?  

• AQ3: Existe uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 

• AQ4: O planejamento da pesquisa foi adequado para abordar os objetivos da 

pesquisa? 

• AQ5: A estratégia de extração de dados foi adequada aos objetivos da pesquisa? 

• AQ6: Havia um grupo de controle com o qual se pudesse comparar tratamentos? 

• AQ7: Os dados foram coletados de forma que abordasse as questões de pesquisa?  
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• AQ8: A análise dos dados foi suficientemente rigorosa?  

• AQ9: Será que a relação entre pesquisador e participantes foi considerada em um grau 

adequado?  

• AQ10: Existe uma indicação clara dos resultados? 

• AQ11: É o estudo de valor para pesquisa ou prática?                         

Os dois primeiros desses critérios foram utilizados para excluir artigos que não 

indicam claramente os objetivos da pesquisa. Isto representa o limiar mínimo de qualidade 

que foi observado durante esta RSL. Os critérios restantes visam determinar o rigor, análise e 

credibilidade dos métodos de pesquisa empregados, bem como a relevância e a qualidade de 

cada estudo para esta revisão. As respostas para cada questão foram tabuladas e atribuídas um 

valor de 1 (“Sim”) ou 0 (“Não”). A fim de testar a validade do procedimento de avaliação de 

qualidade, a um segundo e terceiro revisor, foram dadas as mesmas amostras encontradas dos 

artigos e estes foram convidados a avaliar a sua qualidade com base nos mesmos critérios de 

avaliação de qualidade definidos. Não houve discordância sobre a avaliação da qualidade 

desses trabalhos. 

3.2.2.7.  Processo de extração dos dados  

Nesta fase, foram extraídos os seguintes dados sobre os estudos selecionados: 

• Objetivos do estudo;  

• Método do estudo (por exemplo, experimento controlado, relato de experiência, estudo 

de caso); 

• Número de participantes envolvidos nos estudos; 

• Como os dados foram coletados e analisados durante o estudo;  

• Escolaridade à qual a pesquisa foi aplicada (por exemplo, ensino médio ou superior);  

• Tipo de linguagem de programação que está sendo ensinado (por exemplo, Java, C, 

dentre outras);  

• Os resultados, conclusões e dificuldades encontradas; 

• As habilidades cognitivas trabalhadas nos estudos;  

• Eficácia do uso de jogos como um método para ensinar programação;  

• A avaliação de qualidade do estudo. 

Todos os dados foram extraídos por um revisor, enquanto o segundo e o terceiro 

revisor analisaram o resultado geral dos estudos. Estes resultados foram então comparados. 
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Como não existiram anomalias significativas ficou evidente que esta atividade de validação 

da estratégia de extração de dados foi considerada apropriada. Todos os dados extraídos 

foram armazenados em uma planilha. 

3.2.3. Resultados  

Esta seção apresenta os resultados encontrados de acordo com cada QP.  

Tabela 11: Resumo dos dados dos estudos incluídos. 
Estudos Linguagem de 

Programação 

Tipo de estudo Escala de 

participantes 

Jogos são 

eficazes? 

Nível Ênfase 

E1 Java Entrevistas 17 Sim Superior Presencial 

E2 - Avaliação 

Experimental 

- Sim Superior Presencial 

E3 - Experimento 

Controlado 

30 Sim Vários Presencial 

E4 - Quase 

Experimento 

14 Sim Superior Presencial 

E5 - Relato de 

Experiência 

100 Sim Superior Presencial 

E6 Java Estudo de Caso - Sim Médio Presencial 

E7 C++ Estudo de Caso  30 Sim Médio Presencial 

E8 C#, Visual 

Basic e F# 

Estudo de Caso 50 Sim Superior Distância 

E9 Java  Estudo de Caso 18 Sim Médio Presencial 

E10 Python Experimento 

Controlado 

230 Sim Superior Distância 

E11 - Questionários  25 Sim Superior Presencial 

E12 - Experimento 

Controlado 

30  Sim Superior Presencial 

E13 Java Estudo de Caso  18 Sim Médio Presencial 

E14 Java Relato de 

Experiência 

325 Misto Médio Presencial 

E15 Java Oficina  12 Sim Médio Presencial 

E16 - Estudo de Caso  322  Sim Médio Presencial 

E17 Python Estudo de Caso 88  Sim Médio Presencial 

E18 C # Estudo de Caso 233 Sim Médio Presencial 

E19 - Estudo de Caso 25 Sim Superior Presencial 

E20 - Experimento 

Controlado 

10 Sim Superior Presencial 

E21 - Estudo de Caso 13 Sim Superior Presencial 

E22 Java Relato de 

Experiência 

- Sim Superior Presencial 

E23 Visual Basic Quase 

Experimento 

146 Sim Superior Presencial 

E24 C# Questionários  14 Sim Superior Presencial 

E25 - Experimento 

Controlado 

133 Sim Médio Presencial 

E26 C++ Experimento 

Controlado 

92 Sim Superior Presencial 

E27 C Oficina 8 Sim Fundame

ntal 

Presencial 

E28 - Oficina  26 Sim Médio Presencial 

E29 Java Relato de 

Experiência 

9 Sim Superior Presencial 
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Esta revisão estava interessada em estudos primários que apresentem resultados do uso 

de jogos para ensinar programação. Um resumo das informações que foram extraídas de cada 

artigo incluído é apresentado na Tabela 11. 

Além das conferências/periódicos previamente selecionados, foram encontrados 

artigos de outras conferências durante a busca automatizada. Tais conferências foram: 

International Conference Information Visualisation, International Conference of the 

Portuguese Society for Engineering Education, Balkan Conference in Informatics, IEEE 

Conference on Open Systems, International Conference on Computational Science, 

Malaysian Conference in Software Engineering e Computational Aspects of Social Networks. 

Os resultados encontrados para cada questão de pesquisa são discutidos a seguir.  

QP1: Que linguagens de programação estão sendo ensinadas pelos estudos que fazem 

uso de jogos como ferramentas de ensino? 

Ao analisar os estudos incluídos na RSL, foram encontrados sete tipos diferentes de 

linguagens de programação utilizadas. Java foi a principal linguagem de programação 

empregada, sendo encontrada em oito estudos [E1, E6, E9, E13, E14, E15, E22 e E29]. 

Seguido por três artigos que abordam o uso da linguagem C# [E8, E18 e E24]. Visual Basic 

[E8 e E23], Python [E10 e E17] e C++ [E7 e E26] foram reportados em dois artigos cada. C 

[E27] e F# [E8] foram descritos por um artigo respectivamente. Os demais estudos não 

mencionam as linguagens de programação utilizadas. Os estudos destacam que também foram 

utilizados softwares para ensinar princípios de programação. Isso inclui o uso do Greenfoot 

[E9, E13, E15, E17 e E28], Alice [E1, E13, E14 e E16], Scratch [E16 e E25], Blocky [E3] e 

GameMaker [E29].  

A utilização da Robótica para ensinar princípios de programação também foi 

reportada. O uso do Lego Mindstorms utilizada para função lúdica e didática abordando a 

teoria e a prática de conteúdos direcionados para a introdução de programação com o uso da 

robótica foi empregada em dois estudos [E2 e E3]. A programação de Robôs como o LighBot, 

um ambiente de programação educacional que permite que os iniciantes aprendam as noções 

básicas de programação de um robô simulado, foi destacado em [E19]. Em [E10], é 

apresentado um jogo chamado Gidget, em que os alunos jogam através de uma série de níveis, 

encontrando e corrigindo defeitos em um robô. 

QP2: Que tipos de estudos estão sendo realizados por pesquisadores que investigam o 

ensino de programação utilizando jogos? 
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Nos estudos reportados, a utilização de estudo de caso foi o método mais empregado. 

Dez estudos relatam o uso deste método empírico de pesquisa, correspondendo a 35% do total 

de estudos [E6, E7, E8, E9, E13, E16, E17, E18, E19 e E21]. A utilização de experimentos 

controlados foi descrita em seis estudos [E3, E10, E12, E20, E25, E26], correspondendo a 

21%. Relato de experiência foi empregado em quatro artigos [E5, E14, E22 e E29], 

perfazendo um total de 14%. A utilização de oficinas foi reportada em três estudos [E15, E27 

e E28], correspondendo a um total de 10%. Quase experimento [E4 e E23] e o uso de 

Questionários [E11 e E24] foram empregados em dois estudos, completando um total de 14%. 

Além disso, a Avaliação Experimental [E2] e Entrevistas [E1] também ocorreram, 

correspondendo a um total de 6%. A Figura 6 ilustra a porcentagem de cada estudo.   

 

Figura 6: Tipos de estudos reportados na RSL. 

Esses dados revelam que em 18 estudos foram realizados utilizando algum método 

empírico de pesquisa (estudo caso, experimento controlado e quase experimento) e 11 estudos 

não foi utilizado nenhum método empírico de pesquisa. A Figura 7 ilustra a porcentagem dos 

estudos. 

 

Figura 7: Métodos de pesquisa reportados. 
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QP3: Qual é a escala (número de participantes) dos estudos que estão sendo realizados 

por pesquisadores? 

A escala de estudos incluídos na revisão variou muito. Esta varia de estudos de 

pequena escala que continham 8, 9, 10 e 13 participantes, a estudos de escalas maiores. Houve 

estudos em que participaram 100, 146, 233, 322 e a maior amostra foi de 325 participantes. 27 

trabalhos relatam o número exato de alunos que participaram da pesquisa realizada. Em 

contrapartida, dois estudos [E6 e E22] não declararam o número de participantes envolvidos. 

QP4: Os estudos reportados indicam que o uso de jogos para ensinar programação é 

eficaz?                                            

Depois de analisar todos os estudos inclusos na RSL, foi possível apresentar uma 

classificação sobre se a literatura incluída relata o uso de jogos digitais como um método 

eficaz ao ensino de programação. Dos 29 artigos incluídos, 28 relatam que o uso de jogo é 

eficaz ao ensinar conceitos de programação, e somente um estudo oferece resultado misto 

[E14], ou seja, pode trazer resultados positivos ou negativos, mas esse mesmo estudo não 

relatou os pontos negativos. Nenhum estudo relata que o uso é considerado ineficiente para 

ensinar programação. A Figura 8 exibe esta informação graficamente. 

 

Figura 8: Eficácia dos jogos como método para o ensino programação. 

QP5: Quais níveis de escolaridade estão sendo destinados os estudos?  

Os artigos foram classificados de acordo com o nível de escolaridade para os quais as 

pesquisas se destinaram. Analisando a Figura 9 é possível perceber que a maioria dos estudos 

é voltada para o ensino superior (55%) [E1, E2, E4, E5, E8, E10, E11, E12, E19, E20, E21, 

E22, E23, E24, E26 e E29]. Em contraste 39% dos estudos analisados têm como foco o 

ensino médio [E6, E7, E8, E9, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E25 e E28]. Apenas 3% das 

pesquisas destinam-se ao ensino fundamental [E27]. Esta revisão ainda apresenta que 3% dos 

artigos destinam-se ao ensino em vários níveis, tanto no fundamental, médio, como superior 



66 

 
 

[E3]. Esses dados apresentam que 43% dos estudos estão sendo destinados ao Ensino Básico 

(fundamental e médio) e 57% ao ensino superior, mostrando que o ensino de programação no 

nível básico é uma tendência que vem sendo empregada pelos pesquisadores em suas 

pesquisas.  

 

Figura 9: Níveis de escolaridade abordados nos estudos. 

QP6: As abordagens estão sendo destinadas à Educação Presencial e/ou à Distância? 

Esta questão tem como objetivo apontar a que direção estão sendo destinados os 

estudos, se as abordagens estão sendo trabalhadas no ensino presencial ou à distância. 93% 

dos estudos reportados estão sendo destinados ao ensino presencial e, somente 7% [E8] [E10] 

ao ensino à distância. Com o crescimento da Educação à Distância abre mais um leque da 

necessidade de pesquisas destinadas a esse âmbito educacional. 

QP7: Quais as habilidades e competências que estão sendo exploradas nos estudos? 

Nos estudos reportados são poucos os que apresentam claramente as habilidades e 

competências exploradas. No entanto foram encontradas duas habilidades: cognitiva e social. 

As habilidades cognitivas declaradas nos estudos foram: ... “os jogadores construir 

algoritmos durante o jogo-jogo, projetando as suas próprias soluções” (habilidade de 

colaboração) [E11];... “jogadores costumam usar condição lógica, a fim de alcançar uma 

pontuação mais alta no jogo e também quando eles querem criar soluções reutilizáveis” 

(estabelecer conclusões lógicas) [E7] [E16];... “os jogadores podem depurar sua solução para 

detectar erros na sua lógica” (resolução de problemas) [E10]. Já nas habilidades sociais, as 

características apresentadas foram: lidar com regras; cooperar e elaborar [E11] [E18] [E20] 

[E35] e [E47]. 

Com relação às competências, todos os estudos citaram competências, tais como: 

criatividade, estruturação do pensamento, responsabilidade, confiança e trabalho em equipe. 

QP8: Quais os benefícios e limitações que estão sendo relatados nos estudos? 
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Após a análise dos estudos, observou-se que alguns benefícios e limitações foram 

reportados. Os benefícios relatados foram: o uso dos jogos motiva e melhora o ensino de 

programação, aumentando o poder de concentração dos alunos e a taxa de aprovação, bem 

como, diminuição no número de desistências em disciplinas que envolvem programação; 

utilização de oficinas como forma lúdica e atrativa ao processo de ensino e aprendizagem de 

programação; a utilização de softwares para ensinar programação – como Scratch, 

GameMaker, Blocky, Alice e Greenfoot – como forma de tornar o processo de ensino 

aprendizagem mais dinâmico. O estudo [E19] destacou que os alunos de ensino médio 

tiveram um aumento significativo e um crescente interesse em conhecimento em 

Computação, além de a probabilidade de, no futuro, fazerem cursos nesta Área de 

Conhecimento. Já o estudo [E11] enfatizou que os alunos do ensino superior reportaram que o 

uso de jogos para ensino de programação em disciplinas introdutórias é eficiente para auxiliar 

os novos alunos. 

No geral, as dificuldades enfrentadas pelos alunos não refletem algo incomum, pois 

estudantes de Computação apresentam os mesmos problemas, principalmente, no início do 

curso: dificuldades de abstração e compreensão dos problemas; especificar e codificar uma 

solução. As dificuldades apontadas nas pesquisas pelos estudantes foram o entendimento do 

problema e a capacidade de raciocinar logicamente. Porém, no estudo [E29] os autores 

destacam alguns desafios, como: a tecnologia utilizada para desenvolver o jogo não é 

adequada; nem todo mundo gosta de jogos; e o tempo para se desenvolver um jogo atrativo 

para os alunos. 

Após executar a revisão sistemática foram identificadas algumas fragilidades em 

relação ao ensino aprendizagem de programação no contexto geral, como: 

• Os alunos não sabem como solucionar os problemas através da programação: 

pensamos que a causa mais importante para as dificuldades que muitos iniciantes 

sentem para aprender a programação é a falta de habilidades para resolver problemas 

genéricos; isso envolve a compreensão do problema e o raciocínio lógico; 

• Muitos estudantes não têm conhecimento matemático e lógico o suficiente: 

acreditamos que o conhecimento matemático é muito importante para a programação e 

é possível encontrar estudos, como o apresentando em (SHEARD, SIMON e 

LÖNNBERG, 2009), que evidencia a relação entre habilidades de programação e 

matemática; 
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• Programação exige um alto nível de abstração: a aprendizagem de programação 

requer habilidades como abstração, generalização, pensamento crítico, entre outros; 

• A falta de motivação em aprender programação: muitos alunos não têm motivação 

suficiente para estudar programação, porque existe uma conotação extremamente 

negativa associada à programação que passa de aluno para aluno. 

Esses problemas estão sendo trabalhados e solucionados nas pesquisas através do uso 

de jogos digitais como elemento motivador e atraente para o ensino aprendizagem de 

programação. 

3.2.4. Avaliação da qualidade  

Foram avaliados os estudos usando os critérios estabelecidos na subseção 3.2.2.6. Os 

resultados desta avaliação da qualidade são apresentados na Tabela 12.  

Todos os artigos incluídos na revisão foram baseados em pesquisas empíricas ou 

apresentando relatos de experiências [QA1], e que os objetivos estivessem claramente 

definidos [QA2]. Dos 29 estudos, 18 ofereceram alguma descrição do contexto em que a 

pesquisa foi realizada [QA3], enquanto 26 foram considerados como tendo um projeto de 

pesquisa apropriado [QA4]. 

A análise da Tabela 12 mostra que os estudos incluídos tinham uma estratégia de 

extração adequada ao contexto da pesquisa [QA5], mas a maioria não conseguiu usar um 

grupo de controle que pudesse comparar os resultados [QA6]. Em 17 estudos os dados foram 

coletados de forma que abordaram as questões de pesquisa [QA7], entretanto, a análise dos 

dados foi considerada suficientemente rigorosa em 13 estudos [QA7]. Já a relação entre o 

pesquisador e os participantes foi considerada adequada em 12 estudos [QA9]. Em 

contrapartida, somente 4 estudos não apresentaram uma indicação clara dos resultados 

[QA10]. E por fim, todos os estudos apresentam um valor para pesquisa ou prática [QA11]. 

Quatro dos estudos inclusos na revisão obtiveram a pontuação máxima de 11 pontos [E7, E8, 

E9 e E21]. A pontuação mais baixa que os artigos alcançaram foi de 6 pontos [E1, E10, E17 e 

E18]. A pontuação média em qualidade dos trabalhos inclusos na revisão é de 7,9. 
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Tabela 12: Resultados da Avaliação da Qualidade dos Estudos. 
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E1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6 

E2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 8 

E3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8 

E4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8 

E5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 

E6 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8 

E7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

E8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

E9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

E10 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 6 

E11 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 7 

E12 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 7 

E13 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 7 

E14 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9 

E15 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 8 

E16 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 7 

E17 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6 

E18 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 6 

E19 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9 

E20 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 7 

E21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

E22 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9 

E23 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 8 

E24 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 8 

E25 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 8 

E26 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 7 

E27 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 8 

E28 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 8 

E29 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 7 

Total 29 29 18 26 25 8 17 13 11 25 29 / 

3.2.5. Limitações do estudo  

Os procedimentos utilizados neste estudo se desviaram nos aspectos apresentados nas 

diretrizes de Kitchenham et. al. (2009) em alguns pontos específicos: 

• A pesquisa foi organizada em um processo de busca manual e automática em um 

conjunto específico de periódicos, conferências e jornais; 

• Um único pesquisador selecionou os estudos, baseado em seus títulos, resumos, 

palavras-chaves e conclusões;  

• Um único pesquisador tabulou os dados, apesar de os outros terem verificado a 

extração de dados, como sugerido por Brereton et. al. (2007); 
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• Não incluir eventos/periódicos brasileiros e artigos em português. 

O primeiro ponto acima implica na possível ausência de estudos relevantes. A busca 

automática aconteceu apenas em três bases de dados, considerado aceitável por Kitchenham 

et. al. (2009) e a busca manual aconteceu em treze conferências apresentadas em Major, 

Kyriacou e Brereton (2011) e Sheard, Simon e Lönnberg (2009) como relevantes. Em 

particular, podem faltar artigos relevantes publicados em outras revistas e conferências 

nacionais. Essa ameaça foi controlada através da escolha das principais bases de dados, 

eventos, periódicos e jornais na área. 

Com relação ao segundo ponto, como o número de artigos analisados durante a pré-

seleção é elevado, há chances de que artigos relevantes tenham passado despercebidos na 

análise dos títulos, palavras-chaves, resumos, e conclusão e também da string de busca. Esta 

ameaça foi controlada fazendo-se uso de pesquisadores com experiência na área e tempo 

disponível para fazer a seleção de forma cuidadosa.   

O terceiro ponto indica que alguns dados coletados poderiam estar incorretos. O 

controle dessa ameaça foi realizado de forma criteriosa por um pesquisador experiente em 

RSL e em análise desse tipo de dado. Além disso, esse terceiro ponto trata de uma quantidade 

reduzida de estudos primários, minimizando o risco de erros. 

O quarto e, último ponto implica na possível ausência de estudos relevantes 

publicados em eventos e/ou periódicos brasileiros. O controle dessa ameaça foi realizado 

através de uma RSL para o ensino de programação de jogos digitais no contexto nacional 

apresentado em Medeiros, Silva e Aranha (2013). 

Outras ameaças à validade da RSL são em relação ao viés de seleção de publicações e 

aos dados imprecisos extraídos. As pesquisas foram concebidas empregando principalmente 

recursos eletrônicos. Estes foram pesquisados após a implementação de pesquisas 

experimentais, strings de busca e utilização de dicionários de sinônimos. Apesar disso, não é 

possível garantir que todos os estudos relevantes para o tema em discussão foram coletados e 

há um pequeno risco de que alguns estudos podem ter sido omitidos, devido aos termos de 

busca utilizados.  

O processo de extração de dados também pode resultar em dados irrelevantes. O que 

pode ocorrer, porque o processo de extração de dados foi realizado por apenas um 

pesquisador. O desenvolvimento de um protocolo da RSL e o uso de uma estratégia de 

verificação da qualidade da revisão (por um segundo e terceiro revisor) ajuda a garantir que 
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este não era o caso. Finalmente, há uma possibilidade de os critérios de inclusão, terem, 

ocasionalmente, excluído alguns estudos relevantes. Isso ocorre porque os critérios 

implementados nos estudos podem excluir artigos que não continham palavras-chaves 

apresentadas nos títulos ou nos resumos. 

3.2.6. Discussões 

Esta seção apresenta uma discussão tanto no que diz respeito aos resultados desta 

revisão como nas experiências do uso da própria metodologia de RSL. 

3.2.6.1. Análises dos resultados  

Várias análises podem ser realizadas diante do resultado da revisão. Em relação ao 

índice de qualidade, acreditamos que este número é bom (com uma média de 7.9/11). Isto é 

devido a 18 dos 29 artigos incluídos na revisão aplicarem algum método de estudo empírico. 

Esses estudos pontuam bem em relação aos critérios de avaliação da qualidade utilizados. 

Oito questões de pesquisa foram criadas a fim de determinar a eficiência de usar jogos 

no ensino de programação e para fornecer uma visão ampla da temática da pesquisa. Vários 

resultados e tendências, no que diz respeito ao ensino de programação usando jogos, poderão 

ser indicados com resultado. Estes incluem as observações de que:  

• A linguagem de programação Java é a que tem sido mais frequentemente adotada nas 

pesquisas;  

• Estudos de casos e experimentos controlados são os métodos mais comumente 

relatados e utilizados para avaliar a eficácia da intervenção dos jogos; 

• O número de participantes que fizeram parte na pesquisa para avaliar a eficácia do uso 

de jogos no ensino de programação varia muito de estudo para estudo; 

• Metade das pesquisas está sendo aplicada ao ensino superior e uma quantidade 

considerável destes estudos foca no ensino presencial. 

Os dados ainda mostram que as pesquisas na área de jogos para ensino de 

programação nos últimos dois anos têm aumentado, como é ilustrado no gráfico da Figura 10. 

Na verdade, a quantidade de artigos publicados na área aumentou significativamente em 2012 

e 2013, tendo aproximadamente o dobro das publicações em relação aos anos anteriores. 
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Figura 10: Distribuição anual dos estudos.                    

Em todos os estudos analisados o termo “motivação” é utilizado com frequência para 

justificar as pesquisas desenvolvidas. O fator motivacional é a base na qual o potencial dos 

jogos digitais vem sendo investigado, para aumentar o interesse e, consequentemente, 

diminuir o número de desistências em disciplinas relacionadas com programação. Percebe-se 

ainda, que a busca por inovações capazes de promover a motivação e o interesse dos 

estudantes é uma constante nos estudos analisados. Contudo, após uma análise mais detalhada 

das justificativas desse estudo foi possível observar que ao termo “motivação” estão inclusos 

diferentes objetivos. Quais sejam: aprimorar determinadas habilidades, por exemplo, 

raciocínio lógico; engajamento dos alunos em atividades lúdicas e interativas; maximizar o 

aprendizado de um determinado conteúdo, como, estruturas condicionais e de repetição; e, 

aprendizagem em grupo. 

Os estudos primários analisados são uma importante fonte de informações sobre as 

diversas mudanças enfrentadas nessa área ao longo dos anos. Uma das observações 

importantes percebidas foi a aplicação de métodos empíricos como meio de avaliação dos 

resultados obtidos pelas pesquisas desenvolvidas. Os estudos reportam que em 62% foi 

aplicado algum método empírico de pesquisa (SILVA, MEDEIROS e ARANHA, 2014). Esse 

dado confronta com os apresentados em Medeiros, Silva e Aranha (2013) em que as pesquisas 

nacionais na área, são poucos os estudos nos quais foi aplicado algum método de pesquisa 

empírico. A maioria utilizou mecanismos que ensinam programação criando ou propondo um 

jogo. De posse desse cenário, nota-se que há necessidade de a comunidade científica nacional 

reunir esforços no que tange à elaboração de trabalhos visando a avaliar as abordagens 

propostas de modo mais efetivo, por meio de estudos de caso e/ou experimentos controlados. 

Ainda que os resultados apresentados sejam considerados relevantes. 

As publicações classificadas aqui como não empíricas representam as pesquisas de 

caráter fundamentalmente descritivo, como a apresentação de relato de experiência, 
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entrevistas, oficinas e aplicação de questionários. Esta pesquisa representa 38% dos estudos 

encontrados. 

No geral, os resultados da RSL indicam que a utilização de jogos é uma ferramenta 

eficaz para ensinar programação. Fato verificado em 97% dos estudos. 

Portanto, como tendência de novas pesquisas, podemos destacar a necessidade de mais 

estudos aplicados ao contexto da Educação Básica e principalmente, a pouca aplicação de 

estudos com enfoque na EaD. 

3.2.6.2. Lições aprendidas  

Muitas lições podem ser referendadas após a realização desta revisão. Woodall e 

Bereton (2006) discutiram as experiências de um estudante de doutorado na realização de uma 

RSL. Major, Kyriacou e Bereton (2011) adicionaram outras discussões e lições aprendidas. 

Várias conclusões foram alcançadas por esses autores em seus estudos. Estes 

incluíram às observações que, conduzir uma RSL é um processo demorado e trabalhoso; e 

sugerem o desenvolvimento de um protocolo auxiliar ao realizar a revisão. 

A partir das experiências arraigadas na condução do estudo apresentado, é possível 

concordar com os autores que a realização de uma RSL em grande escala, de forma 

independente, como parte de um projeto de pesquisa de doutorado, é um processo de tempo 

intensivo. Vez que, de fato, o estudo apresentado levou cerca de dez meses para ser concluído. 

Esse período de tempo foi identificado como sendo uma média para estudantes de doutorado 

(RIAZ et. al., 2010). 

As lições aprendidas com a experiência de realizar o estudo de forma independente 

também permitem várias observações a serem feitas que pudessem ajudar a outros estudantes 

de doutorado, mestrado e graduação ao decidirem realizar uma RSL. São elas: 

• Definir bem as questões de pesquisa e o procedimento de busca; 

• Realizar vários testes da string para adaptar a cada base de dados; 

• Um único pesquisador pode desenvolver um protocolo de RSL com o 

acompanhamento de um pesquisador experiente; e,  

• O uso de critérios de inclusão e exclusão adequados pode reduzir o número de 

trabalhos aceitos para o estudo e, assim, tem uma correlação direta com o esforço 

exercido. 
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3.2.7. Conclusões 

Neste capítulo, apresentamos os resultados de uma RSL sobre o processo de ensino 

aprendizagem de programação através de jogos digitais publicados entre 2009 a 2013, em 

relevantes eventos e jornais. A busca realizada nesta revisão resultou na pré-seleção de 95 

estudos, dentre os quais 29 foram incluídos para a extração de dados.  

A distribuição temporal mostrou que mais da metade dos artigos foi publicada de 2012 

e 2013. Nos anos de 2009 a 2011 houve poucas publicações. Tais observações sugerem que, a 

partir de 2012, houve um aumento no interesse dos pesquisadores com a questão da inserção 

dos jogos digitais como método para auxiliar o processo de ensino de programação para 

iniciantes e que esse interesse permanece inalterado até o momento. 

Outro ponto relevante é a discrepância entre a quantidade de artigos publicados nos 

contextos da educação presencial e à distância. Estes dados mostraram claramente a 

necessidade de pesquisas que abordem o ensino de programação na EaD. 

Nos estudos reportados os jogos digitais para o ensino de programação estão voltados 

para melhorar o rendimento e o interesse dos alunos em disciplinas de programação e segundo 

os resultados da RSL, esse método ajuda o desempenho dos alunos, diminui as desistências e 

aumenta a motivação. Poucos estudos apresentam o próprio aluno desenvolvendo o jogo e 

aprendendo durante o desenvolvimento. 

Através da pesquisa realizada foi possível verificar a aplicação do uso de jogos no 

ensino de programação. Os resultados desta aplicação indicam que a utilização de jogos 

digitais é uma ferramenta eficaz para ensinar programação, isto é reportado em 97% dos 

estudos. 

3.3. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou duas RSL, uma contextualizando o ensino de programação no 

cenário nacional e outra abordando o cenário internacional de jogos para o ensino de 

programação. Diante disso, uma vez confirmada a lacuna de pesquisa do ensino on-line de 

programação de jogos digitais, o próximo passo é a investigação do melhor formato a ser 

utilizado, tema do próximo Capítulo. 
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4. INVESTIGANDO FORMATOS DE AULAS 

Para se viabilizar o ensino on-line de programação de jogos digitais no Ensino Básico, 

é importante saber qual formato de aula se apresenta como mais interessante para o público 

em questão. Nesse contexto, este capítulo apresenta três formatos tradicionais de ensino que 

foram investigados para analisar quais desses formatos seriam o mais apropriado para o 

ensino on-line de programação na Educação Básica (SILVA e ARANHA, 2015). Os formatos 

investigados foram: Formato Videoaula Gravada, Formato Videoaula Transmitida On-line e 

Formato Tutorial Texto. Para validar a proposta inicial desses formatos foi planejado e 

executado um estudo de caso dos formatos investigados, com o objetivo de avaliar qual deles 

seria o mais adequado para o ensino de programação de jogos digitais, com o propósito de 

caracterizar os efeitos desta abordagem nos estudantes do Ensino Básico no que diz respeito 

ao ensino de conceitos de programação utilizando jogos. Outro propósito foi o de capturar 

informações úteis, junto aos participantes do estudo, que permitem melhora nos 

procedimentos adotados. 

A opção por pesquisar esses formatos surgiu da reflexão sobre o grande crescimento 

de cursos on-line gratuitos de grande repercussão, por exemplo, os Cursos On-line Aberto e 

Massivo, do inglês Massive Open Online Course – (MOOC) (STUCHLIKOVA e KOSA, 

2013) atualmente disponíveis na Internet. 

A motivação do estudo envolveu duas frentes de trabalho: as aulas no formato em 

vídeos (videoaula gravada e on-line), oferecidas na Internet, por exemplo, para a modalidade 

EaD aberta e gratuita e a baseada em textos (formato tutorial), muito utilizada em tutoriais 

técnicos. É interessante ressaltar que esses formatos foram criados para serem executados no 

Desafio Gamedu25 que é um desafio on-line de programação de jogos digitais gratuito, 

realizado pelo laboratório de pesquisa em jogos e tecnologias educativas Gamedu26. 

Para chegar ao formato adequado para o ensino de programação de jogos digitais 

ofertados a alunos da Educação Básica, conduzimos um estudo de caso para experimentar 

estes formatos de ensino de programação. Este estudo de caso contemplou a realização de um 

conjunto de aulas de programação de jogos digitais, na modalidade à distância (on-line), para 

alunos da Educação Básica.                                                    

                                                           
25 http://desafio.gamedu.net/ 
26 http://gamedu.net/ 
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  Sendo assim, este capítulo encontra-se organizado em três Seções. A Seção 4.1 

descreve os formatos investigados, em seguida, na Seção 4.2 a avaliação realizada com os 

alunos utilizando os formatos, e por fim, na Seção 4.3 as considerações finais deste capítulo. 

4.1. Formatos Investigados  

Esta seção tem por finalidade descrever os formatos analisados. Na Subseção 4.1.1 

apresentaremos o Formato Videoaula Gravada, a seguir, na Subseção 4.1.2 descrevemos o 

Formato de Videoaula Transmitida On-line, e por fim, Subseção 4.1.3 é descrito o Formato 

Tutorial Texto. 

4.1.1. Formato Videoaula Gravada 

 Este formato segue o formato padrão das videoaulas que são as aulas gravadas. 

Atualmente a disponibilização desse formato se dá principalmente através de sites e 

plataformas, como, YouTube27 e Vimeo28.  

 Os vídeos desenvolvidos possuem o mesmo formato. O formato dos vídeos é 

basicamente composto de uma gravação de 20 a 65 minutos dependendo do jogo apresentado 

na aula. A sequência utilizada na videoaula era: primeiramente uma apresentação do jogo para 

o aluno, com o nome do jogo a ser desenvolvido e o nome do professor-tutor. Logo depois era 

iniciada a aula. Por exemplo, a videoaula do jogo Arkanoid tinha 24 minutos e 18 segundos. 

Essa videoaula pode ser observada no seguinte link: <https://goo.gl/MRqquC>. 

Esse formato possui uma natureza assíncrona (LUNA, LUNA e RODRIGUES, 2011), 

ou seja, não há interação em tempo real, possuindo suas vantagens e desvantagens. Entre as 

vantagens abrange a possibilidade de poder assistir e rever, total ou parcialmente, a qualquer 

hora e lugar, quantas vezes for necessário ou desejado, sem perder nenhuma informação do 

conteúdo apresentado no vídeo. No entanto, a falta de interatividade é uma das principais 

desvantagens. Isso pode ser contornado através de artifícios, por exemplo, o desenvolvimento 

de um Tutor Virtual para que possa existir uma interação (Capítulo 6).  

Portanto, o Formato Videoaula Gravada se configura como um formato comunicativo 

caracterizado por ser uma situação formal inserida dentro do contexto da aprendizagem, que 

para o nosso contexto, é a programação de jogos digitais.                   

                                                           
27 https://www.youtube.com/ 
28 https://vimeo.com/ 
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4.1.2. Formato Videoaula Transmitida On-line  

 Este formato é comumente encontrado em programas do gênero reality shows para dar 

ao telespectador a possibilidade de decidir sobre algumas fases do programa, caracterizado 

como síncrono, onde há uma interação entre o telespectador e o programa, no nosso caso, uma 

interação entre o professor e o aluno. 

 Para Batista (2008) este formato beneficia toda a comunidade escolar, pois podem 

criar debates e aulas com professores especialistas que, devido à distância e ao custo, 

dificilmente poderiam se deslocar a uma determinada escola. 

4.1.3. Formato Tutorial Texto 

Um tutorial é uma sequência de passos explicativos que tem o objetivo de alcançar 

algo, qual seja o desenvolvimento do jogo. Além de textos, foram empregadas nos tutoriais, 

imagens obtidas por captura da tela do jogo, com o objetivo de ilustrar o procedimento da 

sequência lógica empregada no tutorial. Para destacar alguma informação ou recurso 

importante nas imagens foram desenhados círculos coloridos acima das mesmas. 

Este é o formato utilizado em tutoriais técnicas, como os utilizados em sites com 

iMasters, Infowester, Teleco, entre outros. O Formato Tutorial Texto do jogo Arkanoid pode 

ser acessado no seguinte link: <https://goo.gl/Ka3vHz>. 

4.2. Estudo de Caso 

 Para a avaliação desses formatos foi planejado e executado um estudo de caso. Este 

estudo de caso foi realizado durante os meses de setembro e outubro de 2014, com alunos de 

escolas de Ensino Fundamental e Médio. Para o planejamento desse estudo e descrição dos 

resultados, seguimos as orientações propostas em Wohlin et. al. (2012) e Kitchenham, 

Pickard e Pfleeger (1995). 

 Portanto, esta Seção encontra-se organizada da seguinte forma: na Subseção 4.2.1 é 

apresentado todo o planejamento do estudo de caso. A seguir, na Subseção 4.2.2 é 

apresentada a execução do estudo, na Subseção 4.2.3 são apresentados os Resultados 

encontrados, e por fim, na Subseção 4.2.4 são relatadas algumas discussões sobre o estudo de 

caso. 
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4.2.1. Planejamento 

 O planejamento do estudo inclui a descrição das questões de pesquisa (Subseção 

4.2.1.1), dos sujeitos que participaram do estudo (Subseção 4.2.1.2), do objeto utilizado 

(Subseção 4.2.1.3), das unidades de análise (Subseção 4.2.1.4), assim como dos 

procedimentos empregados para coleta de dados (Subseção 4.2.1.5).  

4.2.1.1. Questões de Pesquisa 

 As Questões de Pesquisa (QP) abordadas por este estudo são: 

• QP1: A forma de ensinar utilizada no estudo é eficiente? 

• QP2: Qual o formato mais apropriado para ensino de programação de jogos? 

• QP3: Este tipo de estudo é atrativo? 

• QP4: Qual a escalabilidade do estudo? 

• QP5: Quais as dificuldades apresentadas pelos estudantes ao participarem do estudo? 

• QP6: Quais as dificuldades apresentadas pelos tutores para a condução do estudo?  

4.2.1.2. Participantes 

 Os participantes deste estudo são estudantes que participaram do desafio de 

programação de jogos digitais (Subseção 4.2.2). Embora o desafio tenha sido aberto para 

estudantes de qualquer nível de escolaridade, apenas os dados dos alunos matriculados no 

Ensino Básico foram considerados para se responder as questões de pesquisa deste estudo. Ao 

todo, 30 estudantes participaram do estudo (estavam no desafio e responderam nossos 

questionários), sendo desses 22 homens e 8 mulheres. A maior idade encontrada foi 19 anos e 

a menor foi 14 anos. A média de idade foi 17 anos. A Tabela 13 apresenta a quantidade de 

participantes por nível de escolaridade. 

Tabela 13: Nível de escolaridade dos participantes. 

Nível de ensino Quantidade 

Ensino Médio 20 

Ensino Médio Integrado ao Técnico 9 

Ensino Fundamental 1 

Total 30 

4.2.1.3. Objeto 

 Os objetos investigados neste estudo de caso foram as aulas utilizadas no desafio. Um 

total de 17 aulas, sendo 12 no Formato Videoaula Gravada, 3 no Formato Tutorial Texto e 2 

no Formato Videoaula Transmitidas On-line. O maior número de videoaulas no Formato de 
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Videoaula Gravada se deu por restrições às regras do desafio, que priorizavam o uso de 

videoaulas gravadas. Cada aula tratava de um jogo diferente, apresentando inicialmente o 

jogo e, em seguida, o passo a passo para a implementação do mesmo na ferramenta 

Construct229. Ao final, os estudantes deveriam criar versões estendidas do jogo e submeter no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado. 

Os jogos utilizados em cada aula possuíam aproximadamente a mesma complexidade 

de desenvolvimento. Todos eles exercitavam os conceitos básicos de programação, por 

exemplo, variáveis e estruturas condicionais. Foram utilizadas primeiro as videoaulas no 

Formato Videoaula Gravada, 3 por semana, nas segundas, quartas e sextas, durante 4 

semanas. Em seguida, os estudantes tiveram acesso às outras aulas, sendo duas por semana, 

uma quarta-feira (Formato Tutorial Texto) e aos sábados (Formato Videoaula Transmitida 

On-line). A escolha da transmissão no sábado se deu para que um maior número de estudantes 

pudesse participar. 

4.2.1.4. Unidade de Análise 

 A unidade de análise neste estudo foi cada estudante participante do desafio que 

estivesse matriculado no Ensino Básico. Em cada aula, era monitorado se o estudante 

acessava a aula e enviava sua tarefa, se realizava interações com tutores e demais 

participantes, dentre outras. Eles também tiveram suas opiniões coletadas através de 

formulários Web, aplicados ao final da realização do estudo. 

4.2.1.5. Coleta de Dados 

 Neste estudo de caso, foram coletados os seguintes dados dos participantes:  

• Os arquivos executáveis dos jogos desenvolvidos;  

• Diálogos dos estudantes registrados nos grupos de discussão e chats;  

• Respostas aos questionários aplicados a estudantes e a tutores; e, 

• Anotações sobre o comportamento, questionamentos e dificuldades dos estudantes no 

decorrer das atividades. 

Os dados foram coletados através de formulários disponibilizados no AVA, que os 

alunos responderam de forma voluntária.  

                                                           
29 https://www.scirra.com/construct2 
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4.2.2. Execução 

 Este estudo foi realizado no contexto de um desafio de capacitação e competição de 

programação de jogos on-line denominado Desafio Gamedu. Este desafio teve como 

objetivos:  

• Incentivar a criatividade e competências relacionadas à concepção e ao 

desenvolvimento de jogos digitais;  

• Incentivar a programação no Ensino Básico;  

• Trabalhar o despertar vocacional e atrair novos talentos para a Computação;  

• Capacitar e desenvolver as habilidades dos alunos no desenvolvimento de jogos 

digitais através do uso de ferramentas (motores) de jogos como a Construct2 e Scratch 

e também trabalhar aspectos relacionados a Game Design;  

• Promover um ambiente on-line de aprendizagem a fim de capacitar os alunos no 

desenvolvimento de jogos digitais no meio acadêmico;  

• Envolver alunos e professores em atividades que estimulam conhecimento sobre o 

pensamento computacional e uso de jogos digitais no Ensino Básico. 

 Para a iniciativa foram montadas e disponibilizadas atividades nos formatos 

analisados (Seção 4.1) no AVA Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

(Moodle) que ensinavam a programação de jogos digitais através da ferramenta Construct2. 

Apesar de ser um desafio aberto a qualquer estudante, sua divulgação foi mais restrita ao 

estado do Rio Grande do Norte, em especial, à cidade de Natal. 

A ferramenta utilizada na iniciativa para o desenvolvimento dos jogos foi o 

Construct2. Nessa ferramenta não é necessário codificar, pois tudo é feito de forma 

automática. O usuário apenas criará o enredo do jogo, o restante da aplicação é feito 

praticamente através do mouse, com a ação de arrastar e soltar os objetos no cenário principal. 

Nessa ferramenta a programação é visual, feita utilizando o conceito de eventos, onde é 

possível adicionar condições, sub-condições e ações sequenciais para se programar as regras 

do jogo. 

 Durante o desafio foram disponibilizados três tutores on-line no Moodle nos períodos 

da manhã, tarde e noite, enquanto a iniciativa estava em execução. Os tutores escolhidos 

foram alunos bolsistas do Laboratório de Pesquisa Gamedu, além de serem alunos das 

graduações de Engenharia de Software e Ciência da Computação e da pós-graduação, com 

experiência no desenvolvimento de jogos com Constuct2.  
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 Embora disponibilizássemos tutores para os alunos, a interação entre os tutores e os 

alunos na realização das atividades pelos alunos era na forma do “aprender desenvolvendo”, 

isto é, não houve um pré treinamento dos estudantes e não determinamos requisito prévio para 

participação deles, como, ter conhecimentos iniciais de lógica de programação ou algoritmos. 

A iniciativa foi dividida em três etapas: Divulgação, Capacitação e Competição. A 

etapa divulgação foi realizada através das mídias sociais (Facebook, Twitter, Google+, entre 

outros) e visitas a algumas escolas em Natal-RN. 

A etapa de capacitação visou habilitar os alunos para o desenvolvimento de jogos. 

Nesta etapa ocorreram aulas nos formatos descritos na Seção 4.1. As aulas aconteceram entre 

os meses de setembro a outubro de 2014, todas as Segunda, Quarta e Sexta, e 

excepcionalmente aos Sábados (Formato Videoaula Transmitida On-line). Essas aulas eram 

disponibilizadas no Moodle, onde os alunos poderiam acessar as aulas e tirar dúvidas com os 

tutores. A cada aula era disponibilizado um jogo diferente trabalhando conceitos diversos, 

como, variáveis globais e locais e apresentando funcionalidades da ferramenta, por exemplo, 

Bound To Layout (impede que o objeto saia do cenário do jogo), Bullet (faz o objeto se mover 

como uma bala) e Keyboard (aceita entradas do teclado), dentre outras. 

 A etapa de competição visou avaliar, selecionar e premiar os melhores participantes do 

desafio. Nesta etapa eles formaram equipes de dois a cinco integrantes e submeteram um jogo 

para competição, sendo que cada equipe tinha que ter um professor como orientador, pois 

todos os jogos desenvolvidos nesta etapa tinham que ser jogos educativos. Ao final do 

desafio, os melhores jogos (equipes) foram premiados. 

 Aproveitando o contexto da iniciativa, foi executado este estudo de caso. O público 

alvo do estudo foi um grupo de 30 alunos, interessados em programação de jogos digitais. 

Este estudo foi elaborado com carga horária de 45 horas, que foram distribuídas ao longo de 

30 dias, sendo executado de forma totalmente on-line.   

4.2.3. Resultados 

Nesta seção, apresentaremos os resultados do estudo de acordo com as respostas às 

Questões de Pesquisa. 

QP1: A forma de ensinar utilizada no estudo é eficiente? 

 Uma forma de estimular os alunos a aprimorarem seus conhecimentos em determinada 

área é o desenvolvimento e o engajamento em competições de conhecimento em áreas 

específicas, no nosso caso, o ensino de programação de jogos digitais. Ao ingressarem no 
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estudo, os alunos participantes se empenhavam na missão de provar o seu conhecimento, 

através da realização das atividades, ou seja, dos desafios propostos (desenvolver jogos).  

 A forma de ensinar na iniciativa foi inserida para proporcionar ao aluno uma situação 

que despertasse curiosidade e gosto de aprender e de investigar; capacidade de resolver 

problemas, prever resultados e selecionar estratégias de resolução de um determinado 

problema, com isso, podemos constatar que os alunos motivados costumam ser mais 

persistentes e apresentam níveis de desempenho mais altos. 

 Para participar do estudo, o aluno teria de realizar atividades, que no nosso caso, 

foram assistir videoaulas (gravadas e on-line), e os tutoriais e ao final dessas atividades 

submeter um jogo com uma evolução solicitada. Todo esse processo foi acompanhado pelos 

tutores. Portanto, nesse estudo foram disponibilizadas 17 atividades, 12 no Formato 

Videoaula Gravada, 3 no Formato Tutorial Texto e 2 no Formato Videoaula Transmitida On-

line. 

 Para responder à QP 1, dividimos aleatoriamente os alunos em 10 grupos, de 3 alunos 

cada, para analisarmos a taxa de envio das atividades. A Figura 11 sumariza esses resultados. 

 

Figura 11: Porcentagem de envio das atividades pelos grupos. 

 Como podemos observar na Figura 11, para as 17 atividades, a maioria dos grupos 

conseguiu enviar mais de 70% das atividades. Analisando os dados individualmente, 20 dos 

30 participantes conseguiram enviar todas as atividades. 

 Percebeu-se, então, que estudos como este, que as atividades são realizadas de forma 

lúdica, com o ensino de programação atrelado ao desenvolvimento de jogos, podem 
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potencializar o desenvolvimento de conceitos iniciais de programação. Além disso, aproximar 

este conhecimento ao cotidiano dos alunos, mostrando-os como aplicá-lo na solução de 

problemas reais e envolvendo atividade lúdica, com uso de jogos, é uma forma saudável de 

inserir o ensino de programação nas escolas.  

 Portanto, pelos resultados obtidos, consideramos com as atividades realizadas que este 

método de ensino é eficiente para o ensino de programação aos alunos que estão cursando o 

nível básico de ensino, concluímos que mais de 70% dos alunos realizaram e enviaram todas 

as atividades solicitadas no estudo.  

QP2: Qual o formato mais apropriado para ensino de programação de jogos?  

Para responder essa pergunta foi disponibilizado um formulário on-line aos alunos, 

com 7 questões subjetivas e 1 objetiva. Nessas questões os alunos apresentam as vantagens e 

desvantagens dos 3 formatos utilizados neste estudo de caso e ao final reportaram a forma 

mais adequada para os mesmos e ainda sugeriram melhorias. Para aplicação dos questionários 

adotamos os produtos do Google por serem ferramentas estáveis e de conhecimento da 

maioria dos estudantes. 

 Com relação ao Formato Videoaula Gravada, um determinado aluno, descreveu a 

seguinte vantagem: “a principal vantagem da aula gravada é poder pausar e/ou retornar o 

vídeo e acompanhar a explicação no seu ritmo, além de que pelo vídeo podemos observar o 

professor realmente fazendo o jogo funcionar”, outro aluno completou citando: “poder 

assistir em qualquer momento, caso não possa assistir no horário estabelecido por algum 

imprevisto”. Como ponto falho um determinado aluno apresentou: “a falta de interação com o 

professor”.  

 No entanto, com relação ao Formato Videoaula Transmitida On-line, um aluno 

apresentou a seguinte vantagem: “acompanhar ao vivo a aula no qual pode ser bem mais 

privilegiado para algumas pessoas como se estivesse realmente dentro de uma sala de aula 

junto com o professor”. Outro ponto recorrente citado foi à interação do aluno com o 

professor. Um ponto negativo das aulas on-line foi destacado por um aluno: “a 

impossibilidade de retornar as aulas imediatamente”, outro ponto citado foi que como as 

aulas tinham horário definido, alguns alunos não poderiam estar disponíveis em um 

determinado horário.         

 Para completar, outro método disponibilizado foi o Formato Tutorial Texto, com o 

passo a passo dos jogos desenvolvidos. Esse quesito foi destacado como essencial para os 
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alunos, por apresentar através de instruções textuais os passos para o desenvolvimento dos 

jogos. Esse método foi destacado como relevante pelos alunos no processo de aprendizagem 

de programação. Um aluno destacou o seguinte benefício desse método: “o formato de 

tutorial talvez seja a forma de mais fácil acesso a todos e um formato também que possibilita 

ao aluno fazer as atividades propostas e o acompanhamento da aula no seu próprio ritmo”. 

Como ponto falho um aluno reportou: “a leitura do tutorial deixa o formato um pouco mais 

cansativo e perdemos um pouco mais de interatividade com os tutores”. 

 Os resultados apontaram para uma preferência pelo Formato Videoaula Gravada, 85% 

dos alunos apontaram que preferem utilizar esse método de aula para aprender programar 

jogos. No entanto, 10% preferem o Formato Videoaula Transmitida On-line e 5% o Formato 

Tutorial Texto.  

 Desse modo, entendemos que o estudo causou um impacto considerável nos 

participantes com relação ao ensino aprendizagem de programação de jogos digitais. No 

entanto, não tínhamos, na prática, o conhecimento de quais seriam estes impactos e de como 

contribuiriam na aprendizagem dos alunos, após o estudo, os seguintes impactos foram 

observados: 

• Os alunos aprenderam os conceitos inicias de programação de jogos em um curto (5 a 

6 semanas) período de tempo: a programação é normalmente ensinada como uma 

disciplina fundamental para o início de um curso de Ensino Superior. Dessa forma, 

inserindo este conceito no Ensino Básico, estamos incentivando novos talentos para a 

Computação e trabalhando o despertar vocacional desses alunos;  

• O desafio foi baseado em uma abordagem construtivista da aprendizagem (PAPERT, 

1980), em que cada aluno aprende em seu próprio ritmo e progressivamente constrói 

seu próprio conhecimento, através do desenvolvimento de jogos. Acreditamos, como 

outros pesquisadores, a saber, Leal e Ferreira (2013) e Doerschuk et. al., (2013), que 

esse tipo de abordagem pode atrair novos alunos para Computação e também 

disseminar esse conhecimento no nível básico de ensino, inserindo essa temática como 

forma de solucionar problemas através da programação.  

QP3: Este tipo de estudo é atrativo?  

 Observamos de início que 100% dos alunos participantes da primeira versão deste 

estudo relataram que participariam também de uma segunda versão. Essa análise foi realizada 

através da aplicação de questionário, durante a execução do mesmo. Para esses alunos esta 



85 

 
 

forma de ensinar é atrativa por apresentar os conceitos de programação através de um 

instrumento que é de uso e conhecimento deles, os jogos. O volume de inscrições foi grande, 

cerca de 300 alunos e desses somente 30 responderam ao questionário.  

 Ao aplicar as práticas apresentadas neste estudo, percebeu-se uma boa receptividade 

dos participantes, e esta foi refletida nos resultados do questionário aplicado durante o estudo. 

Tais resultados estão apresentados a seguir. 

 Considerando uma avaliação geral da qualidade do estudo, 84% declararam que foi 

excelente, enquanto que 16% acharam boa, nenhum aluno respondeu regular ou ruim. Foi 

questionado também, com que frequência os alunos gostariam de ter aula de programação de 

jogos digitais nas escolas. Essa resposta é ilustrada no gráfico da Figura 12. 

 

Figura 12: Frequência de aulas de programação de jogos digitais nas escolas. 

Como observado na Figura 12, os alunos deste nível de ensino têm interesse em 

aprender programação nas escolas em que estudam semanalmente. Esse fator mostra a 

necessidade de mais pesquisa que insiram este conteúdo para os alunos. Estes dados 

justificam a necessidade desse estudo, para trabalhar o ensino de programação e pensamento 

computacional nas escolas e atrair novos talentos para a Computação. 

Acreditamos que o ensino de algoritmos relacionado com as atividades vistas em sala 

motivará os alunos a aprenderem, tanto o conteúdo da disciplina, como programação, por 

estarem trabalhando conceitos que envolvem conteúdo das disciplinas escolares com 

elementos da programação. 

Outro ponto solicitado aos alunos foi que avaliassem as afirmativas apresentadas na 

Tabela 14 e respondessem entre, Concordo Totalmente (CT), Concordo Parcialmente (CP), 

Neutro (N), Discordo Parcialmente (DP) e Discordo Totalmente (DT). Esse questionamento 

foi aplicado somente para o Formato Videoaulas Gravadas. 
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Tabela 14: Avaliação das Afirmativas. 

Afirmativas CT CP N DP DT 

AF1: o estudo atingiu minhas expectativas. 27 3 0 0 0 

AF2: o tempo das videoaulas está adequado. 12 16 0 2 0 

AF3: consegui realizar todas as atividades. 20 10 0 0 0 

Com relação à afirmativa AF1, os três alunos que concordaram parcialmente queriam 

que as videoaulas apresentassem funções mais avançadas da ferramenta, e conteúdos mais 

avançados de programação. Contudo o objetivo do estudo era inserir conceitos básicos de 

programação de jogos digitais e esse objetivo foi alcançado.  

Com relação a AF2, para dois alunos o tempo das videoaulas não estava adequado. As 

videoaulas tinham em média de 20 a 60 minutos e para alguns alunos esse tempo era 

excessivo. Neste ponto, um questionário foi disponibilizado aos alunos com a seguinte 

pergunta: Quantos minutos de vídeo você acha que as aulas deveriam possuir? Pelas 

respostas percebemos que não há uma homogeneidade dos alunos com relação ao tempo de 

videoaula adequado.  

Nesta questão, 8 alunos acham que o tempo ideal é de 30 minutos, 6 consideram que o 

tempo adequado é 40 minutos, 5 reportam que o tempo necessário é 35 minutos. Já para 5 

alunos, o tempo adequando é de 45 minutos, porém, para 3 alunos uma videoaula com 60 

minutos é o suficiente, por fim, 3 alunos consideram que o tempo adequado é de 25 minutos. 

Para estudos futuros, iremos elaborar aulas de no máximo 15 minutos, e recursos para funções 

específicas, por exemplo, uma aula para resolver problemas de colisões, de no máximo 6 

minutos. 

 Com relação a AF3, identificamos que a maioria dos alunos conseguiu enviar, total ou 

parcialmente as atividades. Nesta afirmação, conseguimos identificar dois problemas que 

levaram os alunos a não conseguirem enviar atividades na sua totalidade. O primeiro é que as 

atividades tinham um prazo para enviar e alguns participantes deixavam para fazer as 

atividades próximas ao final do prazo e, consequentemente, não dava tempo. O segundo 

ponto, era com relação às atividades das escolas. Como em algumas escolas estavam em 

período de prova alguns alunos não conseguiam fazer essas atividades no tempo previsto. 

Nesses casos, foi dada uma segunda chance aos alunos para envio das atividades. 

 Ao final do estudo notou-se que o conhecimento que os alunos adquiriram em relação 

aos conceitos comuns, presentes na maior parte dos algoritmos, como é o caso de variáveis, 

tipos de dados, podem auxiliar para aprender uma linguagem de programação.  



87 

 
 

 Esses resultados demonstram que, esse estudo é atrativo aos alunos do Ensino Básico, 

isso pode ser analisado através da realização das atividades, da interação dos alunos com os 

tutores, tanto por meio dos chats, como dos fóruns, e principalmente, por 100% dos alunos 

apontarem que participariam de futuros estudos, envolvendo programação e jogos. 

QP4: Qual a escalabilidade do estudo? 

 Para responder essa questão de pesquisa, utilizamos as dúvidas reportadas nos fóruns e 

chats trocados entre alunos, e entre alunos e tutores. A questão escalabilidade é relacionada a 

quantos estudantes conseguimos atender em diferentes locais e de forma acessível, isso está 

relacionada com o volume de dúvidas geradas. 

 A escalabilidade da proposta foi considerada alta depois de analisar o volume de 

acesso aos fóruns e chats, através de logs no Moodle e também de conseguir atender os alunos 

situados em lugares físicos diversos. O número de estudantes envolvidos é considerado bom, 

visto que, esses alunos participaram de forma voluntária e não tinham nenhum incentivo 

inicial para participar do estudo, por exemplo, aos alunos que participassem do estudo 

ganhariam um ponto em uma determinada disciplina.  

 Para aumentar a escalabilidade da proposta optou-se por realizar atividades síncronas e 

assíncronas. Definimos que as atividades deveriam ocorrer três vezes por semana, não 

importando o momento que cada aluno se dispunha a utilizá-los. Essa parte consistiu em 

atividades assíncronas. Mas, para evitar que a diferença no ritmo de aprendizado e para que 

pudéssemos acompanhar o andamento dos alunos no estudo, definimos uma data limite para a 

entrega das atividades, além de horários de atendimento on-line (realizados pelos tutores), 

essa etapa foi definida como atividades síncronas.  

 Com os resultados do estudo, consideramos que a proposta é escalável e pode ser 

implementada para o ensino de programação de jogos digitais em escolas do Ensino Básico, 

sem ter que aumentar significativamente o número de tutores, visto que muitas das dúvidas 

eram comuns e respondidas nos fóruns, inclusive pelos próprios participantes em alguns 

casos. 

QP5: Quais as dificuldades apresentadas pelos estudantes ao participarem do estudo? 

 Para responder a esta questão de pesquisa, utilizamos as respostas dos estudantes para 

o questionário que foi aplicado após o estudo de caso. Tratamos das dificuldades dos 

estudantes considerando suas próprias opiniões. Apresentamos também sugestões de 

melhorias, segundo relatos dos estudantes. 



88 

 
 

Dificuldades com relação às aulas e funções do construct2 

 As dificuldades reportadas pelos alunos foram com relação à quantidade de aulas por 

semana. Como o estudo foi executado no período de um mês, foram disponibilizadas 3 aulas 

por semana, e alguns alunos acharam demasiado devido às outras atividades relacionadas às 

escolas na qual estudavam.  

 Outra dificuldade apontada foi em relação ao uso de eventos específicos do 

Construct2. Como pode ser observada a seguir em duas discussões de dúvidas entre um aluno 

e um tutor: 

Aluno A: só consigo fazer com que o primeiro inimigo atire e o frame do inimigo não muda. 

Tutor A: no caso do frame não muda no evento Every 2 seconds, adicione uma ação ao 

inimigo e depois Stop, que ele para no primeiro que escolher. 

Aluno B: quando um objeto colide com outro, como faço para que o mesmo quando se 

colidirem novamente não ocorra as mesmas ações? Exemplo: o objeto bola colide com bloco 

que adicionou 1 à pontuação, só que quando ele colide novamente, adiciona mais 1 ponto à 

pontuação. Como faço para que não seja adicionado novamente o ponto a cada colisão que 

ele faz no mesmo objeto ou qualquer coisa que esteja no evento de colisão?  

Tutor B: cria uma variável, atribui 0 a ela e faz a pontuação, se a variável tiver valor 0. Se a 

bola bater no objeto, conta o ponto e a variável muda de valor para que não conte mais o 

ponto se a bola voltar a bater. 

 Como observados nos exemplos, sempre que uma dúvida com relação às 

funcionalidades da ferramenta e dificuldades enfrentadas no desenvolvimento do jogo surgia 

nos alunos, os tutores respondiam essas dúvidas com possíveis soluções programáveis. Não 

era disponibilizada uma resposta pronta, o tutor sempre auxiliava o aluno na forma de o 

próprio aluno encontrar uma solução para o problema, tendo o tutor apenas como facilitador 

nesse processo. 

Sugestões de melhoria 

 Os estudantes apontaram as seguintes sugestões de melhoria:  

• Aumentar o prazo para a entrega de atividades;  

• Disponibilizar uma aula por semana;  

• Premiações fictícias para encorajar os alunos, por exemplo, usando recursos da 

Gamificação (REGALADO, SILVA e ARANHA, 2015). 

QP6: Quais as dificuldades apresentadas pelos tutores para a condução do estudo? 
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 Para responder a esta questão de pesquisa nós utilizamos as respostas dos tutores para 

o questionário que foi aplicado após o estudo de caso. Os três tutores que participaram do 

estudo, responderam ao questionário. 

 No estudo os tutores tinham a responsabilidade de incentivar e tirar as dúvidas dos 

estudantes sempre que estivessem em dúvida e orientá-los na solução dos jogos, uma vez que 

o curso não era obrigatório e os alunos participavam voluntariamente. 

 Portanto, nós apresentamos as respostas obtidas nesse questionário de forma sumária e 

organizadas na forma de tópicos, conforme demonstrados a seguir. 

Dificuldades observadas nos estudantes 

 Segundo os tutores as principais dificuldades encontradas foram: 

• Manter contato pelo chat: no início das atividades, os alunos não assumiam a postura 

de questionar os tutores para tirar as dúvidas, em virtude disso, os tutores, iniciavam 

as interações incentivando os estudantes a questionarem;  

• Tempo para realizar as atividades: os estudantes também questionaram sobre o tempo 

para envio das atividades, como eram três aulas por semana, os mesmos acharam 

muitas aulas em curto período de tempo. 

Adequação do material fornecido aos alunos 

 Os tutores consideram o material fornecido aos alunos adequado. A sugestão de 

melhoria é ter aulas específicas para determinadas funções do Construct2, por exemplo, como 

utilizar o comportamento plataforma, usando o comportamento Physics. Isso traz vantagens, 

pois além de aprender um conteúdo maior sobre a ferramenta, as aulas teriam uma duração 

menor. Essas aulas específicas ajudariam os alunos a solucionar determinados problemas na 

hora do desenvolvimento. Por exemplo, se um aluno está com dúvida de como fazer um 

determinado personagem “pular”, ela acessa aquela aula específica sobre essa funcionalidade, 

não sendo necessário assistir toda a aula novamente.  

Dificuldades encontradas pelos tutores na condução do estudo 

 Ao iniciar as atividades, os tutores sentiram dificuldade em engajar os estudantes nos 

fóruns de discussão e nos chats sobre as atividades que teriam que ser enviadas, assim como 

orientá-los a raciocinar sobre o desenvolvimento das atividades pedidas a cada aula. Para 

manter os estudantes ativos, os tutores utilizaram as seguintes estratégias: 

• Manter os alunos motivados a desenvolver suas próprias soluções para as atividades 

solicitadas; 
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• Acompanhar as atividades dos alunos;  

• Evitar o acúmulo de dúvidas. 

Sugestões de melhoria 

 Os tutores apontaram como sugestões de melhoria diminuir o número de aulas por 

semana e desenvolver aulas para funções específicas do jogo. 

4.2.4. Jogos desenvolvidos 

Como resultados dos jogos propostos e desenvolvidos pelos alunos, apresentaremos a 

ideia de alguns jogos (Tabela 15) desenvolvidos pelos estudantes após assistirem os conjuntos 

de videoaulas disponibilizados no AVA. 

Tabela 15: Exemplos de jogos desenvolvidos pelos alunos. 

Nome do 

Jogo 

Área do Jogo Descrição 

Desafio 

Mapa do 

RN 

Geografia e 

matemática 

Testar o conhecimento do jogador no aspecto de 

geolocalização dos municípios no mapa do estado do Rio 

Grande do Norte.  

Coleta 

Seletiva 

Biologia O jogo tem como objetivo instruir as pessoas, 

principalmente estudantes do Ensino Básico (faixa de 

idade: 4-12 anos), a identificar e separar corretamente os 

tipos de lixo recicláveis (vidros, metais, plásticos e 

papéis). 

Super 

Dente 

Saúde Bucal Jogo de caráter lúdico e educativo tendo como objetivo 

ensinar aspectos importantes sobre a proteção bucal, 

enquanto diverte. 

Enegma Foco no 

ENEM. 

Jogo de plataforma que visa fazer com que o jogador 

exercite sua aptidão para o ENEM ao mesmo tempo em 

que se insere numa aventura do jogo. 

Bio 

Keeper 

Biologia Jogo fundamentado na ideia de ecossistema baseado nos 

Objetivos do Milênio propostos pela ONU. Neste jogo o 

jogador tem que controlar uma nave que viaja pelo 

planeta para resolver seus problemas e manter o 

equilíbrio da vida. 

Prova dos 

Sonhos 

Português, 

Matemática, 

Ciências, 

História e 

Geografia 

O jogo é dividido em cinco fases, sendo as quatro 

primeiras compostas, cada uma, por disciplinas do 

Ensino Básico (Português, Matemática, Ciências, 

História e Geografia). Em cada fase, são apresentadas 

cinco dicas e perguntas de assuntos relacionados a 

disciplina daquela fase, fazendo com que o jogador tenha 

domínio sobre todas as questões educacionais levantas. 

Para ter uma análise dos jogos desenvolvidos, exemplificaremos a ideia do jogo Mapa 

do RN (Figura 13). A ideia do jogo é identificar a localização da cidade no mapa do RN. O 

objetivo é encontrar o maior número possível de municípios, entre os 167 existentes no 



91 

 
 

estado, até que barra de progresso chega a 0 km. Inicialmente é oferecido a cada jogador 1000 

km para que ele possa encontrar o lugar exato da cidade dentro do mapa, desta forma, quanto 

menor for a distância do município em relação ao lugar identificado do jogador, menor é o 

desconto na barra de progresso. Para o desenvolvimento do jogo os alunos usaram o recurso 

do Construct2 chamado Point-and-Click, ou seja, aponte e clique. No caso exemplificado na 

Figura 13, a cidade que o jogo solicitou para que o aluno identificasse no mapa foi Galinhos. 

Como podemos observar na Figura 13, quando aluno escolhe a cidade no mapa aparece a 

diferença entre a cidade apontada e o local correto, além disso, é oferecida ao jogador uma 

breve descrição da cidade e uma imagem da mesma. 

 

Figura 13: Jogo Mapa do RN.  

Para exemplificar o design dos demais jogos desenvolvidos é ilustrado na Figura 14 

uma tela com o print screen dos jogos apresentados na Tabela 15. Portanto, acreditamos que é 

de suma importância inserir esse conhecimento na Educação Básica, permitindo a integração 

de disciplinas, que através do desenvolvimento de um jogo, animação ou simulação, para que 

os alunos possam abordar conceitos de outras disciplinas, como: matemática, física e, 

português com o intuito de unificar os conhecimentos.      
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(a) Coleta Seletiva (b) Bio Keeper 

  
(c) Enegma (d) Prova dos Sonhos 

 
(e) Super Dentes 

Figura 14: Demais jogos: (a) Coleta Seletiva, (b) Bio Keeper, (c) Enegma, (d) Prova dos 

Sonhos e (e) Super Dentes. 

4.2.5. Discussões 

 Dadas às dificuldades do estudo, buscamos estabelecer uma relação próxima entre 

tutores e alunos. No estudo, todos os tutores ficaram responsáveis por todos os alunos. Cada 
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tutor tinha três horários fixos semanais para atendimento on-line aos alunos. Cabendo a estes 

escolher o horário mais adequado para entrar em contato com o tutor. Uma desvantagem 

nesse ponto é a pouca proximidade entre tutor e aluno, mas, ganhamos no aspecto de 

escalabilidade, pois foi possível atender a um número maior de alunos, com a quantidade de 

tutores disponíveis e também na flexibilização do estudo para os alunos, pois sempre houve 

tutores disponíveis nas horas definidas para esclarecer eventuais dúvidas. 

 Além de utilizar os horários definidos das tutorias, os alunos utilizaram também os 

fóruns para alimentar discussões sobre eventuais dúvidas. Na análise dos fóruns, uma dúvida 

era esclarecida em uma média de 30 minutos. Um ponto relevante neste quesito foram os 

próprios alunos se ajudando na solução dos problemas, mantendo um ambiente cooperativo 

de aprendizagem. 

No que diz respeito aos formatos utilizados identificou-se na avaliação dos alunos que 

estes recursos facilitam a construção de aprendizagem de programação. O estudo identificou 

que o uso integrado de recursos de vídeos, com o uso de jogos no processo de aprendizagem 

atrai a atenção e o interesse dos alunos pela disciplina, embora esses alunos não tenham um 

conhecimento inicial de programação, a participação deles no aprendizado é estimulada, 

proporcionando um ambiente interativo e dinâmico de aprendizagem. Evidenciou-se também 

que os alunos preferem aprender programação de jogos digitais usando o Formato Videoaula 

Gravada, perfazendo um total de 85% de preferência entre os alunos. 

 Cabe salientar que o objetivo do estudo não é tornar os estudantes expert em 

programação, mas apresentar esta ciência para que possa ser apreciada de forma cooperativa 

no processo de aprendizagem, podendo ser utilizada na solução de atividades escolares. 

4.2.6. Ameaças à validade do estudo 

 A validade de um estudo está relacionada ao nível de confiança que se pode ter no 

processo de execução do estudo como um todo. Ou seja, o quão confiáveis são os elementos 

envolvidos nesse processo – desde a base teórica adotada até os resultados obtidos, inclusive a 

forma como são apresentados (TRAVASSOS, GUROV e AMARAL, 2002; WAINER, 2007). 

Assim sendo, para o estudo de caso realizado foram avaliadas as ameaças a três tipos de 

validade: Interna, Externa e de Construção. 

A Validade Interna define se o relacionamento observado entre o tratamento e o 

resultado é causal, e não é resultado da influência de outro fator não controlado 

(TRAVASSOS, GUROV e AMARAL, 2002). A Validade Externa define condições que 
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limitam a habilidade de generalizar os resultados do estudo (TRAVASSOS, GUROV e 

AMARAL, 2002) e a Validade de Construção, conforme Travassos, Gurov e Amaral (2002), 

considera os relacionamentos entre a teoria e a observação, ou seja, se o tratamento reflete a 

causa bem e o resultado reflete o efeito bem. 

4.2.6.1. Ameaças à Validade Interna 

A seguir são discutidas as ameaças que não puderam ser totalmente mitigadas na 

realização do estudo de caso: 

• Instrumentação: um dos problemas é a inexistência de uma base de dados sobre o 

conhecimento prévio dos alunos ante a participação no estudo. Isto é agravado ainda 

mais pelo fato de não existir grupo de controle, tornando impossível registrarem-se 

objetivamente diferenças em grau de conhecimento; 

• Seleção: isto significa que o resultado pode ser afetado da forma como os participantes 

são selecionados. Uma participação forçada pode resultar em uma pobre motivação. 

Foram escolhidos apenas alunos do ensino fundamental e médio, e os mesmos tiveram 

a opção de recusar a participação. Portanto, houve a participação apenas de 

voluntários no estudo de caso;  

• Contaminação: os questionários aplicados revelaram que 30% dos alunos tiveram 

alguma experiência anterior com conceitos inicias de programação. Além disso, as 

atividades por terem sido realizadas à distância, sem a supervisão da equipe é possível 

que os alunos tenham interagido entre si e ensinado uns aos outros. Apesar de esses 

fatos poderem ter influenciado o resultado do estudo, não detectamos nenhum sinal de 

tal influência; e,  

• Comportamento Competitivo: os alunos realizaram os desenvolvimentos dos jogos 

em paralelo, e é possível que alguns deles tenham entrado em um “clima” de 

competição. Porém, os estudos, executados a distância, diminuíram muito as chances 

de competição entre os alunos. 

4.2.6.2. Ameaças à Validade Externa 

A validade externa diz respeito às possibilidades de generalização dos resultados. Não 

se pode generalizar os resultados obtidos neste trabalho, pois os resultados aplicam-se 

somente ao contexto que foi utilizado e, nas condições em que foi utilizado. A aplicação e 

desenvolvimento do mesmo jogo em situações um pouco diferentes já poderia gerar outros 

resultados. Os resultados do estudo se referem à criação de minijogos (em até duas horas de 
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trabalho) e no uso da ferramenta Construct2. Para se avaliar outros cenários, é necessária a 

realização de mais estudos. 

4.2.6.3. Ameaças à Validade de Construção 

A captura dos dados da execução desse estudo de caso foi realizada por meio da 

aplicação de questionários impessoais (sem identificação dos estudantes). Com relação à 

interpretação dos dados, a mesma foi realizada por um pesquisador onde se evitou erros e 

interpretações tendenciosas no estudo. 

4.3. Considerações Finais 

 Neste capítulo foram apresentados os resultados da elaboração de três formatos para 

programação de jogos digitais e sua aplicação com alunos da Educação Básica através de um 

estudo de caso. Podemos destacar que os alunos se mostraram receptivos com as atividades 

propostas.                                                  

 Os resultados do estudo proporcionam novas formas de apresentação de conteúdo 

capazes de interagir com alunos. Destarte, a aplicação destas novas técnicas, como, o ensino 

de programação através de jogos, vem proporcionar uma nova forma de enriquecer o processo 

de ensino aprendizagem, e assim, contribuir, de forma lúdica e acessível ao ensino. No 

quesito de aplicabilidade do estudo, podemos destacar duas características: viabilidade e 

benefícios para os alunos. 

 A viabilidade está relacionada com a facilidade de utilização da ferramenta 

Construct2, focada no desenvolvimento de jogos. Para a utilização desta ferramenta o aluno 

não precisa ter conhecimento de programação para o desenvolvimento dos seus próprios jogos 

ou minijogos. A característica de viabilidade está relacionada também, com os aspectos que 

envolvem o desenvolvimento do jogo, como, as imagens e os cenários a serem utilizados no 

desenvolvimento do jogo.  

 No que tange aos benefícios para os alunos, podemos destacar: despertar o ímpeto 

vocacional; atrair alunos para a área da Computação; trabalhar habilidades cognitivas e 

sociais que poderão ser exploradas através dos jogos. Por exemplo, na habilidade cognitiva, 

podemos destacar a capacidade de resolver problemas, planejar e tomar decisões e pensar de 

forma criativa. Nas habilidades sociais, destacam-se o trabalho em equipes e lidar com regras. 

 Em desfecho, percebemos que os resultados apresentados neste capítulo, no âmbito da 

Educação Básica, fomentam o interesse pela área da Computação, mostrando sua 
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versatilidade e relevância na resolução de problemas além de, desmitificar o veredito popular 

de que Computação é uma área difícil e complicada. Evidentemente, nem todos os alunos que 

participam de estudo como este e que estejam cursando o Ensino Básico farão uma graduação 

em Computação, mas esta estratégia educacional poderá criar e intensificar relações da 

Computação com outras áreas.  

Ante o exposto, verificamos alguns problemas identificados no Formato Videoaula 

Gravada, que foi considerado o mais apropriado pelos alunos, mediante isso propomos um 

novo Formato, detalhado no capítulo a seguir. 
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5. FORMATO DE VIDEOAULAS DE MISSÕES 

Este capítulo apresenta o Formato de Missões, que foi criado para solucionar os 

problemas identificados no Formato Videoaula Gravada, formato considerado adequado pela 

análise dos resultados apresentados no capítulo 4. Outro objetivo deste capítulo é realizar uma 

avaliação dos formatos – Videoaula Gravada e Missões – para ensino de programação de 

jogos digitais, visando identificar a viabilidade e adequação dos mesmos para o ensino on-line 

de programação.  

Contudo, o Formato Missões foi um novo formato criado após problemas identificados 

no Formato Videoaula Gravada (SILVA e ARANHA, 2015). Sendo assim, no Formato de 

Missões (SILVA et. al., 2015) os vídeos foram criados de forma a permitir que o próprio 

aluno possa realizar as atividades propostas em suas escolas ou em suas casas. Cada aula tem 

como foco o desenvolvimento integral ou de parte de um jogo, começando com o Game 

Design e avançando até sua implementação. Ambos os formatos têm como tema o 

desenvolvimento de um jogo digital, ensinando de forma embutida conceitos de programação. 

Portando, este capítulo está organizado em mais três Seções. A Seção 5.1 apresenta as 

descrições do Formato de Missão e seus recursos. A Seção 5.2 apresenta o planejamento dos 

dois estudos de casos realizados. Em seguida, a Seção 5.3 apresenta a avaliação realizada 

através de um estudo de caso comparativo entre os Formatos Videoaula Gravada e Missões. 

Temos ainda, a Seção 5.4 que apresenta outro estudo de caso aplicando o Formato de Missões 

com alunos da Educação Básica. E, por fim, a Seção 5.5 apresenta considerações finais deste 

Capítulo. 

5.1. Formato de Missões e Recursos 

Durante o estudo de caso realizado em 2014 (Desafio Gamedu 2014) o Formato 

Videoaula Gravada foi o predominante. Na iniciativa foram disponibilizadas 17 videoaulas de 

programação de jogos para os alunos, que tinham de assistir a cada videoaula e realizar sua 

respectiva tarefa, a de desenvolver um jogo digital. 

Durante a execução da iniciativa recebemos feedbacks dos alunos com sugestões em 

relação à duração das videoaulas no Formato Videoaula Gravada, que em geral, era entre 20 a 

60 minutos, dependendo do jogo. Os alunos acharam as videoaulas longas e não se sentiam 

seguros de seu aprendizado por ser a aula bastante detalhada quanto ao desenvolvimento do 

jogo (tarefa do aluno resumia-se a reproduzir os passos apresentados no vídeo).  
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Portanto, com esses feedbacks decidimos remodelar o Formato Videoaula Gravada em 

um novo formato denominado de Formato de Missões, corrigindo principalmente estes dois 

gargalos observados: tempo de vídeo longo e garantia de um efetivo aprendizado do aluno.  

O Formato Videoaula Gravada segue um modelo passo a passo, onde se apresenta um 

jogo a ser desenvolvido e os passos para o seu desenvolvimento. Seguindo os passos 

indicados pelo vídeo, ao final, o aluno conseguirá desenvolver o jogo. Esse formato segue 

assim o estilo dos chamados tutoriais e os vídeos criados possuem em média 50 minutos de 

duração, consideradas pelos alunos como longas e cansativas. 

As videoaulas no Formato de Missões seguem um estilo quebra-cabeças, no qual se 

apresenta um vídeo de abertura mostrando o jogo a ser desenvolvido e desafiando o aluno a 

criá-lo. O aluno então, ao invés de seguir um passo a passo que ao final do vídeo tem o jogo 

desenvolvido (Formato Videoaula Gravada), terá acesso a um conjunto de outros vídeos 

genéricos, chamados de Recursos para desenvolver o jogo, os quais apresentam o passo a 

passo para se programar certas características ou funcionalidades de um jogo (por exemplo, 

como inserir imagens de fundo; como dar movimento a personagens do jogo; entre outros). 

Os vídeos de recursos apresentam essas características de forma genérica, independente de 

jogo, sendo assim reutilizáveis para todos os jogos que necessitam da implementação das 

características ou funcionalidades apresentadas. Por exemplo, se o Jogo A e o Jogo B 

possuem elementos que “atiram”, ambas as aulas desses jogos farão referência ao mesmo 

vídeo do recurso de comportamento Bullet da ferramenta Construct2.  

Desta forma, no Formato de Missões, o aluno precisa assistir a uma videoaula de 

abertura e um conjunto de vídeos de recursos, caso o mesmo tenha dúvidas de como 

implementar as características do jogo. Nesse formato as videoaulas de abertura possuem 

aproximadamente 2 minutos e as de recurso variam entre 5 a 6 minutos. 

De acordo com o observado no estudo de caso realizado em 2014 (SILVA e 

ARANHA, 2015), acreditamos que o Formato de Missões (SILVA et. al., 2015) é mais 

adequado para ensinar conceitos de programação por vários motivos: 

• O aluno precisa pensar mais em como desenvolver o jogo, trabalhando o raciocínio 

lógico, sistematização e outras habilidades para organizar o desenvolvimento do jogo; 

• O formato é mais produtivo ao aluno, que só irá assistir aos vídeos explicativos dos 

recursos se tiver necessidade e interesse; 
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• O formato é mais produtivo para quem constrói as videoaulas, que poderá reutilizar 

vídeos em diferentes aulas (jogos). 

No Formato Videoaula Gravada, os alunos seguem a mesma sequência de 

desenvolvimento e o código resultante é praticamente o mesmo. Já no Formato de Missões, 

cada aluno desenvolve o jogo na sequência que achar mais apropriado e o código final tende a 

ser um pouco diferente. 

5.1.1. Recursos  

Os Recursos no contexto do Formato de Missões é um conjunto de vídeos ensinando 

como o aluno deve aprender a programar uma determinada atividade dentro do contexto do 

jogo. Por exemplo, no jogo Arkanoid, desenvolvido na ferramenta Construct2, modelado no 

Formato de Missões segue o seguinte estilo, conforme a Tabela 16. 

Esses recursos são desenvolvidos em formato de quebra-cabeças, onde o aluno não 

tem o passo-a-passo para desenvolver o jogo, como no Formato Videoaula Gravada. Com 

esses recursos os alunos vão aprender à medida que forem desenvolvendo e assistirem às 

videoaulas de acordo com a sua necessidade.  

5.2. Planejamento dos Estudos 

 Os estudos de caso abordados nas Seções 5.3 (Estudo de Caso 1) e 5.4 (Estudo de 

Caso 2) tinham objetivos distintos. O Estudo de Caso 1 (SILVA et. al., 2015) teve como 

objetivo realizar um estudo comparativo entre os Formatos Videoaula Gravada e o Formato 

de Missões para identificar os pontos positivos e negativos de cada um e identificar o mais 

adequado para ser utilizado com o público alvo desta Tese. No entanto, o Estudo de Caso 2 

(SILVA e ARANHA, 2016), teve como objetivo principal avaliar a aplicação das videoaulas 

no Formato de Missões com alunos da Educação Básica.  
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Tabela 16: Estrutura das videoaulas no formato de missões do jogo Arkanoid. 

Vídeo Título do Vídeo Tempo Descrição das funcionalidades 

Vídeo 

1 

Demonstração do Jogo 

Arkanoid  

0:28 Demonstração do funcionamento 

do jogo. 

Vídeo 

2 

Montar cenário – Tiled 

Background 

4:47 Tiled Background é usado para 

colocar o plano de fundo do jogo. 

Vídeo 

3 

Montar cenário – Sprite  3:00 Sprite é utilizado para colocar 

objetos no jogo. 

Vídeo 

4 

Montar cenário – Grade e 

Copiar Objetos 

1:33 Grade é utilizada para mostrar uma 

grade na tela do jogo e Copiar é 

utilizado para fazer uma cópia dos 

objetos. 

Vídeo 

5 

Montar cenário – Text  3:11 Text é empregado para colocar 

informações textuais. 

Vídeo 

6 

Movimento da Barra – 

8direction  

3:28 8direction é usado para colocar 

movimento de 8 direções no objeto. 

Vídeo 

7 

Movimento da Barra – Bound 

to Layout  

1:15 Bound to Layout deixar o objeto 

Sólido. 

Vídeo 

8 

Movimento da Barra – Solid 1:18 Solid impedir objeto de sair do 

cenário. 

Vídeo 

9 

Movimento da Bola – Bullet 2:00 Bullet fazer o objeto se mover 

como uma bala. 

Vídeo 

10 

Movimento da Bola – 

Keyboard  

5:49 Keyboard aceitar entradas do 

teclado. 

Vídeo 

11 

Pontuação – Variáveis  1:32 As variáveis servem para 

armazenar valores numéricos ou 

textuais. 

Vídeo 

12 

Pontuação – Colisão entre 

Objetos  

2:03 Usado para criar colisões entre 

objetos. 

Vídeo 

13 

Pontuação – Pontuação  2:57 Usado para criar a pontuação do 

jogo. 

Vídeo 

14 

Derrota no Jogo – Restart 

Layout  

5:55 Restart Layout reiniciar cenários e 

eventos do jogo. 

5.3. Estudo de Caso 1 

 Para fazer essa avaliação, foi realizado um estudo de caso durante o mês de maio de 

2015, cujos detalhes são apresentados nas subseções a seguir. Para o planejamento dos 

estudos de caso e descrição dos resultados, seguiremos as orientações propostas em Wohlin 

et. al. (2012) e Kitchenham, Pickard e Pfleeger (1995).                 
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5.3.1. Planejamento 

Primeiro analisamos os resultados coletados no estudo de caso executado em 2014 

(Capítulo 4) com predominância das videoaulas no Formato Videoaula Gravada, em que os 

alunos aportaram serem as videoaulas longas e em alguns momentos cansativas.  

Sendo assim, foi elaborado um novo formato (Formato de Missões), com as 

videoaulas menores, mas continuando a essência, ensinar programação de jogos digitais. 

Dessa forma, criaram-se algumas aulas e aplicou-se um estudo de caso com três alunas do 

ensino médio que participavam de um projeto de inclusão digital. Para guiar o estudo, 

seguimos a determinada Hipótese de Pesquisa (HP):  

• HP: “O Formato de Missões, mesmo sendo mais complexo é o que o aluno aprende 

mais”. 

Neste contexto, o estudo de caso teve como objetivo avaliar os dois formatos 

(Videoaula Gravada e Missões) de videoaulas de ensino de programação de jogos digitais 

para estudantes do Ensino Médio. O objetivo desse estudo encontra-se delineado a seguir a 

partir do template Goal/Question/Metric (GQM) (BASILI, 1996): 

• Objeto do estudo: formatos de videoaulas de ensino de programação de jogos digitais 

para estudantes do Ensino Médio; 

• Propósito: avaliar a aprendizagem e interesse dos alunos proporcionado pelos 

formatos de videoaulas investigados; 

• Foco: esforço, aprendizagem e preferência do aluno; 

• Contexto: alunos do ensino médio de escola pública. 

5.3.1.1. Questões de Pesquisa 

Para atingir esse objetivo, vejamos a seguir, as Questões de Pesquisa (QP) abordadas 

por este estudo: 

• QP1: Em qual formato de videoaula os alunos precisam de mais tempo para assistir às 

aulas e desenvolver os jogos?  

• QP2: Qual a melhor opção de formato de videoaula em termos de aprendizagem? 

• QP3: Qual dos formatos de videoaulas os alunos preferem que seja aplicado? 

5.3.1.2. Participantes  

Foram indicadas a participar do estudo quatro alunas do Ensino Médio da Escola 

Estadual Desembargador Floriano Cavalcante – FLOCA, uma escola pública de Natal, no 
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estado do Rio Grande do Norte. As alunas foram indicadas pela direção da escola e tinham em 

média 17 anos de idade e participavam de um projeto de inclusão digital. Das quatro 

participantes, duas estavam cursando o terceiro ano do Ensino Médio e as outras duas o 

segundo ano. Nenhuma delas tinha conhecimento de programação, nem com a ferramenta 

Construct2 utilizada no estudo.  

O estudo aconteceu em dois momentos matinais, um na terça e outro na quinta-feira da 

mesma semana. As alunas tiveram quatro horas para assistir às videoaulas e desenvolver o 

jogo solicitado. 

5.3.1.3. Unidade de análise  

A unidade de análise neste estudo de caso foram as estudantes. Os dois momentos 

foram monitorados para observar se as estudantes assistiam à videoaula e desenvolviam o 

jogo e, se interagiam com os demais participantes e pesquisadores. Ao final da aplicação do 

estudo, elas tiveram suas próprias opiniões coletadas através de formulário Web.  

5.3.1.4. Objeto do Estudo  

Foram utilizadas duas videoaulas para este estudo, uma utilizando o Formato 

Videoaula Gravada e outra o Formato de Missões, as duas trabalhando jogos diferentes, mas 

de jogabilidade (mecânica, apelo visual, entre outros) e complexidade de desenvolvimento 

similar. De fato, esta é a sequência natural de aplicação dos formatos, se utilizado um sistema 

híbrido, começa-se pelo Formato Videoaula Gravada (passo-a-passo) e depois se segue para o 

Formato de Missões, que requer mais autonomia dos estudantes. 

5.3.1.5. Coleta de dados  

Neste estudo de caso, foram coletados os seguintes dados dos participantes:  

• O arquivo executável dos jogos;  

• Respostas aos questionários aplicados;  

• O tempo para o desenvolvimento dos jogos; 

• Anotações sobre o comportamento, questionamentos e dificuldades dos estudantes 

durante a realização do estudo.  

Os dados foram coletados através de formulários on-line, os quais as alunas 

responderam de forma voluntária. 
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5.3.2. Resultados 

Esta seção objetiva discutir os resultados da execução do estudo, respondendo a cada 

uma das questões de pesquisa levantadas. O estudo foi executado conforme previsto, porém 

com a participação de apenas 3 de 4 das estudantes convidadas. A estudante que não pôde 

participar alegou um imprevisto por motivos de saúde na família. As 3 estudantes 

participantes, identificadas por A1, A2 e A3 foram observadas e responderam a um 

questionário, estando os dados coletados resumidos na Tabela 17. 

Tabela 17: Principais dados coletados durante o estudo. 

 Formato Videoaula 

Gravada 

Formato de 

Missões 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 

1) Conseguiu assistir à aula e 

desenvolver o jogo por completo no 

tempo disponível? 

Sim Não Sim Sim Não Não 

2) Percentual de completude do jogo 

desenvolvido. 

100% 80% 100% 100% 75% 90% 

3) Tempo gasto? (Máx. de 4h) 1:10 4:00 1:20 3:37 4:00 4:00 

4) O que você achou do tempo da 

videoaula?  

5 4 3 5 4 5 

5) O que você achou da qualidade do 

áudio da videoaula?  

5 2 4 5 3 5 

6) O que você achou da qualidade do 

vídeo da videoaula?  

5 4 3 5 3 5 

7) O que você achou do jogo 

apresentado na videoaula?  

5 3 5 5 4 5 

8) O que você achou das explicações 

apresentadas na videoaula?  

5 3 4 5 4 4 

9) Você está motivado para assistir a 

mais videoaulas?  

2 1 3 3 2 3 

10) Recomendaria a videoaula para 

outras pessoas?  

2 2 3 3 3 3 

Para as questões 4, 5, 6, 7 e 8 as respostam variam de: Excelente (5), Bom (4), Neutro 

(3), Regular (2) e, Ruim (1). Para a Questão 9 entre: Sim (3), Talvez (2) e, Não (1). E para a 

Questão 10, as respostas variam entre: Recomendaria (3), Talvez (2) e, Não Recomendaria 

(1). Esses dados são discutidos a seguir, de acordo com cada uma das Questões de Pesquisa 

(QP) desse estudo. 
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QP1: Em qual formato de videoaula os alunos precisam de mais tempo para assistir às 

aulas e desenvolver os jogos? 

Durante este estudo, cada aluna participante atendeu às duas aulas, primeiro no 

Formato Videoaula Gravada e depois no Formato de Missões. Em cada aula, assistiu ao (s) 

vídeo (s) e realizou a atividade de desenvolver o jogo tema de cada aula. Todo esse processo 

foi acompanhado por pesquisadores envolvidos no estudo. Durante a realização dessas 

atividades, foram anotados os horários individuais de início e final das aulas no caso dos dois 

formatos. Cada aluna teve o mesmo tempo (máximo 4 horas) para realizar o desenvolvimento 

do jogo e todas utilizaram computadores com as mesmas características de desempenho. 

O Formato Videoaula Gravada, por ser um modelo passo-a-passo foi o formato no 

qual as alunas fizeram em um tempo menor, sendo observados poucos momentos de dúvidas. 

Duas alunas (A1 e A3) fizeram a aula em menos de 1 hora e 30 minutos, tempo que 

consideramos bom para um primeiro contato com conceitos de programação e com a 

ferramenta Construct2. Já a aluna A2 teve mais dificuldade e fez uso das 4 horas disponíveis 

para a aula, ainda assim sem conseguir desenvolver o jogo por completo (desenvolveu 80% 

das características do jogo).  

Em relação ao Formato de Missões, este foi o que as alunas aparentaram ter mais 

dificuldades para o desenvolvimento do jogo. Das 3 alunas, uma (A1) conseguiu desenvolver 

o jogo completamente em 3 horas e 30 minutos e as outras duas (A2 e A3) não conseguiram 

desenvolver completamente o jogo em 4 horas (uma 75%, a outra 90% do jogo, 

respectivamente). As dificuldades apresentadas neste formato já eram esperadas pelos 

pesquisadores, pois nele a solução do jogo não é apresentada diretamente como acontece no 

Formato Videoaula Gravada. 

De fato, no Formato de Missões o aluno tem que pensar em como montar a solução a 

partir dos recursos ensinados pelos vídeos auxiliares, ou seja, os recursos. Uma situação que 

notamos durante o estudo foi que no Formato Videoaula Gravada as alunas ao mesmo tempo 

em que assistiam às videoaulas desenvolviam o jogo. No Formato de Missões elas 

primeiramente assistiam às videoaulas para posteriormente desenvolverem o jogo. Um 

desenvolvimento mais incremental poderia ter contribuído para reduzir o tempo de 

desenvolvimento do jogo e consequentemente de duração total da aula.            
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Por fim, ao observarmos o item 4 da Tabela 17, podemos notar que a Aluna A3 gostou 

mais do Formato de Missões (Formato 2). Já as outras duas (A1 e A2) alunas deram a mesma 

nota para ambos os formatos. 

QP2: Qual a melhor opção de formato de videoaula em termos de aprendizagem? 

Em todos os casos, as alunas conseguiram ou atingem completamente o objetivo das 

aulas (desenvolver um determinado jogo, fazendo uso de conceitos de programação), ou 

apresentar evidências de que iriam conseguir finalizar as atividades com algumas horas a mais 

além das 4 horas oferecidas. Isto mostra que os dois formatos são viáveis de serem utilizados 

nas escolas. 

Considerando o Formato Videoaula Gravada, as vantagens apresentadas pelas próprias 

alunas com relação a esse modelo foram:  

• Aluna 1: “mais fácil de aprender, pois ao final da videoaula tenho o jogo 

desenvolvido”;  

• Aluna 2: “seguindo o passo-a-passo, desenvolvo o jogo”; e,   

• Aluna 3: “não tenho muitas dificuldades em desenvolver o jogo nesse formato passo-

a-passo”.  

As três alunas declararam que não conseguiram citar desvantagens e nem dificuldades 

com relação ao Formato Videoaula Gravada. Estes comentários estão em sintonia com os 

dados mostrados pela Tabela 17, onde os tempos de aulas foram menores no Formato 

Videoaula Gravada.  

Por outro lado, as alunas fizeram as seguintes declarações em relação ao Formato de 

Missões, quando recebido o seguinte questionamento: Quais as vantagens das videoaulas do 

Formato de Missões? Uma aluna respondeu que era: “a possibilidade de aprender mais, pois 

o jogo não é dado passo-a-passo, tenho que pensar para desenvolvê-lo”. Outra aluna 

completou: “posso aprender mais”. Essas declarações corroboram com nossa Hipótese de 

Pesquisa (HP) de que mesmo o Formato de Missões sendo mais difícil, é o que agrega mais 

conhecimento aos alunos.                         

Dessa forma, mesmo com os resultados apresentados pelas alunas onde notamos que 

as mesmas apresentaram mais dificuldades, acreditamos que o Formato de Missões é o mais 

indicado, pois faz o aluno pensar mais no desenvolvimento e na solução apresentada.  
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QP3: Qual dos formatos de videoaulas os alunos preferem que seja aplicado? 

Nesse estudo, todas as alunas tiveram um desempenho bom para o primeiro contato 

com programação de jogos digitais, sem demonstrar desinteresse ou cansaço ao longo do 

estudo. Desta forma, podemos concluir que ambos os formatos são atrativos para o ensino de 

programação no ensino médio. 

Além disso, como pode ser visto na Tabela 17, das alunas que participaram do estudo, 

duas preferem o Formato de Missões e a outra, o Formato Videoaula Gravada. As alunas 

tinham a opção de justificar suas escolhas, mas só duas as que escolheram o Formato de 

Missões, justificaram. Uma determinada aluna descreveu: “com o formato de missões posso 

aprender mais sobre programar, por ele possuir mais etapas”. A outra aluna relatou: “o 

formato de missões é o mais complicado, mas consigo aprender mais, pois eu tenho que 

pensar em como desenvolver o jogo, já que tenho que assistir a outras videoaulas para 

montar o jogo”. Essas informações complementam a QP2 e justificam ainda mais nossa 

Hipótese de Pesquisa (HP), onde os pesquisadores partem do princípio de que mesmo o 

Formato de Missões sendo o mais complicado para o aluno aprender é o mais adequado e 

indicado por fazer o aluno pensar na solução do Jogo. Isso não quer dizer que o Formato 

Videoaula Gravada não deve ser mais utilizado, acreditamos que o Formato Videoaula 

Gravada pode ser utilizado nas primeiras aulas para que o aluno possa se ambientar com as 

tecnologias. 

Outro propósito foi avaliar a qualidade das videoaulas produzidas e a aceitação desse 

tipo de material por parte das alunas. Sendo assim, avaliaram-se os seguintes aspectos: (i) 

tempo do vídeo; (ii) qualidade do áudio; (iii) qualidade do vídeo; (iv) forma característica do 

jogo apresentado; (v) as explicações; (vi) motivação e (vii) se recomendariam os vídeos para 

outras pessoas.  

Para os aspectos, (i), (ii), (iii), (iv), (v), os alunos responderam entre: Excelente (5), 

Bom (4), Regular (3), Ruim (2) e, Péssimo (1). Para o aspecto (vi), os alunos responderam 

entre: Sim (3), Talvez (2) e, Não (1). E para o aspecto (vii), os alunos responderam entre: 

Recomendaria (3), Neutro (2) e, Não Recomendaria (1). As respostas foram apresentadas na 

Tabela 17. 

Como podemos observar na Tabela 17, o Formato de Missões no geral foi mais bem 

aceito pelos participantes. Os resultados apontam uma boa aceitação das videoaulas 

produzidas considerando a unanimidade na recomendação para outras pessoas assistirem a 



107 

 
 

videoaula no Formato de Missões. Apenas um ponto teve uma pontuação ruim, foi com 

relação à motivação (Formato Videoaula Gravada), acreditamos por ser uma aula passo-a-

passo, em determinado momento, para alunos que já possuem um conhecimento, esse formato 

poderá não ser atrativo. 

Um aspecto que chamou a atenção dos pesquisadores é que as estudantes não acharam 

o Formato Videoaula Gravada cansativo, contrapondo os resultados encontrados no estudo 

executado em 2014 (SILVA e ARANHA, 2015). Cabe salientar que as videoaulas de todos os 

estudos foram preparadas pela a mesma pessoa.  

5.3.3. Discussões 

Este estudo teve por objetivo analisar e comparar as preferências dos estudantes no 

uso de dois formatos de videoaula para o ensino de programação de jogos digitais. Foram 

analisados o Formato Videoaula Gravada (SILVA e ARANHA, 2015) e o Formato de 

Missões (SILVA et. al., 2015). 

A análise foi realizada a partir de um questionário aplicado presencialmente às três 

alunas participantes, concentrando-se em questões que discutiam, especialmente, sobre as 

videoaulas. Com relação ao tempo de aula (QP1), confirmou-se ser necessário mais tempo 

para se completar o desenvolvimento do jogo no Formato de Missões que no Formato 

Videoaula Gravada. Entretanto, os próprios participantes indicaram o Formato de Missões 

como o que possibilita um melhor aprendizado, tendo este obtido uma pontuação ligeiramente 

melhor em termos de preferência de aplicação. 

Pôde-se observar que o estudo de caso possibilitou um primeiro contato para 

aprendizagem de conceitos básicos de programação (variáveis, estruturas condicionais e tipos 

de dados) e despertou um interesse dos alunos para essa área de conhecimento, pouco 

explorada na Educação Básica. O estudo de caso também apresenta que as alunas têm 

interesse que esse conteúdo seja aplicado no currículo das escolas e que pretendem participar 

de outros projetos e/ou experiência relacionados ao tema.  

A ferramenta Construct2 demonstrou ser adequada e motivadora para o ensino de 

programação nessa faixa etária. Em termos de programação, basicamente todos os alunos 

conseguiram utilizar comandos/recursos básicos (movimento, evento, sprites). A utilização da 

ferramenta de programação visual Construct2, construindo programas/jogos a partir de 

condições, ações sequenciais e eventos, mostrou-se muito intuitivo. O princípio da ferramenta 
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foi compreendido pelas participantes. A forma de programar e imediatamente poder executar 

e testar o programa criado suporta diretamente uma abordagem de aprendizagem ativa. 

Apesar de termos uma amostra pequena, as alunas mostraram preferência pelo 

Formato de Missões por ser um formato onde elas pensam mais, confirmando nossa Hipótese 

de Pesquisa (HP) que esse formato é o mais indicado apesar de ser mais desafiador para os 

alunos. Isso não quer dizer que o Formato Videoaula Gravada não deve ser mais utilizado, 

acreditamos que o Formato Videoaula Gravada pode ser utilizado nas aulas iniciais para que o 

aluno possa se ambientar com as tecnologias e, na medida em que vai evoluindo insere-se o 

aluno ao Formato de Missões trabalhando numa abordagem híbrida, mesclando os dois 

formatos. 

5.3.4. Avaliação da Validade do Estudo 

As ameaças à validade representam situações que podem invalidar o resultado do 

experimento em alguma situação específica. As ameaças são divididas em quatro classes: (i) 

interna, (ii) externa, de (iii) construção e de (iv) conclusão.  

Ameaças internas (i) influenciam na confiabilidade dos resultados gerados no estudo, 

devido à falta de controle ou falha no design dos fatores. Ameaças externas (ii) influenciam 

na falha de generalização dos resultados quando fora do escopo do estudo. Ameaças de 

construção influenciam no resultado gerado das observações em relação às hipóteses 

levantadas durante o planejamento. Ameaças de conclusão influenciam na confiança de que o 

tratamento utilizado é de fato o causador dos efeitos nas saídas observadas (WOHLIN et. al., 

2012). 

5.3.4.1. Ameaças à Validade Interna 

• Seleção: os questionários aplicados revelaram que nenhuma das alunas teve alguma 

experiência anterior com conceitos inicias de programação e com a ferramenta 

Construct2. Além disso, as alunas, primeiro executaram o Formato Videoaula Gravada 

e depois o Formato de Missões, isso poderia ter afetado o resultado do estudo (maior 

facilidade ao executar o Formato Videoaula Gravada). Reduzimos essa ameaça 

mudando-se os recursos necessários para se programar o segundo jogo (Formato de 

Missões), porém mantendo complexidade similar; 

• Maturação: significa que os participantes reagem diferentemente à medida que o 

tempo passa. Isto pode acontecer no segundo tratamento (Formato de Missões), 
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quando o participante pode ter aprendido do primeiro tratamento (Formato Videoaula 

Gravada). De forma geral, essa ameaça foi atenuada através da aplicação dos dois 

tratamentos onde temos o intercâmbio entre os participantes.  

5.3.4.2. Ameaças à Validade Externa 

• Interação da seleção e tratamento: diz respeito a ter uma população de participantes 

que não é representativa da população que queremos generalizar. Os resultados do 

estudo se referem à criação de jogos (em até 4 horas de trabalho) e no uso da 

ferramenta Construct2 com apenas três estudantes. Em nosso estudo, a ameaça foi 

atenuada porque todos os participantes têm uma experiência similar. Para se avaliar 

outros cenários, é necessária a realização de mais estudos, com uma amostra maior de 

alunos. 

5.3.4.3. Ameaças à Validade de Construção 

• Viés de reação: existe o risco de que a presença do pesquisador do estudo de caso 

influencie no resultado, obtendo resultados favoráveis devido ao comportamento 

tendencioso. Para diminuir este problema, o pesquisador se fez presente sem opinar ou 

interagir com nenhum participante do estudo de caso, apenas observando e fazendo 

anotações de maneira discreta. 

5.3.4.3. Ameaças à Validade de Conclusão 

• Interpretação dos dados: a captura dos dados da execução desse estudo de caso foi 

realizada por meio da aplicação de questionários com identificação dos estudantes e os 

resultados podem ser influenciados pela interpretação dos dados pelo pesquisador do 

estudo de caso, inserindo um viés de interpretação. Para mitigar esta ameaça, o estudo 

foi planejado para coletar dados de diversas fontes e tornar possível a triangulação 

destes dados, além disso, a mesma foi realizada por um pesquisador experiente, 

evitando-se erros e interpretações tendenciosas.  

5.4. Estudo de Caso 2 

Este estudo teve como objetivo principal avaliar a aplicação das videoaulas Formato 

de Missões com alunos da Educação Básica (SILVA e ARANHA, 2016). Foi nosso objetivo 

também encontrar maneiras de atrair estudantes da Educação Básica para o estudo da 

Computação como uma carreira em potencial, criando atitudes favoráveis para o estudo de TI 

por parte dos participantes. 
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Para melhor compreensão do objetivo do estudo, este é delineado seguindo o 

paradigma descrito no template GQM (BASILI, 1996): analisar o ensino on-line de 

programação de jogos digitais através de videoaulas, com o propósito de avaliar a 

aprendizagem e interesse dos alunos com o foco no esforço requerido, aprendizado obtido e 

preferências do aluno, do ponto de vista dos alunos da Educação Básica, no contexto de 

capacitações e competições on-line utilizando videoaulas e a ferramenta Construct2 para 

programação dos jogos digitais. 

5.4.1. Planejamento 

A partir desta definição de objetivo, foi definido o planejamento do estudo, incluindo: 

questões e hipóteses de pesquisa; participantes; definição das métricas; seleção da estratégia 

de pesquisa; objeto de estudo; unidade de análise e análise e interpretação dos dados. A 

estruturação do planejamento do estudo, bem como a descrição dos resultados seguem as 

orientações propostas em Wohlin et. al. (2012) e Kitchenham, Pickard e Pfleeger (1995). 

5.4.1.1. Questões e Hipóteses de Pesquisa 

Através deste estudo de caso, espera-se responder às seguintes Questões de Pesquisa 

(QP): 

• QP1: Quais as principais dificuldades do ensino de programação à distância (on-line) 

para estudantes da Educação Básica?  

• QP2: Quais as percepções dos alunos em relação ao ensino através de videoaulas? 

A partir das QP duas Hipóteses de Pesquisas (HP) foram definidas para este estudo 

empírico, são elas: 

• HP1: É possível ensinar programação de jogos digitais online para estudantes da 

Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio). 

• HP2: A utilização de videoaulas de programação de jogos digitais motiva o estudante. 

5.4.1.2. Participantes 

Os participantes deste estudo são estudantes que participaram do Desafio Gamedu 

2015. A identificação do perfil dos participantes foi realizada por meio de um questionário, 

respondido pelos 60 estudantes, sendo desses 51 homens e 9 mulheres. O estudante mais 

jovem tinha 12 anos, e os demais em média, 18 anos. A Tabela 18 apresenta a quantidade de 

participantes por nível de escolaridade. 
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No que se refere a conhecimentos em programação, 17 deles afirmaram ter cursado ou 

visto anteriormente conceitos de programação. Sobre a experiência com a Construct2, 

somente 10 destes informaram que tinham utilizado a ferramenta em outro momento. 

Tabela 18: Participantes do estudo. 

Nível de Ensino Quantidade 

Ensino Fundamental 6 

Ensino Médio 30 

Ensino Médio Integrado ao Técnico 24 

Total 60 

5.4.1.3. Definições das Métricas 

A partir do objetivo e das questões de pesquisa do estudo, são derivadas as métricas 

referentes aos dados a serem coletados durante o estudo. Esta definição será feita por meio de 

três métricas: Motivação, Satisfação do Usuário e Aprendizagem. 

A métrica Motivação é baseada no modelo ARCS (KELLER, 1987), que mostra 

quatro categorias para representar motivação em projetos instrucionais e/ou educacionais, são 

elas: Atenção, Relevância, Confiança e Satisfação, conforme a Tabela 19. 

Tabela 19: Itens avaliados para a métrica Motivação. Fonte: adaptado de Keller (1987). 

ID Item Categoria 

1 Havia algo de interessante no desenvolvimento do jogo, que chamou a 

minha atenção. 

Atenção 

2 A forma de desenvolver o jogo está adequada ao meu jeito de aprender Relevância 

3 Como eu desenvolvi o jogo na prática, me senti confiante de que eu 

estava aprendendo. 

Confiança 

4 Estou satisfeito em assistir a aula e desenvolver o jogo Satisfação 

A métrica Satisfação do Usuário contempla a interação do indivíduo com o produto 

por inteiro, no nosso caso o desenvolvimento do jogo, considerando os pensamentos, 

sentimentos, prazer e demais percepções que resultam da interação (TULLIS e ALBERT, 

2008). Nessa métrica foram definidas as seguintes categorias: Diversão e Desafio, conforme a 

Tabela 20. 

Tabela 20: Itens avaliados para a métrica Satisfação do Usuário. Fonte: adaptado de 

Tullis e Albert (2008).                                       

ID Item Categoria 

5 Gostaria de assistir outras aulas Diversão 

6 Recomendaria para seus colegas Diversão 

7 Diverti-me com o desenvolvimento do jogo Diversão 

8 O desenvolvimento do jogo evolui num ritmo adequado e não fica 

monótono - oferece novos obstáculos, situações ou variações de 

atividades. 

Desafio 
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Para a métrica de Aprendizagem, foi tomado como base o estudo de Sindre e Moody 

(2003) no que se refere às dimensões de aprendizagem de curto tempo e de longo tempo, 

conforme a Tabela 21. Para o estudo só utilizaremos a categoria aprendizagem de longo 

tempo. 

Tabela 21: Itens avaliados para a métrica Aprendizagem. Fonte: adaptado de Sindre e 

Moody (2003). 

ID Item Categoria 

9 A experiência com o desenvolvimento do jogo me 

motiva a aprender conceitos de programação 

Aprendizagem de longo 

tempo 

O formato de resposta para os itens da escala é pontuado por meio da escala Likert, 

sendo: Concordo Totalmente, Concordo, Neutro, Discordo e Discordo Totalmente. 

5.4.1.4. Seleção da Estratégia de Pesquisa 

A estratégia de pesquisa é selecionada com base no objetivo do estudo, que neste caso 

é avaliar a aplicação de videoaulas Formato de Missões no processo de aprendizagem de 

programação de jogos digitais com alunos da Educação Básica. Tipicamente estas avaliações 

são realizadas por estudos empíricos (SAVI, WANGENHEIM e BORGATTO, 2011). 

Considerando os requisitos levantados, a avaliação é realizada por esse estudo de caso 

(WOHLIN et. al., 2012) representando uma investigação em profundidade de um indivíduo, 

grupo ou evento (YIN, 2000). Adotando essa estratégia, o objetivo de pesquisa será analisado 

com base na percepção dos alunos por meio de questionários antes e após o estudo.  

5.4.1.5. Objeto de Estudo 

Os objetos investigados neste estudo de caso foram três conjuntos de videoaulas de 

programação de jogos. Quais sejam: Arkanoid, Nave e Destroyer. Cada jogo tinha um vídeo 

de apresentação e vários outros vídeos explicando funcionalidades específicas, por exemplo, 

as videoaulas do Jogo Arkanoid, era composto por um vídeo de demonstração e treze vídeos 

de recursos apresentando funcionalidades especificas da ferramenta e princípios de 

programação. Esses vídeos de recursos explicavam como montar o cenário do jogo, como 

fazer a movimentação de uma barra e da bola, pontuação e a derrota do jogo.    

Os jogos utilizados em cada aula possuíam aproximadamente a mesma complexidade 

de desenvolvimento. Todos eles exercitavam os conceitos básicos de programação, por 

exemplo, variáveis e tipos de dados.  
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5.4.1.6. Unidade de Análise 

A unidade de análise neste estudo foi cada estudante participante do desafio que fosse 

do Ensino Básico. Em cada aula, era monitorado se o estudante acessava a aula, fóruns e chats 

de discussões, se realizava interações com os demais participantes no AVA utilizado. Eles 

também tiveram suas opiniões coletadas através de formulários Web, aplicados no início e 

final do estudo. Todos os dados foram coletados através de formulários disponibilizados no 

AVA utilizado no estudo, que os alunos responderam de forma voluntária.  

5.4.1.7. Análise e Interpretação 

Esta etapa começa com a preparação dos dados coletados que foram organizados em 

uma planilha. Esta análise foi realizada gerando tabelas e gráficos dos itens de cada métrica 

(Motivação, Experiência do Usuário e Aprendizagem) e analisando as respostas discursivas 

apontadas pelos alunos, como as vantagens e desvantagens encontradas por eles e, ainda, as 

dificuldades de participar deste estudo empírico. 

A interpretação dos dados está ligada ao formato de resposta de acordo com a escala 

de Likert – quanto mais próximo estiver de Concordo Fortemente – melhor avaliado os itens 

das Tabelas: Tabela 19, Tabela 20, Tabela 21.  

5.4.2. Resultados  

Esta seção resume os resultados alcançados pelo estudo, através das respostas às 

Questões de Pesquisas (QP).  

QP1: Quais as principais dificuldades do ensino de programação à distância (on-line) 

para estudantes da Educação Básica? 

As principais dificuldades encontradas podem se elencar em três aspectos, são eles: 

resistência a seguir um ciclo de aprendizagem e desenvolvimento do jogo; pouco uso dos 

fóruns e chats de discussões e a necessidade de mais exemplos de jogos. Essas dificuldades 

foram avaliadas a partir de análises das respostas aos questionários e análises de logs do 

AVA. 

Resistência a seguir um ciclo de aprendizagem e desenvolvimento do jogo: o ciclo de 

aprendizagem estabelecido envolveu duas atividades: assistir aos vídeos e desenvolver os 

exemplos. Todavia, observamos que os alunos estavam relutantes, às vezes, em assistir aos 

vídeos por completo e ainda, em alguns casos queriam também, proceder desse mesmo modo 

ao desenvolver os exemplos dos jogos. Isso foi observado através dos logs dos alunos no 
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AVA utilizado e dos questionamentos nos fóruns de discussão disponíveis no AVA. Por 

exemplo, os alunos faziam questionamentos referentes a situações que já se encontravam no 

vídeo. Bastaria assistir aos vídeos completamente para sanar as dúvidas. Em alguns casos essa 

situação anteriormente descrita aconteceu. Ao pular etapas desse ciclo de aprendizagem 

sugerido (assistir videoaula e desenvolver os jogos), os estudantes consideraram que seria 

mais difícil de resolver os problemas que foram propostos.  

Pouco uso dos fóruns e chats de discussões: o AVA utilizado no estudo permitia que 

os alunos pudessem utilizar esse recurso para troca de informações e resoluções de dúvidas. 

Mas o que notamos foi o pouco uso desses recursos para esclarecer suas dúvidas ou discutir 

determinados aspectos de um jogo.  

Mais exemplos de jogos para desenvolver: os alunos sentiram a necessidade de um 

número maior de exemplos que apresentasse conceitos mais avançados de programação e 

funcionalidades da ferramenta Construct2. Para ilustrar, vamos apresentar alguns comentários 

dos alunos. Um determinado aluno comentou: “poucas videoaulas comparado à diversidade 

de recursos do programa” e o outro aluno completou: “acho que deveriam ter mais 

videoaulas mostrando mais coisas do construct2” e outro determinado aluno reportou: “falta 

um pouco mais de aprofundamento nas aulas. Como conceitos um pouco mais avançados”. E 

outro falou: “eu só acho que deveria haver exemplos mais complexos, envolvendo soluções 

mais complexas, nos vídeos”.  

Outro ponto que os alunos sentiram dificuldade foi um mecanismo que os guiassem 

para saber qual videoaula assistir e por onde começar sem deixar as aulas cansativas e 

estressantes, isso é observado nos seguintes comentários: “durante as aulas tiver dificuldade 

em segui uma sequência de desenvolvimento, deixando as videoaulas cansativas de assistir e 

estressantes”. Outro aluno ponderou: “o ritmo que as videoaulas são feitas é lento”. 

Isso reforça a necessidade de construção e elaboração de mais videoaulas com mais 

recurso e a criação de um mecanismo que guie o aluno nesse processo de desenvolvimento do 

jogo, sem ele saber a quantidade de videoaulas que ela vai ter que assistir para desenvolver o 

jogo.   

QP2: Quais as impressões dos alunos em relação ao ensino através de videoaulas? 

Para responder essa questão foram analisados os dados das Tabelas: Tabela 19, Tabela 

20 e Tabela 21, com resultados obtidos através das respostas dos alunos nos questionários on-
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line. As análises realizadas permitiram descobrir indícios úteis para melhoria dos aspectos 

pedagógicos e tecnológicos na elaboração e execução de futuros jogos e novos estudos. 

Na Figura 15 é possível visualizar as avaliações dos alunos relacionados aos itens para 

a métrica Motivação (Tabela 19). No item referente à Atenção (ID1), a maior parte dos alunos 

concordou que o desenvolvimento do jogo chama a atenção desde o início, tornando o 

processo de aprendizagem lúdico e divertido. Isso é notório quando os alunos declararam que 

50% concordam fortemente com a afirmativa e 45% concordam, isso demonstra que os alunos 

conseguiram ficar concentrados durante o desenvolvimento do jogo. Destacamos ainda que 

somente 2% dos alunos responderam que não sabiam opinar e 3% informaram que 

discordavam.  

 

Figura 15: Resultado das afirmativas referentes à motivação dos alunos relacionadas ao 

desenvolvimento dos jogos. 

Na pergunta referente à Relevância (ID2), 20% concordam fortemente, 67% 

concordam. Esses dados demonstram que 87% estão de acordo com a forma de desenvolver o 

jogo, ou seja, está adequando ao seu jeito de aprender. Do percentual restante, 10% se 

declaram neutros e 3% discordam dessa afirmativa. Novamente, nenhum aluno respondeu que 

discordam fortemente. Esses dados apontam a relevância de ensinar programação de jogos 

digitais no formato de videoaulas adotado, ou seja, um vídeo para diferentes aspectos dos 

jogos, por exemplo, um vídeo para o cenário do jogo, um vídeo que apresenta como fazer 

colisão de personagens, dentre outros.                                                    
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Na pergunta referente à Confiança (ID3), os alunos entenderam que eles ficam mais 

confiantes na medida em que vão desenvolvendo mais jogos, aprendendo mais recursos e 

utilizando mais conceitos relacionados a programação. Isso mostra que 92% – 55 – dos alunos 

sentem-se confiantes em aprender programação de jogos digitais com essa metodologia de 

aula. Ademais, somente 8% declararam-se neutros. Não foi apontada nenhuma discordância 

com relação à afirmativa ID3.  

Na pergunta sobre Satisfação (ID4), os dados indicam 93% dos alunos, ou seja, 57 

alunos demonstraram satisfação ao desenvolver o jogo com essa metodologia de videoaulas 

desenvolvidas em forma de recursos.  

A Tabela 22 apresenta as porcentagens das perguntas referentes à métrica Experiência 

do Usuário (Tabela 20). A maior parte das notas obtidas neste gráfico está entre concordo e 

concordo fortemente. Convencionou-se utilizar CF para Concordo Fortemente; C para 

Concordo; N para Neutro; D para Discordo e DF para Discordo Fortemente.  

Tabela 22: Respostas aos itens avaliados para a métrica de Satisfação do Usuário. 

Afirmativas CF C N D DF 

ID5 46% 50% 2% 2% 0% 

ID6 47% 50% 3% 0% 0% 

ID7 45% 50% 5% 0% 0% 

ID8 37% 53% 8% 2% 0% 

Nas afirmativas relacionadas à Diversão, a maior parte das notas estava entre concordo 

e concordo fortemente. Na afirmativa ID5: “Gostaria de assistir a outras videoaulas” 

demonstra que os alunos avaliaram positivamente este item e têm a intenção de assistir a 

outras videoaulas com outros tipos de jogos. Na afirmativa ID6: “Recomendaria para seus 

colegas” 97% dos alunos recomendaria para outras pessoas. Na afirmativa (ID7): “Me diverti 

com o jogo” 45% dos alunos concordam fortemente e 50% concordam, o que demonstra a 

satisfação dos alunos com o desenvolvimento do jogo. 

Na afirmativa relacionada ao Desafio (ID8): “O desenvolvimento do jogo evolui num 

ritmo adequado e não fica monótono – oferece novos obstáculos, situações ou variações de 

atividades”, os alunos avaliaram positivamente. Os resultados dessa afirmativa demonstraram 

que 90% dos alunos conseguiram alcançar o objetivo, desenvolver o jogo. 

Nas perguntas referentes à Competência, os alunos avaliaram positivamente o jogo, 

atribuindo entre concordavam fortemente e concordavam. Um resultado evidente desta 
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avaliação demonstrou que a grande maioria dos alunos conseguiu alcançar os objetivos do 

jogo através das próprias habilidades. 

Na Figura 16 é possível visualizar as avaliações dos alunos relacionados à métrica 

Aprendizagem analisando os dados da Tabela 21. Essa métrica afirma o seguinte ID9: “A 

experiência com o desenvolvimento do jogo me motiva a aprender conceitos de 

programação”. É possível verificar 95% dos alunos consideram que essa experiência de 

desenvolvimento os motiva a aprender outros conceitos de programação. E 100% dos alunos 

aludiram que participariam novamente de estudo dessa natureza. Isso vai ao encontro da 

opinião de um aluno: “Foi uma das melhores atividades que fiz nesse ano e acho que devia 

ser mais divulgada nos próximos anos, irei procurar saber mais sobre programação e jogos”. 

Outro ponto determinante é o dinamismo viabilizado pelos jogos, que permite o trabalho de 

diferentes aspectos lúdicos no processo de aprendizagem. Enquanto o aluno estiver 

aprendendo, ele vai estar se divertindo também, ou seja, a própria natureza do jogo estimula o 

aluno a ter um maior interesse pelo aprendizado.  

 

Figura 16: Respostas para os itens avaliados para a métrica de Aprendizagem. 

5.4.3. Discussões  

Este estudo teve duas Hipóteses de Pesquisas. De acordo com os resultados 

observados no estudo, podemos afirmar que a Hipótese de Pesquisa (HP1) foi confirmada, 

visto que os participantes conseguiram desenvolver os jogos. É possível observar que os jogos 

desenvolvidos conseguiram integrar conceitos de programação, exemplo, variáveis e tipos de 
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dados e funcionalidades especificas da ferramenta, possibilitando o aprendizado de conteúdos 

em atividade prática de desenvolvimento de jogos. 

A Hipótese de Pesquisa (HP2) também foi confirmada com informações dos 

questionários, análise de logs e análises dos feedbacks fornecidos pelos alunos. Ficou evidente 

que os alunos se sentiram motivados e estimulados a buscar o conhecimento dentro desta 

atividade através dos vídeos. É possível observar que os exemplos adotados, o tempo e a 

qualidade dos vídeos foram bem avaliados pelos estudantes, além de mostrar uma evidência 

que os alunos gostariam de ter uma disciplina de programação de jogos digitais nesse formato 

de aula. Essa evidência ficou notória com o seguinte questionamento: Com que frequência os 

alunos gostariam de ter aula de programação de jogos digitais nas escolas?  

Os resultados demonstram que os alunos deste nível de ensino têm interesse em 

aprender programação nas escolas e de preferência semanalmente, como ilustra a Figura 17. 

Esse fator mostra a necessidade de mais pesquisas que viabilizem este conteúdo para os 

alunos. Estes dados justificam a necessidade desse estudo para trabalhar o pensamento 

computacional nas escolas e atrair novos talentos para a Computação.                          

 

Figura 17: Interesse dos alunos por uma disciplina de programação nas escolas. 

Sendo assim, dadas às dificuldades do estudo, os resultados indicam que os estudantes 

receberam com satisfação o ensino de programação de jogos digitais on-line. No entanto, 

aprendemos que esse público alvo precisa de uma quantidade significativa de videoaulas e um 

mecanismo que guie esse processo de aprendizagem para que as aulas se tornem ainda mais 

interativas e consequentemente os alunos realizem todas as atividades solicitadas. 
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Aprendemos também que os alunos querem uma disciplina dessas nos currículos das escolas, 

como é apresentada na Figura 17.  

Acreditamos que é de suma importância inserir esse conhecimento na Educação 

Básica, permitindo a integração de disciplinas, que através do desenvolvimento de um jogo, 

animação ou simulação, os alunos possam abordar conceitos de outras disciplinas, como, 

matemática, física e, português, com o intuito de unificar os conhecimentos.  

5.4.4. Avaliação da Validade do Estudo 

As ameaças à validade representam situações que podem invalidar o resultado do 

estudo em alguma situação específica. Para o estudo de caso realizado foram avaliadas as 

ameaças externa e interna. Ameaças internas influenciam na confiabilidade dos resultados 

gerados no estudo, devido à falta de controle ou falha no design dos fatores. Ameaças 

externas influenciam na falha de generalização dos resultados quando fora do escopo do 

estudo (WOHLIN et. al., 2012). 

5.4.4.1. Ameaças Externas                                           

Não se podem generalizar os resultados obtidos neste trabalho com outros alunos em 

diferentes contextos, pois os resultados aplicam-se somente aos 60 participantes, nas 

condições em que foi aplicado o estudo. A aplicação deste com um público alvo diferente 

pode gerar outros resultados. 

5.4.4.2. Ameaças Internas 

• Contaminação: detectamos que 28% dos alunos tiveram alguma experiência anterior 

com programação e 17% com a ferramenta Construct2. Além disso, as atividades 

foram realizadas à distância. Apesar de esses fatos poderem ter influenciado o 

resultado do estudo, não detectamos nenhum sinal de tal influência.  

• Seleção: um dos problemas é não conhecer previamente os alunos, tornando difícil 

registrar diferenças em grau de conhecimentos.  

5.5. Considerações Finais 

Neste capítulo apresentamos dois estudos de caso. Um estudo comparativo entre o 

Formato Videoaula Gravada e o Formato de Missões. E o outro estudo foi a aplicação do 

Formato de Missões, em que investigamos a utilização de videoaulas de programação de 

jogos digitais on-line para alunos da Educação Básica.          
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Em geral, pôde-se observar que os estudos possibilitaram a aprendizagem de conceitos 

de programação e despertaram o interesse e motivação dos alunos para esta área de 

conhecimento. Os resultados mostraram que 92% dos estudantes que participaram da 

pesquisa, estão destinados a estudar mais sobre programação e que tem afinidade com a área 

ou com atividades de programação. Embora estes resultados não garantam que os alunos vão 

ingressar na graduação em cursos relacionados à Computação, fomos capazes de divulgar esta 

área, e torná-la mais familiar aos estudantes. Além disso, os alunos desenvolveram 

habilidades de resolução de problemas e desenvolvimento do raciocínio lógico. 

A ferramenta Construct2 se demonstrou adequada e motivadora do ensino de 

programação para esse público alvo. Em termos de programação, basicamente todos os alunos 

conseguiram utilizar comandos/recursos básicos (movimento, evento, tipos de dados, entre 

outros). O Construct2 destacou-se por sua diversidade de recursos disponíveis, estimulando a 

criatividade e a facilidade do uso. A forma de programar através de blocos e imediatamente 

poder executar o jogo desenvolvido atrai muito mais os jovens. 

Do ponto de vista da aprendizagem de programação foi possível constatar o impacto 

positivo confirmando nossas Hipóteses de Pesquisa definidas nos dois estudos. Sendo assim, 

acreditamos que o ensino de programação de jogos na Educação Básica, tem um grande 

potencial, e que pode colaborar na inserção de conhecimentos básicos de programação. 

Através do uso de elementos lúdicos, no nosso caso – o jogo – é possível ensinar conceitos de 

programação de forma dinâmica, e através do ensinamento desses conceitos os alunos podem 

desenvolver o pensamento computacional e o despertar vocacional, no intuito de facilitar e 

favorecer a preparação dos alunos para a sociedade. 

Concluímos que tais resultados podem nortear futuras pesquisas em outro contexto, 

com um maior número de participantes e diversificação de conteúdos e ferramentas de 

desenvolvimento de jogos digitais para esse público alvo. Diante dos resultados alcançados e 

das dificuldades encontradas pelos alunos, principalmente a necessidade de criação de um 

mecanismo que guiasse os alunos para saber qual videoaula assistir e por onde começar sem 

deixar as aulas cansativas se propôs o desenvolvimento do Formato Tutor Virtual, como é 

apresentado no próximo capítulo. 
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6. FORMATO AUXILIADO PELO TUTOR VIRTUAL  

Ante os estudos realizados, detectaram-se poucos estudos investigando a possibilidade 

de se ensinar programação de jogos digitais na Educação Básica através de um mecanismo 

que guiasse o aluno no processo de aprendizagem de programação de jogos digitais. Diante 

disso, apresenta-se nesse capítulo o Formato Tutor Virtual com o objetivo de guiar o aluno 

nesse processo de ensino aprendizagem intermediado por videoaulas de maneira interativa. O 

Formato Tutor Virtual foi implementado também para sanar os problemas identificados nos 

estudos realizados anteriormente. Nesse capítulo, apresentamos tanto o Formato Tutor Virtual 

como os resultados de um experimento controlado da utilização deste Formato com alunos da 

Educação Básica.  

A ideia do Formato Tutor Virtual é que este se apresente como um conjunto de 

atividades para ensinar programação aos alunos do Ensino Básico mediados por videoaulas e 

por um Tutor Virtual que guie o estudante em seus estudos. Com o auxílio deste formato os 

alunos terão noções de programação, por exemplo, tipos de dados e variáveis, através do 

desenvolvimento de jogos digitais de forma intuitiva e lúdica, permitindo que este público 

possa aprender de forma simples a desenvolver jogos digitais com diferentes níveis de 

complexidade, respeitando o ritmo próprio e o desenvolvimento de cada aluno. Portanto, na 

Seção 6.1 será apresentado o Formato Tutor Virtual. Em seguida, na Seção 6.2 será reportado 

o Fluxo do Tutor Virtual. Na Seção 6.3 será apresentado o planejamento e resultado do 

Experimento Controlado e, por fim, na Seção 6.4 apresentamos as considerações finais deste 

capítulo. 

6.1. Formato Tutor Virtual 

O Formato Tutor Virtual tem como objetivo atuar como mediador e guia do aluno 

durante a realização de um curso, visando estabelecer um processo de aprendizagem que 

direcione o aluno na absorção do conhecimento. Este formato utiliza as videoaulas no 

Formato de Missões (Capítulo 5). Outro objetivo do Formato Tutor Virtual é, por meio de um 

caminho de aprendizagem, definirá a forma mais adequada de apresentação das videoaulas, 

oferecendo algo, de acordo com a necessidade do aluno.  

No Formato Tutor Virtual o aluno tem um conjunto de recursos para desenvolver o 

jogo, mas pode não ter a percepção por onde começar a desenvolvê-lo. É nesse momento que 

este formato entra em ação para auxiliar e direcionar o aluno no desenvolvimento do jogo. Ele 
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permite que os conteúdos – denominados de recursos (Subseção 5.1.1) – de um curso sejam 

organizados e oferecidos de forma seletiva aos alunos, de modo que o Formato Tutor Virtual 

através de um conjunto de recursos (videoaulas) direciona e define a forma mais adequada à 

apresentação dos recursos, para que o aluno possa desenvolver o jogo. 

O Tutor foi desenvolvido utilizando a ideia de um fluxo de atividades, seguindo um 

caminho de aprendizagem. A Figura 18 a seguir exemplifica um fluxograma do caminho da 

aprendizagem que o Formato Tutor Virtual realiza para um determinado jogo. Nela, podemos 

observar que este formato apresenta inicialmente um vídeo de demonstração exemplificando 

como funciona o curso (Atividade 01). Este vídeo é produzido de maneira a despertar a 

atenção e o interesse do aluno. 

 

Figura 18: Caminho da aprendizagem realizado pelo Tutor. 
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Assistido ao vídeo (Atividade 01), se o aluno tiver instalado no seu computador 

(Atividade 02) a ferramenta utilizada para o desenvolvimento do jogo, é apresentado a ele o 

caminho. Em caso negativo, ele se direcionará a um link para fazer o download da ferramenta 

(Atividade 03). Iniciando a caminhada, apresenta-se um vídeo do jogo a ser desenvolvido 

(Atividade 04), nesse caso, o jogo Arkanoid. Continuando, o Tutor perguntará se o aluno quer 

jogar antes de começar a desenvolver (Atividade 5). O aluno tem a opção de jogar ou não. Por 

fim, o Tutor direcionará o aluno durante todo o processo de desenvolvimento do jogo, 

chamado de Caminho de Aprendizagem, como ilustra a Figura 18. 

O Tutor possui uma interface simples contendo apenas os vídeos e o caminho de 

aprendizagem necessário para o desenvolvimento do jogo, permitindo a individualização do 

atendimento, tendo como vantagens, ser acessível via Internet para viabilizar a integração do 

conteúdo (o jogo) com o aluno e direcioná-lo ao desenvolvimento do jogo.  

  O Tutor é subdividido em dois elementos principais. O primeiro é o avatar do Tutor 

Virtual (A) e o segundo é o Quadro de Projeção Interativo (B), como ilustra a Figura 19. 

 

Figura 19: Tela do Tutor e seus componentes. 

No Componente A, é apresentado o avatar do Tutor. Esse avatar simula o 

comportamento de um mediador da aprendizagem (Professor ou Tutor). Ele torna o ambiente 

mais lúdico, trazendo um personagem que faz companhia ao estudante durante todo o seu 

caminho de aprendizagem. O Tutor irá realizar: 

• Explicações sobre o que o estudante deve fazer para completar suas missões e/ou 

atividades; e,                    
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• Direcionar recursos no momento de dúvida do aluno. 

O Quadro de Projeção Interativo, Componente B, é composto de dois elementos: (i) a 

área dos vídeos e, (ii) a área de descrição dos vídeos, ou seja, as ações que os alunos terão que 

fazer. Na área (i) serão apresentados todos os recursos necessários (vídeos, imagens, textos, 

dentre outros) ao aluno no momento do desenvolvimento do jogo. Na área (ii) aparecerá um 

resumo da ação que o aluno deverá executar. 

O Quadro de Projeção Interativo (B) permitirá apresentar ao estudante diferentes tipos 

de mídias digitais, como, imagens, vídeos, textos e formulários. Nesse quadro o usuário 

poderá interagir com o Tutor respondendo formulários, jogando, e, de certa forma, 

estruturando o próprio caminho de aprendizagem. 

6.2. Fluxo do Tutor Virtual 

 Esta seção descreve o fluxo que um aluno segue ao desenvolver um jogo utilizando o 

Formato Tutor Virtual. O fluxo do Tutor é o percurso do aluno do início ao fim da aula, que 

no contexto desse trabalho, resume-se ao desenvolvimento de um jogo. A Figura 20 ilustra o 

primeiro contato com o Tutor que é uma caixa de texto em que o aluno insere seu nome. 

 

Figura 20: Tela de entrada para o Tutor. 

Em seguida o aluno é direcionado para a tela inicial do Tutor (Figura 21) com o 

conteúdo aparecendo no Quadro de Projeção Interativo. Aqui, o Tutor busca motivar o aluno, 

criando uma situação de desafio. Como podemos observar na Figura 21, nesse momento o 

aluno tem uma “Missão” que é o desenvolvimento do jogo. Para que o aluno aceite a missão, 

ele tem que clicar na opção “Aceitar Missão” que vai direcionar para um vídeo explicando 

melhor a missão, que no exemplo da Figura 21 é desenvolver o “Jogo da Nave”. 
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Figura 21: Tela de Missão para o jogo da Nave. 

Na próxima tela (Figura 22) o aluno pode escolher ver o vídeo de apresentação do 

jogo ou, caso o aluno já saiba como funciona o jogo, ele pode ir direto para o 

desenvolvimento do jogo. 

 

Figura 22: Tela de apresentação do jogo a ser desenvolvido. 

Dado prosseguimento, após o aluno ter visto o vídeo ou seguido direto para a 

implementação, como ilustrado na Figura 22, será apresentada ao mesmo a tela de sumário 

das etapas para o desenvolvimento do jogo (Figura 23). Esta tela apresenta o roteiro que o 

aluno deve seguir para se desenvolver um determinado jogo, no caso, o da Nave. Porém, caso 

o aluno já tenha conhecimento em alguma dessas etapas exibidas pelo roteiro, ele não precisa 

assistir a todas as aulas listadas nele. Por exemplo, caso um aluno esteja desenvolvendo um 
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determinado jogo e só tenha dificuldades em como fazer uma pontuação do jogo, ele não 

precisa assistir à explicação das outras etapas, sendo necessário apenas a daquela determinada 

aula de sua referida dúvida. Caso tenha outras dúvidas, ele poderá assistir às outras 

explicações e revê-las a qualquer momento. 

 

Figura 23: Tela de sumário do jogo. 

 Para exemplificarmos como funciona o sumário, observemos o item “Montar Cenário” 

da Figura 23. Após o aluno selecionar a missão “Montar Cenário”, aparecerá uma tela (Figura 

24) com um vídeo explicando como é o cenário a ser desenvolvido para o jogo.                                                                          

 

Figura 24: Montar Cenário.              

Após essa etapa, o aluno poderá clicar no botão “Continuar” que surgirá a tela (Figura 

25) com os conteúdos que ele precisa conhecer para desenvolver o cenário do jogo. Os três 
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componentes da ferramenta Construct2, motor de desenvolvimento de jogos usado na aula, 

que o aluno precisa conhecer são: Tiled Background, Sprites e Text. A explicação desses 

componentes está explanada na Tabela 16.  

 

Figura 25: Tela de componentes para criar o cenário do jogo. 

Sendo assim, após o aluno assistir à videoaula do componente Tiled Background, por 

exemplo, interage com o Tutor que o instiga a aplicar o conteúdo visto na aula. Por fim, o 

usuário responde se “Conseguiu”, “Não Conseguiu” ou se prefere deixar para “Fazer depois”, 

como é ilustrado na Figura 26. 

 

Figura 26: Tela de Montar cenário – componente Tiled Background. 

 Estes dados como “conseguiu”, “não conseguiu”, “pular” ou “continuar” e todo o 

acesso dos alunos interagindo com o Tutor são importantes para delinear o perfil dos alunos, 
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por permitirem através de análise de logs identificar como os alunos estão assistindo as aulas, 

se assistem os vídeos por completo, se pulam partes dos vídeos, quais os vídeos mais 

assistidos, dentre outros.                                                                   

6.3. Experimento Controlado 

 Esta seção apresenta uma visão geral do planejamento do experimento controlado 

proposto, onde abordaremos: objetivos, materiais, design experimental e os procedimentos 

para conduzir e analisar o estudo. Para planejá-lo seguimos o processo definido por Wohlin 

et. al. (2012). 

6.3.1. Objetivo e Questões de Pesquisa 

 Para melhor compreensão do objetivo do estudo, o mesmo é delineado seguindo o 

paradigma descrito template GQM (BASILI, CALDIERA e ROMBACH, 1994), conforme a 

Tabela 23 a seguir. 

Tabela 23: Detalhamento do objetivo do estudo no formato GQM. 

Analisar Os Formatos Tutor Virtual e Videoaula Gravada de ensino de 

programação de jogos digitais. 

Com o propósito de Avaliar a aprendizagem e interesse dos alunos. 

Com relação a Esforço, aprendizagem e preferência do aluno. 

Do ponto de vista Dos alunos do ensino médio. 

No contexto De uma turma do primeiro do ensino médio do IFMA. 

Para atingir o objetivo delineado pela Tabela 23, as seguintes questões de pesquisa e 

hipóteses nulas e alternativas foram definidas, como é apresentado a seguir: 

• QP1: Qual dos formatos analisados contribui mais para o engajamento dos 

alunos? 

o Hipótese Nula (H1.01): O nível médio de confiança dos alunos que 

desenvolveram o jogo com o Formato Tutor Virtual é igual ao obtido por 

aqueles que desenvolveram com o Formato Videoaula Gravada 

o Hipótese Alternativa (H1.11): O nível médio de confiança dos alunos que 

desenvolveram o jogo com o Formato Tutor Virtual é diferente ao obtido por 

aqueles que desenvolveram com o Formato Videoaula Gravada 

o Hipótese Nula (H1.02): O nível médio de satisfação dos alunos que 

desenvolveram o jogo com o Formato Tutor Virtual é igual ao obtido por 

aqueles que desenvolveram com o Formato Videoaula Gravada 
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o Hipótese Alternativa (H1.12): O nível médio de satisfação de aprendizado dos 

alunos que desenvolveram o jogo com o Formato Tutor Virtual é diferente ao 

obtido por aqueles que desenvolveram com o Formato Videoaula Gravada. 

• QP2: Os participantes conseguem desenvolver jogos mais facilmente em qual dos 

formatos analisados? 

o Hipótese Nula (H2.01): O desempenho médio dos alunos que reportaram 

facilidade no desenvolvimento de jogo com o Formato Tutor Virtual é igual ao 

obtido por aqueles que desenvolveram com o Formato Videoaula Gravada. 

o Hipótese Alternativa (H2.11): O desempenho médio dos alunos que 

reportaram facilidade no desenvolvimento de jogo com o Formato Videoaula 

Gravada é diferente ao obtido por aqueles que desenvolveram com o Formato 

Tutor Virtual. 

• QP3: Qual formato promove ao usuário uma experiência mais divertida e 

recomendável?                                                                                         

o Hipótese Nula (H3.01): O resultado médio do índice de recomendação para o 

desenvolvimento do jogo com o Formato Tutor Virtual é igual ao obtido por 

aqueles que desenvolveram com o Formato Videoaula Gravada. 

o Hipótese Alternativa (H3.11): O resultado médio do índice de recomendação 

para o desenvolvimento de jogo com o Formato Tutor Virtual é diferente ao 

obtido por aqueles que desenvolveram com o Formato Videoaula Gravada.  

o Hipótese Nula (H3.02): O índice médio de diversão no momento do 

desenvolvimento do jogo com o Formato Tutor é igual ao obtido por aqueles 

que desenvolveram com o Formato Videoaula Gravada. 

o Hipótese Alternativa (H3.12): O índice médio de diversão no momento do 

desenvolvimento do jogo com o Formato Tutor é diferente ao obtido por 

aqueles que desenvolveram com o Formato Videoaula Gravada. 

• QP4: Qual formato promove um aprendizado mais motivante e estimulante? 

o Hipótese Nula (H4.01): O resultado médio do estímulo em aprender utilizando 

o Formato Tutor Virtual é igual ao obtido por aqueles que desenvolveram com 

o Formato Videoaula Gravada. 
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o Hipótese Alternativa (H4.11): O resultado médio do estímulo em aprender 

utilizando o Formato Tutor Virtual é diferente ao obtido por aqueles que 

desenvolveram com o Formato Videoaula Gravada. 

o Hipótese Nula (H4.02): A média da motivação em desenvolver o jogo com o 

Formato Tutor Virtual é igual ao obtido por aqueles que desenvolveram com o 

Formato Videoaula Gravada. 

o Hipótese Alternativa (H4.12): A média da motivação em desenvolver o jogo 

com o Formato Tutor Virtual é diferente ao obtido por aqueles que 

desenvolveram com o Formato Videoaula Gravada. 

• QP5: Em qual formato os alunos precisam de mais tempo para assistir as 

videoaulas e desenvolver os jogos? 

o Hipótese Nula (H5.01): Não há diferença de tempo médio entre os resultados 

obtidos pelos alunos que utilizaram o Formato Tutor Virtual e os alunos que 

utilizaram o Formato Videoaula Gravada. 

o Hipótese Alternativa (H5.11): Os alunos que utilizaram o Formato Videoaula 

Gravada apresentam resultados em menor tempo que os alunos que utilizaram 

o Formato Tutor Virtual em relação ao tempo para desenvolver o jogo. 

• QP6: Quais as vantagens e limitações do Formato Tutor Virtual e Videoaula 

Gravada na visão dos alunos?                                                           

Para responder a essas questões, foi definido um questionário visando capturar 

informações sobre a Aprendizagem, Experiência e Motivação dos alunos ao longo do estudo.  

Este questionário foi adaptado a partir do estudo de Savi, Wangenheim e Borgatto (2011). As 

dimensões e respectivos itens que adaptamos são listados na Tabela 24. O estudo foi 

executado em um contexto diferente ao proposto por Savi, Wangenheim e Borgatto (2011), 

mas com o mesmo objetivo para avaliar a Aprendizagem, Experiência e Motivação.  

O questionário é composto por: (i) sete afirmações relativas à Aprendizagem, 

Experiência e Motivação; (ii) cinco dimensões em uma escala de Likert para cada uma dessas 

afirmativas, com alternativas de resposta de Concordo Fortemente (CF), Concordo (C), 

Neutro (N), Discordo (D) e Discordo Fortemente (DF). O questionário também possui duas 

questões discursivas para que os alunos pudessem explicar os benefícios percebidos e 

desvantagens sobre os formatos analisados. 
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Tabela 24: Aspectos avaliados pelo questionário. Fonte: Adaptado de Savi, Wangenheim 

e Borgatto (2011). 

Item ID Categoria Descrição Tipo de 

Questão 

Motivação 1 Confiança Usar o Formato Tutor Virtual/Formato 

Videoaula Gravada me deixou confiante 

de que eu estava realmente aprendendo* 

Escala de 

Likert 

2 Satisfação Fiquei satisfeito em assistir a videoaula e 

desenvolver o jogo no Formato Tutor 

Virtual/Formato Videoaula Gravada* 

Experiência 3 Diversão Eu recomendaria para meus colegas o 

desenvolvimento do jogo no Formato 

Tutor Virtual/Formato Videoaula 

Gravada* 

4 Diversão Eu me diverti com o desenvolvimento do 

jogo Formato Tutor Virtual/Formato 

Videoaula Gravada* 

5 Imersão Senti-me estimulado a aprender com o 

Formato Tutor Virtual/Formato Videoaula 

Gravada* 

Aprendizagem 6 Aplicação/ 

Aprendizagem 

de curto 

tempo 

A experiência com o desenvolvimento do 

jogo no Formato Tutor Virtual/Formato 

Videoaula Gravada me motiva a aprender 

programação de jogos* 

7 Compreensão Desenvolver o jogo utilizando o Formato 

Tutor Virtual/Videoaula Gravada é mais 

simples* 

*Questões obrigatórias 

6.3.2. Participantes 

Participaram deste estudo alunos do 1º ano do Ensino Médio do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA, localizado na cidade de São 

Raimundo das Mangabeiras, Maranhão, Brasil. A escolha desse campus do IFMA se deu pelo 

fácil acesso a ele pelo autor principal deste trabalho. Já a seleção dos estudantes foi baseada 

em um convite realizado a alunos dos turnos manhã e tarde que tivessem interesse em 

participar de uma pesquisa relacionada ao aprendizado do desenvolvimento de jogos digitais. 

O perfil dos estudantes selecionados é mostrado mais adiante. 

6.3.3. Material Experimental 

O estudo proposto visa aplicar os conhecimentos de conceitos de programação de 

jogos digitais para alunos do primeiro ano do Ensino Médio utilizando a ferramenta 
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Construct2 com a utilização de dois Formatos de ensino de programação de jogos com o uso 

de videoaulas. 

A decisão de utilizar a Construct2 foi a baixa curva de aprendizado, que possibilita a 

produção de bons resultados num pequeno espaço de tempo, gerando versões executáveis 

acessíveis a partir de navegadores Web disponíveis gratuitamente. Outro motivo foi o fato de 

a ferramenta ser de desenvolvimento de jogos adotado no laboratório de pesquisa dos 

pesquisadores envolvidos.  

Para executar o estudo, foram elaboradas duas aulas, uma visando ensinar o 

desenvolvimento do jogo Arkanoid e a outra de um jogo de Nave. O jogo Arkanoid é formado 

por uma bola, uma raquete e blocos coloridos, sendo o objetivo do jogo destruir com a bola 

todos os blocos coloridos. E o jogo Nave tem como objetivo controlar uma nave para atirar e 

destruir naves inimigas que tentam eliminá-lo, ganhando pontos sempre que destrói uma nave 

inimiga. Para os dois jogos (Arkanoid e Nave) foram gravadas aulas nos dois formatos 

analisados que ensinam a desenvolver tais jogos. O jogo Arkanoid possui 14 vídeos, cada 

vídeo tem um tempo de duração entre 28 segundos a 6 minutos. E o jogo Nave possui 13 

vídeos, cada vídeo com um tempo de duração que varia de 30 segundos a 6 minutos. 

6.3.4. Design Experimental 

Neste estudo, as métricas avaliadas são as apresentadas na Tabela 24, o Tempo e as 

respostas às questões dissertativas. E os tratamentos são os Formatos (Tutor Virtual e 

Videoaula Gravada).  

Definir o design apropriado para a execução do experimento é importante porque 

otimiza o uso dos três princípios básicos do projeto de experimentos: Replicação, Bloqueio e 

Aleatorização (WOHLIN et. al., 2000). O princípio de bloqueio indica que precisamos 

controlar fatores que possam influenciar as variáveis de resposta. Sendo assim, há alguns 

fatores que precisamos controlar durante a execução do experimento. O primeiro fator sob 

controle é a seleção dos alunos para executar o experimento, pois diferentes conhecimentos e 

habilidades podem influenciar diretamente em nossas métricas. O segundo fator são os jogos 

que precisam também ser controlados, dado o efeito de suas diferentes características de 

implementação. 

Sendo assim, optamos por um design em Quadrado Latino (BOX, HUNTER e 

HUNTER, 2005), por se encaixar ao nosso domínio do experimento. A escolha do Quadrado 

Latino ocorreu pelo fato de essa forma de organização possibilitar um bom controle dos 
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fatores envolvidos no experimento (LEROY, 2011). Cada Quadrado Latino foi organizado 

como uma matriz dois por dois (duas linhas e duas colunas), como ilustra a Tabela 25. 

Tabela 25: Layout do Design Experimental. 

 Jogo Arkanoid 

(J1) 

Jogo Nave 

(J2) 

 Jogo Arkanoid 

(J1) 

Jogo Nave 

(J2) 

... 

Aluno 1 Formato Tutor 

Virtual 

Formato 

Videoaula 

Gravada 

Aluno 3 Formato 

Videoaula 

Gravada 

Formato 

Tutor 

Virtual 

Aluno 2 Formato 

Videoaula 

Gravada 

Formato 

Tutor 

Virtual 

Aluno 4 Formato Tutor 

Virtual 

Formato 

Videoaula 

Gravada 

Quadrado 1 Quadrado 2 

Para aplicar esse projeto aos nossos fatores, posicionamos os alunos como índices das 

linhas e os jogos como índices das colunas do Quadrado Latino (ver Tabela 25). Aplicando o 

design do Quadrado Latino, cada aluno experimentará os dois tratamentos (Formato Tutor 

Virtual e Formato Videoaula Gravada) e as duas aulas (jogo Arkanoid e Nave). 

Para que houvesse réplicas no experimento, adicionamos mais quadrados mudando-se 

apenas os índices das linhas (alunos) e mantendo-se as colunas (jogos), além de realizar novo 

procedimento de aleatorização no tratamento a ser utilizado por cada aluno em cada aula. 

A execução do experimento foi realizada em três dias, cada dia com uma sessão de 4 

horas, como é apresentado na Tabela 26. O primeiro dia teve como objetivo explicar como 

seria o experimento, apresentar uma visão geral da ferramenta Construct2 e, de como os 

alunos deveria prosseguir durante o desenvolvimento do experimento. A principal 

preocupação era instruir os alunos a seguir o desenvolvimento corretamente. Caso contrário, 

eles poderiam tentar explorar a ferramenta para outro propósito, que não fosse o foco do 

estudo. Além disso, o condutor do experimento recomendava aos alunos que fizessem 

perguntas sempre que quisessem e dirigissem suas dúvidas diretamente a ele, o próprio 

condutor do experimento, sem fazer perguntas aos outros alunos próximos. 

Tabela 26: Execução do Experimento. 

Primeiro Dia Segundo Dia Terceiro Dia 

Apresentação e funcionamento do 

experimento 

Primeira Execução Segunda Execução 

 O segundo e terceiro dia são dedicados ao desenvolvimento dos jogos, cada dia com 

um dos formatos de aula analisados, de acordo com o determinado pela aleatorização do 

experimento e de forma monitorada pelo condutor do experimento e ao final de cada dia os 

alunos respondiam a um questionário.  
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6.3.5. Tarefas dos Participantes 

Em primeiro lugar, os alunos preenchem um formulário de caracterização com 

questões objetivas informando sobre sua experiência em temas relacionados ao estudo, como: 

(i) sua experiência em programação; (ii) seu conhecimento sobre a ferramenta Construct2; e 

(iii) questões relacionadas ao perfil do aluno. 

É coletado o perfil de cada aluno e classificados em: Nenhum (N), Baixo (B) e Média 

(M) para os requisitos (i) e (ii). Por exemplo, a respeito de programação, o assunto é 

caracterizado como tendo: (a) Nenhuma Experiência, se ele ainda não teve contato com 

programação; (b) Baixa Experiência, se teve pouco contato com programação, lendo um 

material de apoio, por exemplo; e (c) Experiência Média, se teve contato com a programação 

em um projeto acadêmico.  

As demais tarefas foram: realizar o desenvolvimento dos jogos em cada formato 

investigado de acordo com a aleatorização. Ao terminar essas atividades, os participantes 

enviavam seus resultados para o e-mail do condutor e respondiam a um questionário. 

6.3.6. Procedimentos de Análise dos Dados 

Para responder às questões de pesquisa de QP1 a QP4, analisamos as respostas dos 

alunos (escala de Likert) com relação aos itens identificados na Tabela 24. A análise começa 

com a visualização de um gráfico de barras para se identificar os percentuais de frequência de 

resposta para cada item da escala de Likert. Após isso, as respostas foram convertidas para 

uma escala de 1 a 5, calculada a média amostral, bem como gráficos de boxplot para se 

visualizar a mediana e a distribuição dos valores. Testes estatísticos foram utilizados para se 

verificar a existência de diferenças estatisticamente significantes com um nível de 

significância de 0.05. 

A QP5 foi respondida com base na análise do tempo que os alunos levaram para 

desenvolver os jogos em cada formato de aula investigado. Finalmente, para responder à 

questão QP6 utilizamos o método de Open Coding (KHANDAKAR, 2009) na análise das 

respostas textuais dos alunos. 

6.3.7. Execução do Experimento 

Foram recebidas 21 solicitações de inscrições para participar do estudo, sendo as 20 

primeiras aceitas, de forma a se montar 10 Quadrados Latinos. Esses participantes 

manifestaram concordância em participar do estudo ao assinarem um termo juntamente com 



135 

 
 

os pesquisadores garantindo a confidencialidade da identidade deles no processo de 

experimentação. Os alunos tinham entre 14 a 17 anos, sendo a média amostral de 15 anos. 

Dos 20 alunos, foram 14 homens (70%) e 6 mulheres (30%).  

Com relação à experiência em programação 40% dos alunos reportaram ter uma Baixa 

Experiência, a linguagem que os alunos reportaram sobre conhecimento em programação foi a 

linguagem de Marcação HyperText Markup Language (HTML) e os demais 60% não tinha 

nenhuma experiência. Entretanto, para a experiência com a ferramenta Construct2 apenas um 

aluno indicou que tinha uma baixa experiência com a ferramenta. Vale ressaltar que as 

influências das diferenças de experiências são controladas pelo design do Quadrado Latino. 

A Tabela 27 detalha o perfil básico de cada aluno, seu código de identificação (ID) e 

seu posicionamento em Quadrados Latinos (QL). Cada participante realizou as atividades 

programadas para os três dias, sendo seus dados coletados conforme planejado. 

Tabela 27: Detalhamento do perfil dos participantes do estudo. 

QL ID Programação Construct 2 Idade Sexo 

1 A1 Baixo Baixo 15 M 

A2 Nenhuma Nenhuma 15 M 

2 A3 Nenhuma Nenhuma 15 M 

A4 Baixo Nenhuma 18 F 

3 A5 Baixo Nenhuma 17 M 

A6 Nenhuma Nenhuma 16 M 

4 A7 Baixo Nenhuma 15 M 

A8 Nenhuma Nenhuma 14 F 

5 A9 Nenhuma Nenhuma 14 F 

A10 Baixo Nenhuma 15 M 

6 A11 Nenhuma Nenhuma 14 M 

A12 Nenhuma Nenhuma 15 F 

7 A13 Baixo Nenhuma 15 M 

A14 Nenhuma Nenhuma 16 M 

8 A15 Baixo Nenhuma 15 F 

A16 Nenhuma Nenhuma 15 M 

9 A17 Nenhuma Nenhuma 14 M 

A18 Nenhuma Nenhuma 14 M 

10 A19 Baixo Nenhuma 15 F 

A20 Nenhuma Nenhuma 15 M 

6.3.7.1. Análise dos Dados 

 Para análise dos dados foi utilizada a linguagem de programação R e os softwares 

RStudio30 e Minitab31. Para as questões QP1, QP2, QP3, QP4 e QP5 antes da realização dos 

                                                           
30 https://www.rstudio.com/ 
31 http://www.minitab.com/pt-br/ 



136 

 
 

testes foi verificada a suposição de normalidade dos dados amostrais com o teste de 

Anderson-Darling. Como foi observada a não normalidade dos dados, utilizamos o teste não 

paramétrico de Wilcox.  

6.3.7.2. Respostas às Questões de Pesquisas 

A seguir descrevemos os resultados alcançados em cada QP.         

QP1: Qual dos formatos analisados contribui mais para o engajamento dos alunos? 

Para responder a essa QP, analisamos os itens Confiança (ID1 – confiança no 

aprendizado) e Satisfação (ID2 – satisfação com a aula) da Tabela 24. Na afirmativa referente 

à Confiança (ID1), podemos observar um ligeiro aumento do nível de concordância para o 

Formato Tutor Virtual, este obtendo 50% para Concordo Fortemente e 50% para Concordo, 

enquanto o Formato Videoaula Gravada obteve 30% para Concordo Fortemente, 65% para 

Concordo e 5% para Neutro, como ilustra a Figura 27.  

 

Figura 27: Gráfico de barras do item Confiança. 

Na Figura 28, podemos observar que para a pergunta referente à Satisfação (ID2) o 

Formato Tutor Virtual também teve uma ligeira maioria, obtendo 65% para Concordo 

Fortemente, 30% para Concordo e 5% para Neutro, enquanto, o Formato Videoaula Gravada 

teve, respectivamente, para Concordo Fortemente e Concordo 45% e, 10% para Neutro. 



137 

 
 

 

Figura 28: Gráfico de barras do item Satisfação. 

Ao converter as respostas em uma escala de 1 a 5, a Tabela 28 apresenta as médias 

obtidas pelos participantes deste estudo em sua avaliação de Confiança (ID1) e Satisfação 

(ID2). Como pode ser observado, o Formato Tutor Virtual apresenta uma média superior ao 

Formato Videoaula Gravada na análise dos dois Formatos.  

Tabela 28: Média dos itens de Confiança e Satisfação. 

 Confiança (ID1) Satisfação (ID2) 

Formato Tutor Virtual 4.5 4.6 

Formato Videoaula Gravada 4.25 4.35 

O gráfico de boxplot das Figuras: Figura 29 e Figura 30 mostra uma visão da 

distribuição desses valores. Nota-se pela figura que o Formato Tutor Virtual apresentou para 

os dois itens uma mediana (4.5 e 5.0) superior ao do Formato Videoaula Gravada (4.0 e 4.0). 

 

Figura 29: Gráfico de Boxplot  do item Confiança. 
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Figura 30: Gráfico de Boxplot do item Satisfação. 

Objetivando-se averiguar a significância estatística dessa diferença de resultados 

apresentados para estes dois itens, recorreu-se ao teste de Wilcox. O valor-P resultante para os 

itens Confiança (ID1) e Satisfação (ID2) são apresentados na Tabela 29. Conforme o exposto, 

não podemos afirmar que há diferença estatisticamente significativa entre os níveis de 

Confiança e Satisfação do Formato Tutor Virtual e do Formato Videoaula Gravada.  

Tabela 29: Valor-P para os itens Confiança e Satisfação. 

 Confiança Satisfação 

Valor-P 0.9999 0.2355 

Como resposta a QP1, pode-se concluir que o Formato Tutor Virtual apresentou uma 

leve superioridade em relação ao Formato Videoaula Gravada. Entretanto, esse resultado não 

pode ser generalizado por não ter ocorrido uma diferença estatisticamente significante. Assim, 

podemos assumir que para o item Confiança (ID1) aceitamos a Hipótese Nula (H1.01): “O 

nível médio de confiança dos alunos que desenvolveram o jogo com o Formato Tutor Virtual 

é igual ao obtido por aqueles que desenvolveram com o Formato Videoaula Gravada” e 

rejeitamos a Hipótese Alternativa (H1.11). E para o item Satisfação (ID2) também aceitamos a 

Hipótese Nula (H1.02): “O nível médio de satisfação dos alunos que desenvolveram o jogo 

com o Formato Tutor Virtual é igual ao obtido por aqueles que desenvolveram com o 

Formato Videoaula Gravada” e rejeitamos a Hipótese Alternativa (H1.12). 

QP2: Desenvolver o jogo utilizando o Formato Tutor Virtual/Videoaula Gravada é mais 

simples? 

Para responder a essa QP analisamos o item Simplicidade (ID7) da Tabela 24. Para 

este item, podemos observar um ligeiro aumento do nível de concordância para o Formato 

Videoaula Gravada (45% para Concordo Fortemente e 55% para Concordo) em relação ao 
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Formato Tutor Virtual (20% para Concordo Fortemente, 55% para Concordo e 25% para 

Neutro), como ilustra a Figura 31. 

 

Figura 31: Gráfico de barras para o item simplicidade de desenvolvimento. 

Ao converter as respostas em uma escala de 1 a 5, a Tabela 30 apresenta as médias 

obtidas pelos participantes deste estudo em sua avaliação de Simplicidade (ID7). Como pode 

ser observado, o Formato Videoaula Gravada apresenta uma média superior ao Formato Tutor 

Virtual (12,7% maior). 

Tabela 30: Média dos formatos para o item Simplicidade. 

Média 

Formato Tutor Virtual 3.95 

Formato Videoaula Gravada 4.45 

Analisando o gráfico de boxplot (ver Figura 32) é observado que as medianas dos dois 

Formatos são iguais (4.0), mas o Formato Videoaula Gravada teve notas para Concordo 

Fortemente e Concordo superior ao Formato Tutor Virtual, como é ilustrado no gráfico de 

barra da Figura 32.  

 

Figura 32: Gráfico de boxplot para o item simplicidade de desenvolvimento. 
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 Objetivando-se averiguar a significância estatística dessa diferença de resultados 

apresentados, recorremos novamente ao teste de Wilcox. Analisando o valor-P resultante (ver 

Tabela 31), fica evidente a existência de uma diferença estatisticamente significante entre os 

formatos analisados. 

Tabela 31: Valor-P para o teste de hipótese do item Simplicidade. 

Simplicidade 

Valor-P 0.01971  

Portanto, com base no resultado obtido rejeitamos a Hipótese Nula (H2.01) e 

aceitamos a Hipótese Alternativa (H2.11): “O desempenho médio dos alunos que reportaram 

simplicidade no desenvolvimento de jogo com o Formato Videoaula Gravada é diferente ao 

obtido por aqueles que desenvolveram com o Formato Tutor Virtual”. 

QP3: Qual formato promove ao usuário uma experiência mais divertida e 

recomendável? 

Para responder a essa questão de pesquisa, analisaremos os itens Recomendação (ID3) 

e Diversão (ID4) da Tabela 24. No item referente à Recomendação (ID3), podemos observar 

um ligeiro aumento do nível de concordância para o Formato Tutor Virtual (60% para 

Concordo Fortemente e 40% para Concordo) em relação ao Formato Videoaula Gravada 

(40% para Concordo Fortemente, 45% para Concordo, 10% para Neutro e 5% para Discordo). 

Vale ressaltar que o Formato Tutor Virtual não apresentou resultados para Neutro e nem para 

Discordo, apresentando uma possível tendência dos alunos a recomendarem o Formato Tutor 

Virtual.  

Para o item Diversão (ID4), os resultados foram 50% para Concordo Fortemente, 45% 

para Concordo e 5% para Neutro para o Tutor Virtual, e, 25% para Concordo Fortemente, 

55% para Concordo, 15% para Neutro e 5% para Discordo, para o Formato Videoaula 

Gravada. Novamente, os resultados da estatística descritiva apresentam um ligeiro aumento de 

concordância para o Formato Tutor Virtual.  

Após converter as respostas para uma escala de 1 a 5, podemos encontrar a média dos 

participantes para os itens analisados nessa questão, conforme apresenta a Tabela 32. Como 

pode ser observado, o Formato Tutor Virtual apresenta uma média superior ao Formato 

Videoaula Gravada para os dois Formatos (9,5% e 8,75%). 

Tabela 32: Média dos itens Recomendação e Diversão. 

Formato Tutor Virtual Videoaula Gravada 

Recomendação (ID3) 4.6 4.2 

Diversão (ID4) 4.35 4 
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 Analisando o gráfico de boxplot Figura 33 é observado que a mediana do Formato 

Tutor Virtual é levemente superior ao Formato Videoaula Gravada, sendo respectivamente, 5 

e 4 para item Recomendação (ID3).  

 

Figura 33: Gráfico de boxplot do item Recomendação. 

Já para o item Diversão (ID4) as medianas são iguais, mas os valores apresentados na 

Figura 34, mostra que os resultados do Formato Tutor Virtual tendem a ter melhores notas e 

ainda é observado dois outliers, isso refere às notas baixas dadas pelos alunos para o Formato 

Videoaula Gravada.  

 

Figura 34: Gráfico de boxplot do item Diversão. 

Visando verificar se a diferença observada nos resultados é estatisticamente 

significativa, o teste de Wilcox foi novamente utilizado. Desse modo, levando-se em 

consideração a média de cada estudante obtida na análise de Recomendação (ID3) e Diversão 

(ID4) dos jogos desenvolvidos, aplicou-se o referido teste sobre as amostras presumindo nível 

de significância de 5%. O valor-P resultante é apresentado na Tabela 33 para os itens 

Recomendação (ID3) e Diversão (ID4). 
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Tabela 33: Valor-P para os testes das hipóteses dos itens Recomendação e Diversão. 

 Recomendação (ID3) Diversão (ID4) 

Valor-P 0.119 0.09727 

Como pode ser observado na Tabela 33, estes resultados não apresentam evidências 

suficientes para se afirmar que existe diferença estatisticamente significante tanto para o item 

Recomendação (ID3), como, para o item Diversão (ID4) para os formatos analisados. Diante 

dos resultados concluímos que para o item Recomendação (ID3) aceitamos a Hipótese Nula 

(H3.01): “O índice médio de diversão no momento do desenvolvimento do jogo com o 

Formato Tutor é igual ao obtido por aqueles que desenvolveram com o Formato Videoaula 

Gravada” e rejeitamos a Hipótese Alternativa (H3.11). Para o item Diversão (ID3) aceitamos 

a Hipótese Nula (H3.12): “O índice médio de diversão no momento do desenvolvimento do 

jogo com o Formato Tutor é igual ao obtido por aqueles que desenvolveram com o Formato 

Videoaula Gravada” e rejeitamos a Hipótese Alternativa (H3.12). 

QP4: Qual formato promove um aprendizado mais motivante e estimulante? 

Para apoiar a análise desta QP, os itens Estímulo (ID5) e Motivação (ID6) da Tabela 

24 foram analisados. Na afirmativa referente ao Estímulo (ID5), podemos observar um 

aumento no nível de estímulo para Formato Tutor Virtual, onde este obteve 40% para 

Concordo Fortemente, 50% para Concordo e 10% para Neutro, enquanto o Formato 

Videoaula Gravada obteve 15% para Concordo Fortemente, 50% para Concordo, 15% para 

Neutro, 10% para Discordo e 10% para Discordo Fortemente, como ilustra a Figura 35. 

 

Figura 35: Gráfico de barra do item Motivação. 

No entanto, para o item Motivação (ID6) podemos observar uma leve superioridade 

para o Formato Tutor Virtual, este obteve, 55% para Concordo Fortemente, 40% para 

Concordo e 5% para Neutro. Já o Formato Videoaula Gravada obteve 20% para Concordo 
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Fortemente, 40% para Concordo, 25% para Neutro, 10% para Discordo e 5% para Discordo 

Fortemente como é ilustrado na Figura 36. 

 

Figura 36: Gráfico de barra para o item Estímulo. 

A média entre os formatos pode ser observada na Tabela 34, apresentando que o 

Formato Tutor Virtual teve uma média superior ao Formato Videoaula Gravada para os itens 

Estímulo (ID5, 22,8% superior) e Motivação (ID4, 25% superior). 

Tabela 34: Média para os itens Motivação e Estímulo. 

Formato Tutor Virtual Videoaula Gravada 

Motivação (ID4) 4.5 3.6 

Estímulo (ID5) 4.3 3.5 

No entanto, com base na mediana dos Formatos, como pode ser observada no gráfico 

de boxplot da Figura 37, verificamos que a mediana do Formato Tutor Virtual é superior à 

mediana do Formato Videoaula Gravada. No entanto para o item Estímulo (ver Figura 38) as 

medianas são iguais.                                                                                

 

Figura 37: Gráfico de boxplot para o item Motivação. 
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Figura 38: Gráfico de boxplot para o item Estímulo. 

Objetivando-se averiguar a significância estatística dessa diferença de resultados 

apresentados, utilizamos novamente o teste de Wilcox. O valor-P resultante para os itens 

Motivação (ID4) e Estímulo (ID5) são apresentados na Tabela 35. Portanto, temos evidências 

estatisticamente suficientes para afirmar que essas diferenças não são devidas ao acaso e que 

podem ser generalizadas para situações semelhantes. 

Tabela 35: Valor-P para os itens Estímulo e Motivação. 

 Motivação (ID5) Estímulo (ID6) 

Valor-P 0.02146 0.04314 

Portanto, concluímos que para o item Estímulo (ID5) aceitamos a Hipótese Alternativa 

(H4.11): “O resultado médio do estímulo em aprender utilizando o Formato Tutor Virtual é 

diferente ao obtido por aqueles que desenvolveram com o Formato Videoaula Gravada” e 

rejeitamos a Hipótese Nula (H4.01). E, para o item Motivação (ID6) rejeitamos Hipótese Nula 

(H4.02) e aceitamos a Hipótese Alternativa (H4.12): “O resultado médio do estímulo em 

aprender utilizando o Formato Tutor Virtual é diferente ao obtido por aqueles que 

desenvolveram com o Formato Videoaula Gravada”. 

QP5: Em qual formato os alunos precisam de mais tempo para assistir às videoaulas e 

desenvolver os jogos? 

 Para responder essa QP analisamos o tempo de cada aluno durante o desenvolvimento 

do jogo nos dois Formatos. Esta análise avaliou o desempenho dos alunos durante o 

desenvolvimento dos jogos utilizando os dois Formatos. A Tabela 36 a seguir apresenta os 

dados com o tempo médio dos alunos nos dois Formatos analisados, além da média e desvio 

padrão dos Formatos. Como resultado, os alunos que desenvolveram o jogo utilizando o 

Formato Tutor Virtual apresentaram em média tempo maiores (23,6% superior) para 

desenvolver o jogo em comparação com os alunos que desenvolveram utilizando o Formato 
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Videoaula Gravada. Além disso, o desvio padrão dos alunos que utilizaram o Formato Tutor 

Virtual é relativamente menor em relação ao Formato Videoaula Gravada, ou seja, há menor 

variação nas médias dos estudantes na utilização do Formato Tutor Virtual em relação ao 

Formato Videoaula Gravada.  

Tabela 36: Média e desvio padrão dos alunos utilizando os Formatos analisados. 

Formatos Média (em minutos) Desvio Padrão 

Tutor Virtual 131 34,19 

Videoaula Gravada 106 47,71 

Na Figura 39, é ilustrado o gráfico boxplot, da distribuição da média de tempo dos 

Formatos Tutor Virtual e Videoaula Gravada.  

 

Figura 39: Gráfico de boxplot da distribuição da média do tempo dos formatos 

analisados. 

A partir dos dados coletados, foi aplicado um teste estatístico a fim de avaliar se havia 

diferença significativa entre os resultados obtidos por ambos os Formatos (Tutor Virtual e 

Videoaula Gravada) em relação ao tempo. Assim, inicialmente foi aplicado o teste de 

normalidade de Anderson-Darling para avaliar a normalidade da amostra. O resultado indicou 

que os dados não seguem uma distribuição normal para nível de confiança de 95%, tendo o 

valor (ρ = 0,032) para o Formato Tutor Virtual (Figura 40) e o valor (ρ = 0,016) para o 

Formato Videoaula Gravada (Figura 41). 
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Figura 40: Distribuição dos dados – Formato Tutor Virtual. 

 

Figura 41: Distribuição dos dados – Formato Videoaula Gravada. 

Ainda assim executamos a Análise de Variância (ANOVA) para realizar a análise de 

resíduos (Ver Figura 42). Conforme esperado o gráfico de valores ajustados mostra uma 

heterogeneidade dos resíduos em relação aos valores ajustados, violando a principal suposição 

da ANOVA.                                                                
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Figura 42: Análise de resíduos da ANOVA. 

Em uma segunda tentativa os dados foram transformados usando o método de Box-

cox, mas, mesmo assim a análise dos resíduos mostrou a inaplicabilidade da ANOVA. Assim, 

foi necessário a aplicação de um teste não paramétrico para avaliar a possibilidade de 

diferença estatística significante entre os dois Formatos. Então, foi aplicado o teste Wilcox 

com nível de confiança de 95% (α = 0.05). O resultado do teste indicou um valor-P menor que 

o nível de confiança adotado (ver Tabela 37), confirmando que há diferenças estatisticamente 

significantes. Como o tempo médio usando o Formato Tutor Virtual foi maior, aceitamos a 

Hipótese Alternativa definida.  

Tabela 37: Valor-P do Tempo. 

Tempo 

Valor-P 0,024  

Portanto, com base no resultado obtido rejeitamos a Hipótese Nula (H5.01): “Não há 

diferença de tempo médio entre os resultados obtidos pelos alunos que utilizaram o Formato 

Tutor Virtual e os alunos que utilizaram o Formato Videoaula Gravada” e, assumimos a 

Hipótese Alternativa (H5.02): “Os alunos que utilizaram o Formato Videoaula Gravada 

apresentaram resultados em menor tempo que os alunos que utilizaram o Formato Tutor 

Virtual em relação ao tempo para desenvolver o jogo”. Esse resultado apresenta que em 

média, desenvolver o jogo com o Formato Tutor Virtual leva aproximadamente 23,6% mais 

tempo.                                                                                   
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QP6: Quais as vantagens e limitações dos Formato Tutor Virtual e Videoaula Gravada 

na visão dos alunos? 

Considerando a natureza dissertativa (aberta) – ver Tabela 38 – de duas questões 

aplicadas no questionário, utilizamos uma técnica para organização de dados chamada Open 

Coding – Codificação Aberta (KHANDAKAR, 2009) para analisar os dados coletados. 

Concebemos o nosso estudo a partir da Ferramenta Saturate32 para auxiliar a organização dos 

dados. O autor da tese e um autor auxiliar fizeram a codificação de uma maneira independente 

(em virtude de limitações geográficas) e depois se reuniram para chegar ao consenso de quais 

códigos deveriam compor o conjunto de códigos final.  

Tabela 38: Questões Discursivas. 

Formato Tutor Virtual Formato Videoaula Gravada 

Quais as vantagens da aula no Formato 

Tutor Virtual? 

Quais as vantagens da aula no Formato 

Videoaula Gravada? 

Quais as desvantagens da aula no 

Formato Tutor Virtual? 

Quais as desvantagens da aula no 

Formato Videoaula Gravada? 

As respostas relacionadas às vantagens e desvantagens dos Formatos Tutor Virtual e 

Videoaula Gravada foram codificadas separadamente. O Open Coding colaborativa foi feito 

até a saturação ser atingida. No final, obtivemos 138 códigos para os dois formatos. 

Utilizamos também o Axial Coding objetivando encontrar temas conceituais de nível superior 

para auxiliar a responder está QP na descrição dos nossos resultados obtidos após análises dos 

Formatos Tutor Virtual e Videoaula Gravada, os quais são apresentados a seguir.  

A) Análise para o Formato Tutor Virtual 

Os resultados obtidos podem ser organizados de acordo com os seguintes códigos que 

encontramos nas nossas análises: Aprendizagem, Desenvolvimento, Conteúdo e Dificuldades. 

A seguir, para nortear nossas análises, reportamos sobre cada código, aplicando um valor 

(superscript) para indicar a quantidade que aquele código foi citado pelos participantes. Cabe 

ressaltar que em uma resposta pode ter um ou vários códigos.  

Vantagens do Formato Tutor:  

De acordo com o código de alto nível “Aprendizagem”, o código mais recorrente foi 

“Fácil Aprendizagem (14)”. Para tal código, o Aluno (A17) citou: “No meu ponto de vista o 

tutor facilita muito a aprendizagem, por que o aluno tem mais motivação em aprender 

assistindo as videoaulas por partes ficando mais atento à explicação”. O Aluno (A10) 

                                                           
32 http://old.saturateapp.com/ 
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complementou: “As aulas são com fácil entendimento, boa explicação e ensina 

separadamente tem melhor entendimento”. Outro código recorrente foi “Maior Segurança 

(3)”. Neste ponto, o Aluno (A5) reportou: “A utilização dos vídeos em partes específicas faz 

com que o aluno se mantenha atento, e mais seguro, na hora de realizar as atividades, 

também facilitando o entendimento e aprendizagem”. Os demais códigos para o tópico 

“Aprendizagem” foram: Dinamismo (3), Satisfação (2), Atenção (2), Motivação (1), Raciocínio 

(1), Surpresa (1) e Confiança (1), como pode ser observado na Tabela 39.  

Tabela 39: Vantagens do Open Coding para o Formato Tutor Virtual. 

Códigos QTD 

Aprendizagem 

Fácil Aprendizagem 14 

Maior Segurança 3 

Dinamismo 3 

Satisfação 2 

Atenção 2 

Motivação 1 

Raciocínio 1 

Surpresa 1 

Confiança 1 

Desenvolvimento 

Praticidade 9 

Rapidez 4 

Construct2 2 

Criatividade 1 

Maior Autonomia 1 

Conteúdo 

Seleção de Conteúdos 10 

Boa Didática 5 

Vídeos Curtos 3 

Total 63 

De acordo com o outro código de alto nível “Desenvolvimento”, o código mais 

recorrente a respeito das vantagens do Formato Tutor Virtual foi “Praticidade (9)”. A respeito 

de tal código, o Aluno (A13) afirma: “Muito prático para aprender, bem explicado e bastante 

dinâmico”, o Aluno (A8) complementou: “Fácil aprendizagem e Rápida e prática”. Outro 

código relevante foi a “Rapidez (4)”, para esse código um Aluno (A7) destacou: “Que eu posso 

voltar no vídeo e ver a parte que eu estou com dificuldade e ensina de forma rápida e 

prática”. Outros códigos identificados para o tópico “Desenvolvimento” foram: Construct2(2), 

Criatividade (1) e Maior Autonomia (1). 
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De acordo com o código de alto nível “Conteúdo”, o código mais recorrente a respeito 

das vantagens do Formato Tutor foi “Seleção de Conteúdos (10)”. O Aluno (A1) reportou: “A 

vantagem é que a gente não ver o vídeo todo e sim só as partes que a gente não sabe”. Da 

mesma forma, o Aluno (A2) reportou: “A vantagem do Tutor Virtual é que se não entender 

alguma parte, o sujeito pode ver apenas esta parte”. Outro código destacado foi: “Boa 

didática (5)”. Nesse ponto o aluno (A19) afirmou: “Os vídeos têm menor duração, e são 

divididos em cada funcionalidade do Construct2 e ensina de forma mais didática e mostra ao 

aluno a facilidade de criar jogos”. Outro código destacado no tópico “Conteúdo” foi “Vídeos 

Curtos (3)”. Todos os códigos das vantagens do Formato Tutor Virtual são apresentados na 

Tabela 39. 

Desvantagens do Formato Tutor: 

Para as desvantagens do Formato Tutor Virtual, todos os códigos foram condensados 

em apenas um tópico denominado “Dificuldades”. O código “Nenhuma (5)” foi o mais 

apontado pelos alunos. Mais outros códigos foram apontados, como a “Falta de Interação (4)” 

como é destacado pelo Aluno (A7): “Impossibilidade de interação com o Tutor”, e o Aluno 

(A10) complementou: “Não poder fazer algumas perguntas”. Outro código destacado foi a 

“Didática Ruim (3)” como destacado pelo Aluno (A15): “As maiores dificuldades são que os 

vídeos não ensinam passo a passo e sim a funcionalidade de cada um”. Os demais códigos 

encontrados para o tópico “Dificuldades” são apresentados na  

Tabela 40.  

Tabela 40: Desvantagens do Open Coding para o Formato Tutor Virtual. 

Códigos QTD 

Dificuldades 

Nenhuma 5 

Falta de Interação 4 

Aprendizado Incompleto 3 

Didática Ruim 3 

Vídeos Complicados 2 

Difícil na Prática 2 

Cansativo 2 

Mal Explicado 1 

Áudio Dessincronizado 1 

Total 21 
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B) Análise para o Formato Videoaula Gravada 

Os resultados obtidos para este formato podem ser organizados de acordo com os 

tópicos: “Aprendizagem”, “Desenvolvimento”, “Vídeos” e “Dificuldades”. A seguir, 

detalhamos sobre cada tópico e seus respectivos códigos. Para os quais, utilizamos um valor 

(superscript) para indicar a quantidade de vezes que aqueles códigos foram citados pelos 

alunos.  

Vantagens do Formato Videoaula Gravada: 

De acordo com o código de alto nível “Aprendizagem”, o código mais utilizado a 

respeito das vantagens do Formato Videoaula Gravada foi “Fácil Aprendizagem (8)”, como 

expresso pelo Aluno (A9): “Os principais pontos positivos são que é de fácil aprendizagem, o 

Construct2 ajuda muito na hora de programar o jogo, a videoaula auxiliou muito 

principalmente por não precisar saber uma linguagem de programação”, isso deve 

principalmente por esse formato ser de fácil desenvolvimento, como é destacado pelo Aluno 

(A11): “Aprendemos mais, nunca imaginaria que fosse fazer um joguinho, aprendemos um 

pouco de inglês, uma vez que tudo é em inglês”. Outro código relevante foi o “Dinamismo (3)”, 

como é reportado pelo Aluno (A7): “O estudo foi bastante dinâmico e prático para a 

realização da criação do jogo, podendo assim proporcionar a emoção de criar um jogo para 

quem nunca tinha em mente criar um” e o Aluno (A13) afirmou: “Aprendi, mas me esforcei 

bastante de uma maneira dinâmica”. Os demais códigos deste tópico foram: Satisfação (1), 

Viabilidade (1), Idioma (1), Linguagem de Programação (2), Ritmo (2), como podem ser 

observados na Tabela 41. 

Conforme o outro código de alto nível “Vídeos”, o código mais citado para as 

vantagens desse Formato foi “Recapitulação (5)”, sendo reportado pelo Aluno (A10) da 

seguinte forma: “Interessante, pois enquanto olhamos podemos pausar e ir fazendo a 

atividade solicitada, se não entendemos podemos voltar, para mim as qualidades de som, 

imagem e o mais importante as explicações estavam ótimas” e o Aluno (A15) reforçou 

dizendo: “Dá para repetir várias vezes, se não entender”. O outro código citado para esse 

tópico foi “Bem Explicado (2)”, como afirmou o Aluno (A2): “Que foi bem explicado o vídeo 

aula mostrando como desenvolver o jogo”.  

Outro código de alto nível foi “Desenvolvimento”, o código mais citado foi “Pouco 

Esforço/Tempo (3)”, conforme mencionou o Aluno (A8): “A pessoa faz o jogo mais rápido, 

pois não tem muita complicação é só seguir o vídeo” e o Aluno (A12) complementou: 
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“Mostrar aos iniciantes, os passos de como desenvolver jogos em pouco tempo e podemos 

acompanhar e ir fazendo junto, pois, o ritmo da gravação está adequado”. Os demais códigos 

deste tópico são apresentados Tabela 41. 

Tabela 41: Vantagens do Open Coding para o Formato Videoaula Gravada. 

Códigos QTD 

Aprendizagem 

Fácil Aprendizado 8 

Dinamismo 3 

Linguagem de Programação 2 

Ritmo 2 

Satisfação 1 

Viabilidade 1 

Idioma 1 

Desenvolvimento 

Pouco Esforço/Tempo 3 

Construct2 1 

Praticidade 1 

Rapidez 1 

Vídeos 

Recapitulação 5 

Bem Explicado 2 

Total 31 

Desvantagens do Formato Videoaula Gravada 

Para as desvantagens do Formato Videoaula Gravada, todos os códigos foram 

condensados no tópico “Dificuldades”. O código “Falta de Interação (7)” foi o mais apontado 

pelos alunos. O Aluno (A17): “Não poder fazer perguntas e tirar dúvidas nas videoaulas 

gravadas”, e o Aluno (A20) destaca: “Que pela falta da presença de um tutor, não podemos 

tirar as devidas dúvidas, e com certeza seria mais rápido e prático”. Outro ponto recorrente 

foi o código “Detalhes (4)” como é abordado pelo Aluno (A7) quando ele fala que a principal 

dificuldade dele foi: “O de fazer os comandos” e o Aluno (A10) complementou: “Sim, 

dificulta um pouco, não apenas nas variáveis, mas em todas as funções do Construct2. Mas 

essa ferramenta é boa para nos auxiliar a entender um pouco sobre programa e o passo a 

passo”. Os demais códigos para o tópico “Dificuldades” são apresentados na Tabela 42. 

Todas as respostas dos alunos para os Formatos analisados encontram-se disponíveis nos 

APÊNDICES 3 e 4. 
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Tabela 42: Desvantagens do Open Coding para o Formato Videoaula Gravada. 

Códigos QTD 

Dificuldades 

Falta de Interação 5 

Nenhuma 4 

Detalhes 3 

Didática 3 

Quase Nenhuma 2 

Idioma 2 

Recapitulação 2 

Áudio 1 

Total 23 

6.3.8. Ameaça à Validade do Estudo 

Esta seção apresenta e discute as ameaças à validade do estudo que foram 

identificadas. Em um experimento controlado o pesquisador possui domínio sobre a 

quantidade e o tipo de participantes, qual participante fará o quê e em que momento haverá a 

intervenção (WAINER, 2007). E conforme Wainer (2007) há vários designs experimentais e a 

presença ou não de determinadas ameaças à validade do experimento dependerá do design 

experimental escolhido pelo pesquisador. 

A validade de um experimento controlado está relacionada ao nível de confiança que 

se pode ter no processo de investigação experimental (LIMA, SECA NETO e EMER, 2014), 

ou seja, o quão confiáveis são os elementos envolvidos nesse processo (TRAVASSOS, 

GUROV e AMARAL, 2002).  

As ameaças à validade representam situações que podem invalidar o resultado do 

experimento em alguma situação específica. As ameaças são divididas em quatro classes: (i) 

interna, (ii) externa, de (iii) construção e de (iv) conclusão. Ameaças internas influenciam na 

confiabilidade dos resultados gerados no estudo, devido à falta de controle ou falha no design 

dos fatores. Ameaças externas influenciam na falha de generalização dos resultados quando 

fora do escopo do estudo e limitam a habilidade de generalizar os resultados de um 

experimento. Ameaças de construção influenciam no resultado gerado das observações em 

relação às hipóteses levantadas durante o planejamento. Ameaças de conclusão influenciam 

na confiança de que o tratamento utilizado é de fato o causador dos efeitos nas saídas 
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observadas, envolvendo a correta análise e interpretação estatística do resultado (WOHLIN, 

2012; TRAVASSOS, GUROV e AMARAL, 2002). 

6.3.8.1. Ameaças de construção 

• Seleção dos participantes: os resultados dependem dos participantes envolvidas no 

estudo e a experiência de cada um podem gerar opiniões equivocadas. Para obter o 

melhor resultado possível, foi selecionado alunos com pouca experiência nas 

tecnologias utilizadas; 

• Viés de reação: existe o risco de que a presença do pesquisador durante o experimento 

influencie no resultado, obtendo resultados favoráveis devido ao comportamento 

tendencioso. Para diminuir este problema, o pesquisador se fez presente sem opinar ou 

interagir com nenhum participante do experimento, apenas observando e fazendo 

anotações de maneira discreta; 

• Corretude dos formulários: as questões dos formulários podem ser mal-entendidas 

ou as respostas mal interpretadas, resultando em respostas equivocadas. Para evitar 

isto, o questionário utilizado para coleta dos dados foi validado por uma especialista 

da área. Em relação às ameaças, os alunos não sabiam quais as hipóteses e questões de 

pesquisa do estudo, os dados referentes ao perfil foram fornecidos voluntariamente 

pelos próprios alunos. 

6.3.8.2. Ameaças interna  

• Falta de dados quantitativos: existem riscos de os dados quantitativos utilizados não 

serem suficientes para uma conclusão devido à pequena amostra, entretanto os dados 

coletados através das respostas das questões de pesquisas foram analisados para gerar 

também dados quantitativos relevantes para as devidas questões de pesquisa. Vale 

salientar que o resultado do estudo é proveniente principalmente de análise 

quantitativa de dados, sendo a análise quantitativa usada como uma fonte adicional de 

evidências; 

• Instrumentação: o questionário foi avaliado previamente por um especialista antes 

dos alunos responderem e os estudantes selecionados não passaram por nenhuma 

intervenção antes da realização do estudo. 
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6.3.8.3. Ameaças externa  

• Dependência: significa que os resultados podem depender dos participantes do 

experimento e eles não podem ser generalizados, ou seja, no estudo não é possível 

generalizar os resultados uma vez que a amostra não é representativa da população de 

estudantes da educação básica do país. 

6.3.8.4. Ameaças de conclusão  

• Interpretação dos dados: o resultado pode ser influenciado pela interpretação dos 

dados pelo pesquisador do estudo de caso, inserindo um viés de interpretação. Para 

mitigar esta ameaça, no estudo foram seguidos os pressupostos dos testes estatísticos, 

no entanto, não foi possível tratar o baixo poder estatístico uma vez que a amostra é 

considerada pequena. 

6.4. Considerações Finais 

Em geral, pôde-se observar que os resultados reportam a aplicabilidade dos dois 

Formatos para utilização dos alunos. Ademais, pelos resultados obtidos é possível perceber 

que o Formato Tutor Virtual teve um desempenho melhor. Isto pode ter ocorrido devido este 

formato trabalhar mais o raciocínio do aluno. Esse resultado corrobora com a preferência dos 

alunos pelo formato a ser utilizado, a maioria dos alunos (70%) preferem utilizar o Formato 

Tutor Virtual, como é ilustrado na Figura 43. 

 

Figura 43: Formato Preferido. 

Enquanto que o Formato Tutor Virtual estatisticamente obteve resultados superiores 

para os itens Estímulo e Motivação, o Formato Videoaula Gravada obteve resultados 

superiores para o item Simplicidade e Tempo. Os demais resultados foram estatisticamente 



156 

 
 

iguais. A Tabela 43 apresenta um resumo estatístico desses resultados. A QP6 apresenta os 

pontos positivos e negativos reportados pelos alunos e analisado segundo a ótica do Open 

Coding. 

Tabela 43: Resumo das Questões de Pesquisa. 

Questão Item Valor-P Status Hipótese 

QP1 Confiança (ID1) 0.990 Hipótese Nula 

aceita 

O nível médio de confiança dos alunos que 

desenvolveram o jogo com o Formato Tutor 

Virtual é igual ao obtido por aqueles que 

desenvolveram com o Formato Videoaula Gravada. 

Satisfação (ID2) 0.235 Hipótese Nula 

aceita 

O nível médio de satisfação dos alunos que 

desenvolveram o jogo com o Formato Tutor 

Virtual é igual ao obtido por aqueles que 

desenvolveram com o Formato Videoaula Gravada. 

QP2 Simplicidade 

(ID7) 

0.019 Hipótese 

Alternativa 

aceita 

O desempenho médio dos alunos que reportaram 

simplicidade no desenvolvimento de jogo com o 

Formato Videoaula Gravada é diferente ao obtido 

por aqueles que desenvolveram com o Formato 

Tutor Virtual. 

QP3 Recomendação 

(ID3) 

0.119 Hipótese Nula 

aceita 

O resultado médio do índice de recomendação para 

o desenvolvimento do jogo com o Formato Tutor 

Virtual é igual ao obtido por aqueles que 

desenvolveram com o Formato Videoaula Gravada. 

Diversão (ID4) 0.097 Hipótese Nula 

aceita 

O índice médio de diversão no momento do 

desenvolvimento do jogo com o Formato Tutor é 

igual ao obtido por aqueles que desenvolveram 

com o Formato Videoaula Gravada. 

QP4 Estímulo (ID5) 0.021 Hipótese 

Alternativa 

aceita 

O resultado médio do estímulo em aprender 

utilizando o Formato Tutor Virtual é diferente ao 

obtido por aqueles que desenvolveram com o 

Formato Videoaula Gravada. 

Motivação (ID6) 0.043 Hipótese 

Alternativa 

aceita 

A média da motivação em desenvolver o jogo com 

o Formato Tutor Virtual é diferente ao obtido por 

aqueles que desenvolveram com o Formato 

Videoaula Gravada. 

QP5 Tempo 0.024 Hipótese 

Alternativa 

aceita 

Os alunos que utilizaram o Formato Videoaula 

Gravada apresentam resultados em menor tempo 

que os alunos que utilizaram o Formato Tutor 

Virtual em relação ao tempo para desenvolver o 

jogo. 

A ideia dos formatos foi compreendida pelos alunos. Outras facilidades identificadas 

como relevantes para os alunos, principalmente, com relação ao Formato Tutor Virtual, é que 

devido esse formato ser desenvolvido por funções específicas, caso eles tenham um 

entendimento de um determinado conteúdo, não precisam assistir tal aula, já passando para a 
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próxima. Foi possível observar que a maioria dos alunos se mostrou capaz de desenvolver os 

jogos nos dois formatos, tendo uma preferência para utilizar o Formato Tutor Virtual como 

ilustra a Figura 43. Observamos também, que a facilidade com que os alunos podiam testar e 

executar imediatamente os jogos desenvolvidos ajudou na aprendizagem e compreensão dos 

conceitos trabalhados. Essa estratégia permitiu que os alunos obtivessem imediatamente um 

feedback do jogo desenvolvido. 

No estudo, foi perceptível a participação ativa de todos os alunos durante a execução. 

Os alunos demonstraram motivação e vontade de continuar aprendendo sobre 

desenvolvimento de jogos. Durante as aulas os alunos começaram a inserir novos elementos 

no jogo, incluindo, novos personagens, plano de fundos, inserindo novos comportamentos, 

entre outros. A diversidade de opções e possibilidades do que pode ser criado utilizando a 

Ferramenta Construct2 e em consonância com os Formatos estimula a criação de mais jogos 

e, assim, cada vez mais a aprendizagem de programação. 

 A ferramenta Construct2 demonstrou ser adequada para o ensino de programação de 

jogos para esse público. Em termos de programação, basicamente todos os alunos 

conseguiram utilizar comandos/recursos (evento, comportamento e variáveis). O Construct2 

destacou-se por sua intuitividade, diversidade de recursos (cenários e personagens) 

disponíveis, estimulando o desenvolvimento dos jogos por sua facilidade de uso. A forma de 

programar e imediatamente poder executar e testar o jogo criou um ambiente de 

aprendizagem ativa. Ante o exposto, no Capítulo a seguir apresentamos alguns trabalhos 

relacionados a esta Tese. 
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7. TRABALHOS RELACIONADOS  

Este capítulo apresenta uma discussão sobre trabalhos relacionados ao tema desta 

Tese.  

Os pesquisadores Leal e Ferreira (2013) apresentam um estudo empírico com alunos 

do Ensino Médio na aprendizagem de programação de computadores com o uso de jogos e 

materiais concretos. No estudo, ao desenvolverem e aplicarem os jogos, os estudantes fizeram 

as conexões com os padrões de programação no processo de ensino e aprendizagem de 

programação de computadores. Os resultados mostram uma melhoria na motivação e 

aprendizagem ao se aliar padrões de programação com jogos usando materiais concretos. 

Já Seaborn (2012), na sua pesquisa desenvolveu um currículo baseado no 

desenvolvimento de jogos como base para o ensino de Ciência da Computação em escolas do 

Ensino Médio. Os alunos foram ensinados a programar utilizando a ferramenta GameMaker. 

Os resultados apresentaram que o currículo teve um efeito positivo e foi eficaz para a 

compreensão de conceitos de Ciência da Computação, programação e design do jogo. 

Wangenheim, Nunes e Santos (2014), apresentam os resultados da inserção do ensino 

de programação para alunos do Ensino Fundamental com o uso da ferramenta de programação 

visual Scratch. Os resultados demonstram que esta metodologia além de possibilitar a 

aprendizagem de conceitos básicos de programação de forma efetiva e divertida, desperta nos 

alunos o interesse e motivação para esta área de conhecimento. O estudo também mostra um 

exemplo de como o ensino de Computação pode ser integrado no currículo existente, 

passando-se a ensinar Computação de forma interdisciplinar e integrada às disciplinas. 

Al-Bom et. al. (2009) apresentam os resultados de um desafio de programação de 

jogos realizado por alunos e professores do Ensino Médio durante um mês. Os resultados do 

estudo indicam após o desafio um maior conhecimento de programação e um aumento da 

autoconfiança dos estudantes e professores com o tema.                             

Em outro ângulo, Neves et. al. (2015) apresentam os resultados de um experimento 

controlado com alunos do 2º ano do Ensino Fundamental na programação de jogos digitais 

com o uso do Scratch visando analisar a influência no uso de programação no 

desenvolvimento do raciocínio lógico. Para o estudo foi projetado um experimento onde 

metade dos alunos participou do treinamento com conceitos de programação de 

computadores, por meio de uma metodologia de desenvolvimento de jogos digitais e a outra 

metade não. Após o treinamento, os alunos dos dois grupos foram submetidos a um desafio de 
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lógica. Como resultado, os alunos que participaram do treinamento apresentaram tempos 

menores (em média, 52% inferior) para resolver o desafio de lógica proposto em comparação 

com o grupo que não recebeu o treinamento. Os resultados obtidos sugerem que houve 

melhoras no raciocínio lógico de crianças que participaram do estudo. 

De outro modo, Doerschuk, Mann e Liu (2012) abordam uma academia de 

programação de jogos para alunos do Ensino Médio com o objetivo de envolver esses alunos 

com a área de Computação explorando aplicações lúdicas. Os resultados demonstraram um 

aumento, tanto no conhecimento desses alunos, como no interesse deles para com a área de 

Computação. Esse estudo indica que atividades práticas envolvendo programação de jogos 

não só podem ser eficazes no ensino de conceitos introdutórios de programação para 

estudantes do Ensino Médio, mas também podem ajudá-los a aumentar o seu interesse em 

Computação e, em participação de cursos relacionados à área de TI. Os resultados ainda 

demonstram que essa experiência, por sua vez pode ajudar a desenvolver os estudantes, 

dando-lhes uma experiência valiosa que pode aumentar suas habilidades de ensino, 

comunicação, organização, trabalho em equipe e liderança. 

Nascimento et. al. (2010), mencionam resultados de uma experiência com um curso de 

programação à distância para estudantes do Ensino Médio. Os resultados mostraram que 94% 

dos alunos que concluíram o curso foram bem-sucedidos nas atividades aplicadas. Os 

resultados do estudo trouxeram contribuições importantes, como: desenvolve a programação e 

habilidades para resolver problemas com estudantes do Ensino Médio; apresenta o projeto de 

um curso de programação à distância para estudantes do Ensino Médio; e, contribui para 

pesquisas e ações na Educação à Distância. 

Chen (2013) apresenta os resultados do ensino de programação através de videoaulas. 

Os autores reportam que este método de ensino pode melhorar a capacidade de os alunos 

analisarem e resolverem problemas computacionais.                                             

Dotta et. al. (2013) apropriam-se de uma análise das preferências dos estudantes no 

uso de videoaulas na Educação à Distância em uma disciplina de programação de 

computadores. Nos resultados apresentados ficou evidente que a utilização de videoaulas 

facilita o aprendizado dos alunos. Nessa mesma apropriação, Raabe, Bernardes e Augusto 

Junior (2014) mostram os resultados da produção e avaliação de videoaulas voltadas ao 

ensino de conceitos de programação. Nesse estudo ficaram comprovadas a aceitação das 
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videoaulas no apoio à aprendizagem e a carência de uma abordagem centrada nas 

necessidades do estudante para produção dos vídeos.  

Em desfecho, convém lembrar que os estudos aqui destacados, de uma forma ou de 

outra, estão relacionados com o propósito desta Tese.                              
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho apresentou os resultados dos estudos realizados sobre a proposta desta 

Tese. Este capítulo final analisa as questões de pesquisa exploradas na tese, revisa suas 

contribuições e apresenta direções para trabalhos futuros. 

8.1. Análise das Questões de Pesquisa da Tese 

Para o desenvolvimento do trabalho foram definidas questões de pesquisa, as quais 

motivaram a elaboração e execução de estudos com o intuito de respondê-las. 

Para responder a primeira questão de pesquisa – “É possível ensinar programação de 

jogos digitais à distância (online) para alunos da Educação Básica?” – através dos estudos 

realizados e da análise dos questionários e observações efetuadas constatamos que é possível 

ensinar programação de jogos digitais à distância em larga escala. Conseguimos atingir 

estudantes em diferentes regiões do Brasil, como, Ceará, Piauí, Pernambuco e Pará, além, dos 

estudantes do Rio Grande do Norte. Nossa metodologia é escalável também, pois oferecemos 

toda a infraestrutura de aprendizagem, bastando ao aluno ter somente um computador com 

acesso à Internet e esse acesso pôde ser feito em suas residências e/ou em suas escolas.  

A resposta para a segunda questão – “Quais as principais dificuldades do ensino de 

programação de jogos digitais à distância (on-line) para estudantes da Educação Básica?” – 

Foi discutida na revisão sistemática da literatura, executada e apresentada no capítulo 3. Os 

objetivos definidos para a revisão sistemática foram o de ter um panorama geral de como o 

tema vem sendo tratado pela comunidade acadêmica, e confrontar tais resultados com o de 

outros resultados reportados por outros estudos. Os resultados preliminares obtidos 

permitiram uma identificação de carências para ensino de programação de jogos e ensino de 

programação na Educação Básica à distância e presencialmente. 

Para responder a terceira questão – “Esse tipo de estudo é atraente para alunos da 

Educação Básica?” – Os resultados encontrados nos capítulos 4, 5 e 6 justificam a 

atratividade desse tipo de estudo. Nos dois estudos de caso realizados, 100% dos alunos 

participantes afirmaram que participariam novamente de outros estudos semelhantes e 

confirmaram o desejo de ter uma disciplina de programação de jogos digitais nas escolas. 

Essa análise foi realizada através da aplicação de questionário, e observações in loco durante a 

efetivação dos estudos. Para esses alunos esta forma de ensinar é atrativa por apresentar os 

conceitos de programação através de um instrumento que é de uso e conhecimento deles, os 
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jogos. Acreditamos que os dados obtidos mostram um bom nível de aceitação dos alunos com 

relação às atividades propostas. Observamos também que alunos do Ensino Fundamental 

possuem habilidades para tais atividades desde que sejam guiados e instigados por uma 

prática educacional que os estimulem e os incentivem à aprendizagem. 

 Para responder à quarta questão – “Qual a metodologia (formato de aula/ambiente) 

mais apropriada para ensinar online a programação de jogos digitais?” – Foram realizados 

estudos. No capítulo 4 detectamos que o Formato Videoaula Gravada se apresentou como 

mais viável. Diante desses resultados, apresentamos no capítulo 5 o Formato de Missões. Nos 

nossos resultados, o Formato Videoaulas de Missões foi o que se apresentou mais adequado 

para ensinar conceitos de programação, por alguns motivos: (i) o aluno precisa pensar mais 

em como desenvolver o jogo, trabalhando o raciocínio lógico, sistematização e outras 

habilidades para organizar o desenvolvimento do jogo; (ii) o formato é mais produtivo ao 

aluno, que só irá assistir aos vídeos explicativos dos recursos se tiver necessidade e interesse; 

(iii) o formato é mais produtivo para quem constrói as videoaulas, que poderá reusar vídeos 

entre diferentes aulas (jogos). O estudo definiu critérios relacionados ao formato investigado 

que permitiu uma avaliação preliminar da metodologia proposta, identificando seus benefícios 

e limitações. 

 Os resultados obtidos através do Formato de Missões precisaram ser reforçados por 

novos estudos empíricos. Mediante isso, foi desenvolvido o Formato Tutor Virtual que guia o 

aluno no processo de aprendizagem de programação de jogos digitais. Diante dos resultados 

apresentados no capítulo 6 destacamos que o Formato Tutor é o mais apropriado para o ensino 

de programação de jogos digitais.  

8.2. Contribuições 

Mediante a realização deste estudo, esperamos estar contribuindo para a sociedade em 

geral, para a comunidade científica e, ainda, para o estado da arte na área de atuação deste 

trabalho, da seguinte forma: 

• Uma revisão sistemática das iniciativas de ensino de programação; 

• Uma metodologia para viabilizar o ensino on-line e em larga escala de programação 

de jogos digitais para estudantes do Ensino Básico; 

• Criação de uma base metodológica para viabilizar o desenvolvimento de iniciativas 

em larga escala que promovam o ensino de programação desde a Educação Básica. 
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Por fim, em termos de contribuições científicas através de publicações, temos, até o 

momento da escrita deste documento, as seguintes: 

• SILVA, T. R.; ARANHA, E. H. S. An Empirical Study of Online K-12 Education 

for Programming Games. In: 16th IEEE International Conference on Advanced 

Learning Technologies – ICALT, 2016; 

• SILVA, T. R.; ARANHA, E. H. S.; FERNANDES, K.; SANTOS, F.; G. Um Relato 

de Experiência da Aplicação de Videoaulas de Programação de Jogos Digitais 

para Alunos da Educação Básica. In: XXI Workshop de Informática na Escola – 

WIE, 2016; 

• SILVA, T. R.; ARANHA, E. H. S. Online Game-based Programming Learning for 

High School Students – a Case Study. In: 45th IEEE Frontiers in Education – FIE, 

2015;  

• SILVA, T. R.; MEDEIROS, T. J.; MEDEIROS, H.; LOPES, R.; ARANHA, E. H. S. 

Ensino-aprendizagem de Programação: uma Revisão Sistemática da Literatura. 

In: Revista Brasileira de Informática na Educação – RBIE, 2015; 

• SILVA, T. R.; ARANHA, E. H. S.; OLIVEIRA, W.; FERNANDES, K. Investigando 

dois Formatos de Videoaulas de Programação de Jogos Digitais para Alunos do 

Ensino Médio. In: XXI Workshop de Informática na Escola – WIE, 2015; 

• SILVA, T. R.; MEDEIROS, T. J.; ARANHA, E. H. S. The Use of Games on the 

Teaching of Programming: A Systematic Review. In: 18th Workshop on 

Experimental Software Engineering – ESELAW, 2015; 

• SILVA, T. R.; MEDEIROS, T. J.; ARANHA, E. H. S. Jogos Digitais para Ensino e 

Aprendizagem de Programação: uma Revisão Sistemática da Literatura. In: 

XXV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação – SBIE, 2014; 

• MEDEIROS, T. J.; SILVA, T. R.; ARANHA, E. H. S. Ensino de Programação 

Utilizando Jogos Digitais: uma Revisão Sistemática da Literatura. In: Revista 

Novas Tecnologias na Educação – RENOTE, 2013. 

8.3. Trabalhos Futuros 

Existem trabalhos futuros que podem ser desenvolvidos como consequência das 

pesquisas conduzidas nesta tese de doutorado. Abaixo listamos trabalhos que podem ser 

conduzidos nessa direção:                                                          
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• Desenvolvimento de um tutor virtual inteligente; 

• Desenvolver um sistema de design instrucional que dê suporte à criação de aulas 

seguindo a metodologia proposta; 

• Aplicar novos estudos em maior escala e realizar novas avaliações.                     
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APÊNDICE 3: Vantagens e Desvantagens do Formato Tutor Virtual 

Aluno Pontos Positivos Pontos Negativos 

1 A vantagem é que a gente não ver o vídeo 

todo e sim só as partes que a gente não sabe. 

É difícil na prática e não entendi 

muito, pois não mostra passo a passo. 

2 A vantagem do Tutor Virtual é que se não 

entender alguma parte, o sujeito pode ver 

Muito mal explicado. 
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apenas esta parte. 

3 Uma forma diferente de aprender, criativa e 

dinâmica. Nunca achei que fosse capaz de 

criar um jogo dessa forma, achei que fosse 

preciso muitos estudos. 

Nenhuma. 

4 Rápida e prática e de fácil aprendizagem. Não demostra todos os passos, ater 

chegar no objetivo. 

5 A utilização de dos vídeos em partes 

específicas faz com que o aluno se 

mantenha atento, e mais seguro, na hora de 

realizar as atividades, também facilitando o 

entendimento. 

A explicação que pode ser cansativo o 

estudo para quem está fazendo e assim 

pular os passos e não dá certo o jogo. 

6 A pessoa fica mais à vontade na hora de 

raciocinar. 

Nenhuma. 

7 Que eu posso voltar no vídeo e ver a parte 

que eu estou com dificuldade e ensina de 

formar rápida e prática. 

Impossibilidade de interação como o 

Tutor. 

8 Fácil aprendizagem e rápida e prática. Nenhuma. 

9 Aprende de forma mais dinâmica e as aulas 

são de fácil entendimento. 

Não poder fazer perguntas ao tutor. 

10 As aulas são com fácil entendimento, boa 

explicação e ensina separadamente tem 

melhor entendimento. 

Não poder fazer algumas perguntas. 

11 Que são apenas funções que você pode 

seguir, colocando seus próprios valores. 

É bem mais difícil e o modo de 

produzir o jogo é um pouco 

complicado. 

12 Tem as suas vantagens no aprendizado e 

trás de forma mais vantajosa para o 

aprendizado a criação de jogos e deixa o 

aluno confiante de seu aprendizado. 

Não tem tantas. Podemos dizer que o 

fato de você não entender a partir de 

um certo ponto, ter que voltar todos os 

vídeos de novo, e fica um pouco 

entediante. 

13 Muito prático para aprender, bem explicada 

e bastante dinâmico. 

Não desenvolvi o jogo completamente 

através desse formato. 

14 A vantagem é que este formato explica cada 

passo de uma vez explicando cada detalhe 

para o andamento do jogo. 

Poucas dificuldades encontradas, 

apenas na hora compreender o que ele 

falava e ir executar. 

15 A maior vantagem é que os vídeos são 

curtos, e apresentam parte por parte. Sendo 

assim, podemos ir logo fazendo no 

Construct2. 

As maiores dificuldades são que os 

vídeos não ensinam passo a passo e 

sim a funcionalidade de cada um. 

16 Um ponto positivo é o aprendizado como 

criar super e ótimos jogos educativos para 

aprendizado em diversas áreas como 

matemática e português. 

Não vi desvantagens, só um problema 

em que o áudio saiu antes que o tutor 

executasse o que estava falando. 

17 No meu ponto de vista o tutor facilita muito 

a aprendizagem, por que o aluno tem mais 

motivação em aprender assistindo as 

vídeoaulas por parte ficando mais atento as 

Não responder algumas questões e a 

falta de interação. 
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explicações. 

18 A vantagem que achei foi que não precisei 

estudar tanto para ter pelo menos uma noção 

de como fazer um jogo. E também não é um 

vídeo tão grande. 

Para mim não teve nenhuma, pois é 

fácil de entender. 

19 Os vídeos têm menor duração, e são 

divididos em cada funcionalidade do 

Construct 2 e ensina de forma mais didática 

e mostra ao aluno a facilidade de criar 

jogos. 

Eu tive muitas dúvidas, e bastante 

problema com o programa e não pude 

ter a resposta que eu necessitava. Isso 

me impediu que eu terminasse o jogo. 

Fiquei decepcionada, e desapontada. 

Foi diferente do primeiro vídeo. 

20 Que enquanto olha a videoaula pode ir 

fazendo a atividade, se não entendeu o 

assunto abordado pode voltar a videoaula. 

Os vídeos são mais complicados e o 

tutor por ser por partes eu acho mais 

difícil de entender. 

APÊNDICE 4: Vantagens e Desvantagens do Formato Videoaula Gravada 

Alunos Pontos Positivos Pontos Negativos 

1 Aprender a fazer jogos. Quase nem uma, mas como sempre 

tem detalhes não entendemos, como: 

na hora de declarar as variáveis, como 

os nomes são em inglês dificulta um 

pouco, mas na parte do entendimento 

entendi tudo. 

2 Que foi bem explicado o vídeo aula 

mostrando como desenvolver o jogo. 

Que você não entende, e tem que ficar 

voltando o vídeo para traz quase toda 

hora. 

3 Fácil entendimento. E a dificuldade que tive foi que não 

consegui colocar o tamanho padrão no 

jogo e achei que tamanho não ficou 

legal. 

4 Ajuda a implementar uma aula mesmo que 

não tenha pessoas qualificadas para instruir 

todos os alunos. 

Falta de assistência em horas de 

dúvidas ou questionamentos que 

possam surgir durante as aulas. 

5 Qualidade do ensino por ser em pouco 

tempo e não ser necessário entender as 

linguagens de programação para 

desenvolver jogos. 

Por enquanto, nenhuma! Mas, os 

áudios poderiam ser melhorados para 

o nosso entendimento. 

6 Os pontos positivos, são que com a 

videoaula gravada pude acompanhar e ir 

executando as tarefas, e quando não 

entendia voltava. 

Não achei nenhuma dificuldade. 

7 O estudo foi bastante dinâmico e prático 

para a realização da criação do jogo, 

podendo assim proporcionar a emoção de 

criar um jogo para quem nunca tinha em 

mente criar um. 

O de fazer os comandos. 

8 A pessoa faz o jogo mais rápido, pois não Falta de melhores campos interativos 
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tem muita complicação é só segui o vídeo. e meios de transmissão de 

conhecimento. 

9 Os principais pontos positivos são que é de 

fácil aprendizagem, o Construct2 ajuda 

muito na hora de programar o jogo, a vídeo 

aula auxiliou muito principalmente por não 

precisar saber uma linguagem de 

programação. 

Nenhuma, até que foi bom, prático e 

fácil. 

10 Interessante, pois enquanto olhamos 

podemos pausar e ir fazendo a atividade 

solicitada, se não entendemos podemos 

voltar, para mim as qualidades de som, 

imagem e o mais importante as explicações 

estavam ótimas. 

Sim, dificulta um pouco, não apenas 

nas variáveis, mas em todas as 

funções do Construct2. Mais essa 

ferramenta é boa para nos auxiliar a 

entender um pouco sobre programa e 

o passo a passo. 

11 Aprendemos mais, nunca imaginaria que 

fosse fazer um “joguinho”, aprendemos um 

pouco de inglês, pois tudo é em inglês. 

As dificuldades encontradas não 

foram muitas, em razão da videoaula 

ser bastante explicativa sem deixar 

quase nada faltar na explicação da 

criação do jogo. 

12 Mostrar aos iniciantes, os passos de como 

desenvolver jogos em pouco tempo e 

podemos acompanhar e ir fazendo junto, 

pois, o ritmo da gravação está adequado. 

Nenhuma. 

13 Aprendi, mas me esforcei bastante de uma 

maneira dinâmica. 

O principal ponto negativo é que por 

ser ensinado por vídeo aula em 

eventuais dúvidas não poderemos 

questionar ao professor, pois é um 

vídeo. 

14 Aprendi a desenvolver jogo sem usar 

programação. 

Neste estudo não houve dificuldades, 

só se confunde um pouco, mas o resto 

estava excelente. 

15 Dá para repetir várias vezes, se não 

entender. 

Nenhuma. 

16 Poder ver como fazer, escutando 

informações. 

Não vejo desvantagem. 

17 Melhor aprendizado e é mais fácil 

desenvolver o jogo. 

Não poder fazer perguntas e tire 

dúvidas nas videoaulas gravadas. 

18 Nós podemos ir assistindo e fazendo as 

atividades solicitadas, se não entendeu o 

assunto abordado é só voltar. 

Não tem como fazer perguntas, se 

tiver meio perdido. 

19 As vantagens são que mostra que não é 

preciso ter uma pessoa ao seu lado para 

poder aprender além de proporcionar uma 

aprendizagem dinâmica de ensino. 

Não tem como tirar dúvidas e é um 

pouco mais rápido. 

20 Que você vê o passo a passo de como programar o 

jogo e tem a vantagem de poder dá replay quando 

não entender. 

Que pela falta da presença de um tutor, não 

podemos tirar as devidas dúvidas. E com 

certeza seria mais rápido e prático. 

 


