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Resumo 

 O aprendizado de uma linguagem de programação tende a ser desafiador ao aluno, 

pois exige noções de lógica para programação e compreensão da estrutura do algoritmo 

a ser construído. Este trabalho apresenta um relato de uma experiência com a 

metodologia Gamificação realizada em um curso de Educação a Distância sobre a 

linguagem de programação Ruby. Utilizando a perspectiva da Gamificação - aplicação 

de elementos e mecânicas de jogos em outros contextos, que não são jogos eletrônicos 

– o ambiente Moodle do curso foi configurado de maneira que o conteúdo e atividades 

- elaborados com técnicas próprias dos jogos: pontuação, desafios e recompensas – 

promovessem o envolvimento dos alunos tornando o ensino da programação atrativo e 

lúdico. As tarefas do curso foram divididas em 4 fases que tinham como objetivo 

apresentar os conceitos iniciais preparando o aluno para construção de algoritmos. 

Assim como no jogo, completada as missões de cada fase, a próxima etapa era 

liberada e aluno poderia avançar o nível. Na missão final, o participante teria que 

participar de um jogo sobre a linguagem, onde seria revisados todos os conteúdos 

vistos durante o curso. Os resultados apontam que a metodologia utilizada favoreceu o 

engajamento e aprendizagem dos alunos. 
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1. Introdução 

 Aprender uma linguagem de programação, em muitos casos, se torna uma árdua 

tarefa para o aluno que durante esse processo enfrenta algumas barreiras para o 

aprendizado dos conteúdos. Segundo Raabe e Silva (2005) existem várias possibilidades 

para o surgimento das dificuldades no ensino de programação, seja pela exigência 

lógico-matemático, requisito fundamental para a disciplina, ou mesmo pelo ritmo de 

aprendizagem de cada aluno.  
No entanto, com o advento das tecnologias na educação, o processo de ensino e 

aprendizagem deve ser concebido através de novas metodologias de ensino. Conteúdos 

complexos, difíceis de serem compreendidos por grande parte dos educandos, quando 

ministrados com o auxílio de estratégias diversificadas e dinâmicas, favorecem a 

aprendizagem do aluno. 

Mas, quando o espaço de estudo é uma plataforma de Educação à Distância? 

Nessa perspectiva já não se contempla uma sala de aula tradicional e nem há um contato 

físico entre professor e aluno. Nessa situação o processo de ensinar e aprender se torna 

um desafio maior.  

Assim, o objeto de estudo desse artigo é o uso de tecnologias/metodologias no 

ambiente de EAD para construção e aplicação de um curso a distância sobre o ensino da 

linguagem de programação Ruby. A metodologia utilizada nessa experiência foi a 

Gamificação – cujo propósito é elevar o nível de engajamento do usuário no 

desenvolvimento dos conteúdos didáticos através de lógicas (conquistas, troféus, placar 

de líderes, pontos e níveis, entre outros) originalmente exclusivas dos jogos. A estrutura 

do texto está dividida em seções: A primeira seção trata da Gamificação e seus 

benefícios para Educação a Distância. A segunda seção aborda a metodologia utilizada 

durante o curso. E, por fim, são apresentados os resultados, conclusões e referências 

bibliográficas. 

 

2. Possibilidades da metodologia Gamificação na Educação a Distância 

  A Gamificação tem como propósito utilizar mecanismo dos jogos em situações 

que fogem do contexto do jogo. Vianna et al.(2013) consideram que a Gamificação 

aborda o uso de mecanismos de jogos para a resolução de problemas e para a motivação 
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e o engajamento de um determinado público. Por outro lado, do ponto de vista 

emocional, Hamari, Koivisto, Sarsa (2014) complementam o conceito de gamificação ao 

defenderem que essa metodologia é um processo de melhoria de serviços, objetos ou 

ambientes com base em experiências de elementos de jogos e comportamento dos 

indivíduos.  

 Analisando a proposta da Gamificação é possível observar suas possibilidades de 

conectar a escola ao universo dos games tendo o foco na aprendizagem. Fardo pontua 

diversos benefícios oferecidos pela Gamificação (2013, p.63): 

 

A gamificação pode promover a aprendizagem porque muitos de seus elementos 

são baseados em técnicas que os designers instrucionais e professores vêm usando 

há muito tempo. Características como distribuir pontuações para atividades, 

apresentar feedback e encorajar a colaboração em projetos são as metas de muitos 

planos pedagógicos. A diferença é que a gamificação provê uma camada mais 

explícita de interesse e um método para costurar esses elementos de forma a 

alcançar a similaridade com os games, o que resulta em uma linguagem a qual os 

indivíduos inseridos na cultura digital estão mais acostumados e, como resultado, 

conseguem alcançar essas metas de forma aparentemente mais eficiente e 

agradável. 

 

Como se pode observar muitos são as contribuições da Gamificação para o 

processo de ensino e aprendizagem. Quando aplicada na educação pode ressignificar e 

dinamizar os conteúdos vistos em sala de aula.  Mas como a Gamificação pode 

contribuir para promover o engajamento dos alunos no ensino a distância?   

Em primeiro momento é preciso compreender o conceito e a dinâmica da 

Educação a Distância. Moore e Kearsley (2007) conceituam a EAD não como educação, 

mas como ensino. Para os autores, “o Ensino a Distância é o tipo de método de 

instrução em que as condutas docentes acontecem à parte das discentes, de tal maneira 

que a comunicação entre o professor e o aluno se possa realizar mediante textos 

impressos, por meios eletrônicos, mecânicos ou por outras técnicas.” O Decreto 5.622 

que regulamenta o artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação brasileira tem 

por conceito de EAD a seguinte definição: 

 

A Educação a Distância é uma modalidade educacional na qual a mediação 

didático- pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 
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utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com 

estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou 

tempos diversos (BRASIL, 2005). 

 

É válido ressaltar que a Educação a Distância tem crescido exponencialmente no 

últimos anos e tem sido a opção de muitos que não podem realizarem cursos 

presenciais.  Para motivar esse tipo de ensino, incorporar características dos jogos, 

características particulares da gamificação, podem potencializar o engajamento dos 

alunos que optam pelo ensino a distância.   

 

3. Metodologia 

O presente trabalho constituiu-se na realização de uma experiência de 

gamificação em um curso de educação à distância para o ensino de Ruby – linguagem 

de programação que une a programação funcional (trata a computação como funções 

matemáticas) e a programação imperativa (trata a computação como ações, enunciados 

ou comandos). A atividade foi realizada no primeiro semestre de 2015 com a 

participação de 25 alunos de diferentes perfis.  O ambiente utilizado foi o CEAD – 

Centro de Educação a Distância – do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina Industrial.  

 O material do curso foi produzido para que simulasse um jogo eletrônico, onde a 

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

um jogo”. O alunos iniciaram o curso com a média 10,00 que poderia ser mantida ou 

não durante o curso. A não realização das fases do curso acarretaria na perda de “pontos 

de vida” e para manter a nota no seu valor máximo e avançar de nível deveriam realizar 

cada missão do jogo. Na tabela abaixo podem ser visualizadas as regras de avaliação do 

curso: 

                                          Tabela 01 – Regras de Avaliação 

 Avaliação 1 (Fase I - Missão I):  

           -- Nessa avaliação o aluno será analisado de acordo com o seu 

desenvolvimento no desafio lógico. O aluno que conseguir atingir a pontuação 

máxima do jogo Calculando permanecerá com a nota máxima. O aluno que atingir 

uma pontuação inferior terá reduzido 1,25 pontos de sua nota. 
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 Avaliação 1 (Fase 1 - Missão II): 

          -- Essa avaliação será em relação a participação no fórum proposto para a 

discussão sobre o vídeo que abordará a história da linguagem Ruby. A participação no 

fórum até de encerramento valerá 1,25. Fora do prazo valerá apenas 0,5. 

 Avaliação 2 (Fase 2 - Missão II): 

-- A participação no questionário valerá 2,5. A cada erro será perdido uma 

quantidade X de pontos. A não participação automaticamente será debitado a 

pontuação de 2, 5 da nota. 

 Avaliação 3 (Fase 3 - Missão I): 

-- Nessa missão será avaliado a explicação do aluno sobre o melhor método 

para a resolução do código. Essa missão valerá 1,25. 

 Avaliação 3 (Fase 3 - Missão II): 

-- Nessa missão será avaliado a explicação do aluno sobre o melhor método 

para a resolução do código. Essa missão valerá 1,25. 

 Avaliação 4 (Fase 4 – Missão Final):  

-- Será avaliado o resultado do jogo sobre Ruby. O aluno que conseguir 

finalizar o jogo receberá o certificado de conclusão do curso.  

 

Após a definição das regras de avaliação foi realizada a 

caracterização/gamificação do ambiente CEAD, onde o material do curso foi postado e 

as atividades foram lançadas como fases. O ambiente do curso foi dividido em 3 partes: 

Menu ajuda – onde ficavam disponíveis os materiais de apoio para o estudo da 

linguagem Ruby -  Regras do jogo – espaço para visualizar o plano de curso, 

cronograma e regras de avaliação do curso – e Fases do curso – onde eram 

disponibilizadas as missões/atividades. As fases/atividades do curso foram construídas 

base nos conteúdos principais e introdutórios da linguagem Ruby – desde a 

compreensão da sintaxe/estrutura do algoritmo até a construção de programas mais 

complexos - e foram divididas por níveis de dificuldades. Na figura abaixo é possível 

ver as divisões das fases no ambiente CEAD:  
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Figura 1 - Fases do curso de Linguagem de Programação Ruby 

No decorrer das atividades/fases do curso, o aluno poderia acompanhar o seu 

progresso de vida no jogo e diariamente eram postadas dicas de como melhorar o 

desenvolvimento no curso.  

 

4. Resultados 

Antes do início das aulas no ambiente foram inseridas as médias 10,00 no 

sistema de notas do CEAD.  Para início das atividades foi lançado um fórum de 

discussões, cujo tema era: As dificuldades encontradas no aprendizado de uma 

linguagem de programação. O objetivo era conhecer o perfil do aluno ingressante no 

curso. Das discussões foi possível perceber que a maioria dos participantes relatou sobre 

alguma dificuldade, superada ou não, na aprendizagem de uma linguagem de 

programação. Das dificuldades apresentadas:  

• Falta de raciocínio lógico; 

• Falta de motivação em sala de aula para aprender a linguagem de programação; 

Após essa primeira tarefa, os alunos foram apresentados ao conteúdo do curso 

através da missões. Em cada missão eram contemplados conceitos sobre a linguagem 

Ruby. Avançando o nível aumentava também a dificuldade em resolver os problemas 

propostos.   

Ao final do curso 5 alunos foram reprovados devido à falta de acesso ao 

ambiente, 20 conseguiram aprovação e somente 2 conservam a pontuação máxima: 
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10,00. Para avaliação do curso e da proposta de gamificação foi aplicado um 

questionário. Dessa investigação foram obtidos relatos de alunos, dentre os quais foram 

selecionados alguns.  

Na primeira pergunta, questionou-se qual a experiência dos alunos com a 

modalidade de Ensino a Distância. Das respostas obtidas nessas pesquisas observou-se 

que todos os participantes possuíam experiências com cursos EAD. No entanto, 

afirmaram que a metodologia Gamificação foi um diferencial no curso. 

 

Aluno 1: “Gostei da experiência de ter sido aluno de um curso EAD, principalmente 

neste que teve uma didática diferenciada por parte dos idealizadores que foi gamificar 

o conteúdo.” 

Aluno 2: “Tive uma ótima experiência, gostei bastante do tema de game, no decorrer 

do curso sendo meio que fases de um jogo. A Educação a Distância é uma ótima opção 

para aqueles que não tem tempo para o ensino presencial”  

         Tais respostas vão ao encontro do que afirma Camila Marques (2004) que fala 

que o ensino a distância é uma promoção de oportunidades para muitas pessoas, pois 

rompe barreiras como, por exemplo, a falta de tempo para estudos presenciais.  

Já na segunda pergunta foi solicitado que os alunos avaliassem o uso da 

Gamificação como metodologia de ensino. Das respostas obtidas foi observado que os 

participantes consideraram a experiência satisfatória. 

 
Aluno 1: “Foi a parte mais divertida, pois ao conseguir ir subindo de nível e 

completando as atividades podia ser liberado todas as outras, gostaria de que o curso 

fosse disponibilizado todo assim de uma vez só, porque geralmente quando jogo não 

gosto muito de dar longas pausas (dias de uma partida até outra) até para manter 

minha interação mais ativa. Seria interessante que pudesse ser feito as fases de maneira 

progressiva, mas com acesso até a última fase a missão final numa lapada só de acordo 

com minha empolgação ao jogar!” 

A resposta acima vai ao encontro do que defendem Katie Salen e Eric 

Zimmerman (2012), ambos afirmam que as regras de avaliação da Gamificação 

promovem a interação lúdica e a cultura facilitando o raciocínio, produzindo um ensino 

aprendizagem mais dinâmico. 
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Analisando as respostas do questionários e atuação dos alunos durante o curso 

foi percebido que a experiência de gamificar um curso de Educação à Distância 

possibilitou a observação dos diferentes ritmos de trabalho e a perspectiva que cada 

aluno teve no processo. Durante o avanço puderam desenvolver as fases dentro do prazo 

estabelecido, no entanto uns terminavam antes e outros enviavam a atividade no limite 

do tempo.  A experiência proposta no curso mostrou que é possível gamificar o ensino a 

distância promovendo o engajamento e participação efetiva do aluno. 

 

5. Conclusões 

Os resultados dos estudos obtidos pela análise qualitativa mostraram que a 

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

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

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

Finalmente, as plataformas de Educação a Distância tornam-se um ambiente ideal para 

hospedar atividades de gamificação. Com o curso gamificado de Ruby, pode-se observar 

que na estrutura do CEAD é possível implementar as técnicas de Gamificação. Sendo 

assim, foi possível proporcionar ao ambiente, atividades de competição. Portanto, para 

estudantes e professores que buscam uma interação mais abrangente nas ferramentas 

tecnológicas, voltadas para o ensino, salienta-se que a forma de utilização das 

potencialidades dos jogos atende os processos de ensino e de aprendizagem. Isso prova 

que as tecnologias na educação à distância, possibilitam novas ferramentas e avanços 

relacionados ao ensino. 

 Além disso, percebe-se que os AVAs (Ambientes Virtuais de Aprendizagem) 

apresentam um ambiente único para troca de informações e interação de seus usuários, o 

que não é diferente no CEAD. Neste contexto, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

atendem as necessidades de seus usuários que buscam através das ferramentas 

tecnológicas, agregar seus conhecimentos a distância.  
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