
de Newton. Neste caso, uma 2ª personagem, a

Hannah, convida o jogador a calcular a

intensidade da foça aplicada à bola.

Em seguida os conceitos de termodinâmicas

são colocados em pratica (Fig. 2d) através de

conversões de temperatura.

Por fim, os conceitos de estática (Fig. 2e)

através do estudo de um sistema sob ação de

forças que se equilibram na gangorra de um

parque.

A Fig. 3, a seguir, exibe os blocos para a

programação do cronômetro, utilizado no

cálculo da velocidade do carro (Fig. 2b).

A prática dos conhecimentos absorvidos da

linguagem de programação C++

relacionados à lógica do Scratch® permitiu

uma maior absorção de conceitos como:

estruturas de repetição, estruturas

condicionais, operadores e funções; que

foram facilmente colocados em prática a

partir deste jogo quiz interativo

desenvolvido pelo grupo de alunas.

A Fig 1 demonstra que o ambiente permite

desenvolver um jogo encaixando-se blocos

que, de certa maneira, também são

considerados interface gráfica de usuário.
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As transformações sociais e um mercado de

trabalho em constante mudanças tem

exigido da academia novas estratégias de

ensino e um aprendizado onde as

habilidades e competências são absorvidas

através das relações entre indivíduos.

Nesse contexto o presente trabalho apresenta

uma estratégia de gamificação como

metodologia de auxílio ao ensino de

linguagem de programação com Scratch®.

Na ocasião o grupo desenvolveu um jogo

quiz interativo para o ensino e prática de

conceitos de física; ele foi apresentado na

conclusão aos alunos do 1º semestre

engenharia civil e engenharia de produção

no Centro de Ciências e Tecnologia da

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Para o desenvolvimento do trabalho, o grupo

foi estimulado a escolher um tema foco

(estudo de conceitos básicos de física:

cinemática, dinâmica, termodinâmica e

estática).

As práticas educacionais contemporâneas

têm absorvido e facilitado a interação entre

indivíduos através de recursos digitais e

virtuais, onde se comprova que as pessoas se

apropriam do conhecimento através das

experiências e da interação entre os seres

humanos [1]. O professor incentiva que

todas as pessoas possam ser capazes de

produzir inovações e de colaborar entre si,

aprendendo e ensinando coisas distintas [2].

No intuito de prover diferentes experiências,

a gamificação tem sido utilizada, com

sucesso, como metodologia ativa de ensino;

principalmente devido ao seu potencial para

envolver e engajar os alunos em atividades

colaborativas [3] [4].

O Scratch®, o ambiente de gamificação

utilizado neste trabalho, permite uma

programação intuitiva e lógica. Ele tem sido

muito utilizado para estimular o pensamento

criativo e a interação em ambientes de

ensino [5] [6], treinamento e simulação [7].
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O presente trabalho foi desenvolvido e

aprimorado no ano de 2018, em uma

perspectiva de análise qualitativa, tendo

como objeto de investigação a disciplina

linguagem de programação; ele utiliza a

metodologia pesquisa ação.

O jogo tem uma personagem protagonista, a

Ruby, que aparece na tela inicial (Fig. 2a)

solicitando que o jogador tenha em mãos

papel e caneta para os cálculos necessários.

Ela também fará as perguntas durante o jogo.

Fig 1 – Ambiente de programação do Scratch®

O grupo relatou satisfação em desenvolver o

trabalho. Isto corrobora para o uso da

plataforma Scratch® no auxilio ao ensino de

linguagem de programação. Inclusive, o

objetivo de desenvolver um jogo lúdico e

acessível expande as possibilidades para

também complementar o ensino de física

clássica no ensino médio e fundamental.

As situações do cotidiano (velocidade de um

carro, um jogo de basquete, conversão de

temperatura e equilibrar uma gangorra no

parque) ajudam a causar empatia e despertar o

interesse do jogador; algo que nem sempre o

ensino tradicional propicia.

A proposta do professor se consolidou mais

uma vez com sucesso, através da prática do

conhecimento com um aprendizado mais

dinâmico e efetivo; trazendo conceitos muitas

vezes abstratos e de difícil entendimento.

Não obstante, o conhecimento produzido

modificou, simultaneamente, a realidade. Isto

está de acordo com o método pesquisa-ação.

Em seguida, exibe-se o exercício de

cinemática (Fig. 2b) que solicita ao usuário o

cálculo da aceleração do carro; mas exige,

antecipadamente, o cálculo da sua velocidade

usando um cronometro (Fig. 3).

Depois exibe-se a tela para a prática de

dinâmica (Fig. 2c) , fundamentada nas três leis

Fig 3 – Blocos para a programação do cronômetro

Fig 2 – Telas do Jogo quiz de Física


