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José Alexandre de Souza Gadioli1,2 , Marta Canese2

1Campus Serra — Instituto Federal do Espı́rito Santo (IFES)
Rodovia ES-010 – Km 6,5 – Manguinhos – Serra, ES – Brasil

2Faculdad de Postgrado — Universidad del Norte (UniNorte)
Brasil 184 e/ Mcal. Lopez y José Berges – Asunción – Paraguay
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Resumo. A indústria de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no
Brasil tem afirmado que a formação deficiente em matemática por parte dos
profissionais compromete a capacidade de expansão do setor. Parte desta de-
ficiência se deve à dificuldade em raciocı́nio abstrato e simbólico dos alunos
ingressantes nos cursos de informática, o que compromete, entre outros, o
aprendizado da lógica formal. Propomos um sistema de apoio ao aprendizado
da lógica formal que faz uso de gamificação como estratégia para aumentar
a motivação dos alunos para com a disciplina de lógica. Esperamos que o
uso deste sistema leve ao aumento do engajamento dos alunos, estimulando a
prática e melhorando a habilidade de construção de demonstrações formais.

1. Introdução

A nova economia, fortemente baseada no setor de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), tem sido o foco das atenções de boa parte do setor produtivo as-
sim como de vários governos no mundo contemporâneo, e no Brasil esta situação não
tem sido diferente. Entretanto, segundo um estudo apresentado pela Associação Bra-
sileira das Indústrias de Tecnologia da Informação e Comunicação [Brasscom 2012], a
baixa capacitação dos profissionais do setor, principalmente em competências ligadas à
matemática, tem frustrado as expectativas do setor de tecnologia no Brasil, impedindo o
aumento das exportações. As empresas do setor esperavam aumentar as exportações em
8% ao ano durante a próxima década e atingir a marca US$ 20 bilhões, mas o crescimento
registrado ficou bem abaixo destes números. Infelizmente, a deficiência em matemática
reduz consideravelmente a quantidade de profissionais que podem ser contratados.

Dentre os conceitos da matemática discreta, talvez o mais crı́tico seja o domı́nio
da lógica matemática formal. Devido ao seu papel fundamental na formação teórica em
ciência da computação, a lógica ocupa um papel tão fundamental para os cursos de in-
formática quanto o cálculo diferencial e integral ocupa para as engenharias tradicionais.
E assim como as disciplinas de Cálculo costumam representar um obstáculo nos cursos
tradicionais de ciências exatas, com altas taxas de reprovação e abandono, os cursos de
lógica formal também costumam ser considerados difı́ceis. Entretanto, apesar do papel
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essencial da lógica formal na formação dos profissionais de TIC, seu ensino, principal-
mente no nı́vel superior, tem sido pouco pesquisado.

O ensino de lógica formal no nı́vel necessário às carreiras da área de informática
sempre se mostrou um desafio para os professores da área, de modo geram, mas em parti-
cular para os cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação. Em comparação com os
perfis dos alunos que optam pelos cursos de Ciência da Computação ou de Engenharia de
Computação, conjecturamos que o perfil dos alunos que optam pelo curso de Bacharelado
em Sistemas de Informação é um perfil que demonstra menos afinidade com o raciocı́nio
abstrato e algorı́tmico que é exigido pela lógica formal.

Neste artigo descrevemos uma proposta para minimizar esta deficiência na
formação em lógica formal através da introdução de um sistema que faz uso de
gamificação no processo de ensino-aprendizagem da disciplina de lógica formal.

2. Gamificação

O termo gamificação1 tem sua origem na indústria de mı́dia digital. Seu primeiro
uso documentado data de 2008, porém o termo só se popularizou à partir de 2010
[Deterding et al. 2011]. Embora a literatura da Interação Humano-Computador já te-
nha tratado temas semelhantes à gamificação, tais como “playful interaction design”,
a gamificação propõe tratar um grupo de fenômenos diferente e traz novas possibilidades
de pesquisa. Deterding e colegas apresentam a seguinte definição para gamificação:

“Gamificação é o uso de elementos de design de jogos em contexto extra-
jogos.” [Deterding et al. 2011]

Um ponto importante relacionado à definição acima é estabelecer uma diferença
clara entre o jogo e a brincadeira (atividade lúdica) em geral. Um elemento essencial na
definição do jogo é a presença de regras e de competição, ou seja, da busca por atingir um
determinado objetivo ou resultado [Juul 2005].

Outro ponto importante desta definição está na observação de que ela cita “ele-
mentos de design de jogos” e não jogos propriamente ditos. Diferentemente dos “seri-
ous games”, que buscam atingir algum objetivo extra-jogo através da aplicação de jogos
completos, a gamificação trata da construção e aplicação de artefatos que incorporam ele-
mentos de jogos mas não pretendem ser jogos completos. Evidentemente, a definição do
que é um “jogo completo” e do que é “um artefato com elementos de jogos” é subjetiva e
depende muitas vezes do contexto social do usuário. Um grupo de usuários pode adicio-
nar uma regra informal e transformar uma aplicação gamificada, como o StackOverflow2,
por exemplo, em um jogo completo.

Nossa proposta é construir um sistema que faça uso de gamificação para aumentar
a motivação dos estudantes no estudo de lógica formal e, principalmente, aumentar o
engajamento dos estudantes na realização dos exercı́cios de construção de provas formais.
Abaixo descrevemos nossa proposta para este sistema bem como uma visão resumida de
como pretendemos inserir este sistema em nosso processo de ensino.

1Neologismo baseado no temo em inglês gamification.
2Site voltado à comunidade de desenvolvedores de software e um dos pioneiros no uso de gamificação

para a formação de comunidades virtuais. http://stackoverflow.com/

http://stackoverflow.com/


3. O Sistema “∃lementar”

Como parte da estratégia de introduzir recursos computacionais para facilitar o processo
de aprendizagem da lógica matemática foi desenvolvido o sistema ∀DeL3, acrônimo para
Assistente de Dedução Lógica [Andrade 2012]. O sistema ∀DeL é um assistente de pro-
vas interativo que disponibiliza uma interface gráfica com o usuário (GUI) e incorpora
funcionalidades de tutoria inteligente. O sistema ∀DeL atende a diversos requisitos no
apoio ao aprendizado de lógica formal, entretanto, este sistema não trata de questões
como interação social, motivação e engajamento dos alunos. Para que estas questões
possam ser devidamente tratadas propomos a criação de um novo sistema, já em fase de
implementação, chamado ∃lementar4.

A principal proposta do sistema ∃lementar é utilizar gamificação para aumentar
a motivação e o engajamento dos estudantes da disciplina de lógica formal, de modo a
tornar o aprendizado desta disciplina mais eficaz. Hoje a disciplina apresenta uma alta
taxa de retenção e espera-se que após a adoção de uma nova metodologia de ensino que
integre o uso do sistema ∃lementar ao processo de ensino-aprendizagem, esta taxa de
retenção diminua.

O sistema ∃lementar está sendo implementado na forma de uma aplicação web,
tanto para facilitar a implementação da gamificação da aplicação quanto para facilitar a
efetivação do caráter social necessário à formação de uma comunidade virtual de apren-
dizado. Na especificação do sistema ∃lementar foram definidos requisitos em três cate-
gorias distintas:

1. Requisitos quanto às funcionalidades de assistente de provas.
2. Requisitos quanto às funcionalidades de gamificação.
3. Requisitos quanto às funcionalidades de supervisão docente.

Os requisitos quanto às funcionalidade de assistente de provas são os mesmos
levantados para o sistema ∀DeL [Andrade 2012], assim, apresentaremos apenas as outras
duas categorias de requisitos.

3.1. Requisitos de Gamificação

1. Prover uma interface web para o uso do sistema.
2. Permitir criação de contas de usuário, de modo que este possa salvar as soluções

dos exercı́cios e também acompanhar a sua pontuação no sistema (ranking).
3. Prover uma coleção de exercı́cios disponı́vel aos usuários. Estes exercı́cios deve

ser classificados segundo o grau de dificuldade. Quanto maior a dificuldade do
exercı́cio, maior a pontuação recebida pelo usuário ao resolvê-lo.

4. Compartilhar e comparar a pontuação do aluno com seus colegas de modo a esti-
mular o sentimento de competição caracterı́stico dos jogos.

5. Permitir a construção de provas de modo colaborativo.
6. Permitir competições individuais. As competições tem tempo de inı́cio e término

e o usuário não pode escolher quais exercı́cios resolver. A participação nas
competições poderá render pontos extras no ranking.

3O sı́mbolo ∀, “para todo”, deve ser lido como “A”, fazendo com que a pronúncia fique “Adel”.
4O sı́mbolo ∃, “existe”, deve ser lido como “E”, fazendo com que a pronúncia fique “Elementar”.



7. Permitir competições em grupos. Semelhante à competição individual, porém
envolvendo grupos de alunos o que estimulará a cooperação entre alunos.

8. Permitir interação com redes sociais tais como Google+, Facebook e Tweeter.
9. Permitir que os alunos proponham problemas novos que serão acrescentados à

coleção permanente de problemas do sistema.
10. Permitir que os alunos votem nos problemas que consideram mais interessantes.

Os votos de cada problema serão convertidos em pontos no ranking do seu autor.

3.2. Requisitos de Supervisão Docente

1. Permitir acompanhamento do progresso dos alunos pelo professor. Tanto através
do ranking, ou seja, da pontuação dos alunos, quanto do log de utilização.

2. Permitir realização de avaliações on-line. Este recurso poderá necessitar de super-
visão presencial para evitar “cola” durante a avaliação.

3. Armazenar as soluções produzidas pelos alunos, visto que a mera inspeção do
ranking pode não revelar a profundidade com que os alunos desenvolveram as
competência esperadas.

4. Considerações Finais
Embora o sistema ∃lementar ainda esteja em desenvolvimento, uma aplicação piloto do
sistema deve ocorrer já no primeiro semestre de 2013, com uma turma do curso de Ba-
charelado em Sistemas de Informação. Nossa proposta é a de que o ranking seja utilizado
como parte da pontuação atribuı́da aos alunos na disciplina. Um levantamento informal
realizado com alguns alunos do curso indicou que a proposta é bem recebida por eles e
também demonstrou curiosidade quanto ao sistema.

Os autores estão otimistas tanto quanto à recepção do sistema pelos estudantes,
quanto em relação aos ganhos em termos de eficácia no desenvolvimento da habilidade
de construção de demonstrações formais. Outro resultado esperado da aplicação piloto do
sistema é a revisão e aperfeiçoamento dos requisitos levantados para o sistema, permitindo
assim uma melhoria do mesmo para versões futuras.
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