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Resumo: 
 
Envolver os alunos iniciantes em cursos de engenharia e computação não é uma 
tarefa muito fácil, ainda mais quando se trata de ensinar conceitos abstratos, como 
é o caso da programação. O ensino de programação pode ser considerado um dos 
grandes desafios para os docentes do ensino superior, quando se trata de escolher 
estratégias de ensino que motivem os alunos. As instituições superiores precisam 
motivar os estudantes para que os altos índices de reprovação, evasão e/ou 
desistência sejam diminuídos. Assim, o presente trabalho visa contribuir com o meio 
acadêmico e profissionais docentes, com relação ao ensino de programação. Para 
tal, são apresentadas a elaboração e aplicação de um projeto que utiliza o 
desenvolvimento de jogos digitais integrando a realidade aumentada, como 
elementos motivacionais para o processo de aprendizagem dos alunos. Esta 
pesquisa aplicada é de caráter exploratório, tem como procedimento um estudo de 
caso de cunho qualitativo, aplicado com 20 (vinte) alunos da turma da segunda fase 
do curso de Engenharia Mecatrônica e 35 (trinta e cinco) alunos da turma da 
primeira fase do curso de Engenharia Civil. Os resultados obtidos neste estudo 
foram positivos e promissores, de acordo com a avaliação processual realizada pela 
professora-pesquisadora e comprovada pelo depoimento dos alunos por meio dos 
questionários aplicados, anteriores e posteriores à aplicação do projeto. Estes 
resultados demonstram que 68% dos alunos de Engenharia Mecatrônica e 64% dos 
alunos de Engenharia Civil, concordam que é mais interessante e divertido aprender 
lógica de programação desenvolvendo jogos digitais com Realidade Aumentada. 
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