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“Nem tudo o que escrevo resulta numa realização, resulta mais uma tentativa. O que 

também é um prazer. Pois nem tudo eu quero pegar. Às vezes quero apenas tocar. 

Depois, o que toco às vezes floresce e os outros podem pegar com as duas mãos.” 
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Resumo 

A gamificação parte dos princípios fundantes do jogo que estão atrelados ao prazer e à 

diversão, para decompor elementos que engajam e motivam pessoas em situações que 

não sejam de jogo. Por isso ela tem sido alçada como instrumento nas mais diversas 

mediações das relações cotidianas e em seus processos comunicacionais, inclusive 

como promessa de ruptura de antigos modelos educacionais, tornando-se parte de um 

novo paradigma. Nesta pesquisa, interessa-nos observar resultados da gamificação, no 

contexto da Cultura Digital, que dispõe de tecnologias digitais da informação e da 

comunicação – TDIC – para extrair possibilidades de aplicação na Educação a 

Distância. Esta dissertação tem como objetivo compreender quais aspectos 

preponderantes da gamificação são responsáveis por potencializar a motivação, o 

engajamento e a retenção dos alunos na EaD. Nesse sentido, foram abordadas questões 

que envolviam identificar como a gamificação promove ou potencializa, por meio da 

comunicação, a motivação e o engajamento e quais características fundantes e 

elementos dos jogos se mostraram preponderantes nesses processos, de forma que tais 

achados pudessem ser aplicados na EaD que dispõe da utilização de dispositivos 

móveis. Para isso, em um primeiro momento, uma revisão bibliográfica apresentou os 

principais autores que conceituam o jogo, a gamificação, os elementos de jogo 

envolvidos no engajamento e na motivação e as abordagens sobre os aspectos 

motivacionais; e em um segundo momento, uma análise categorial foi aplicada ao 

corpus, composto por uma seleção de artigos do SBGames, entre os anos de 2012 e 

2017, que abordam o tema da gamificação, totalizando 44 artigos. Embora os artigos do 

corpus não tenham sido suficientes para mostrar um resultado claro e direto na 

resolução do problema de evasão de alunos na EaD, dois artigos revelaram que 

elementos como interação, narrativa e colaboração impactam no engajamento e nas 

motivações intrínseca e extrínseca, evidenciando a afetividade dos sujeitos em um 

contexto comunicacional facilitado pela utilização de dispositivos móveis, no processo 

de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: gamificação; engajamento; m-learning, EaD; mídia-educação. 
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Abstract 

The gamification of the foundations of the game are linked to pleasure and fun, to break 

down elements that engage and motivate people in situations that are not game. 

Therefore, it has been promoted as an instrument in the most diverse mediations of 

daily life and in its communication processes, including as a promise of rupture of the 

old educational models, becoming part of a new paradigm. In this paper, we present the 

results of the study of digital and digital communication (TDIC) in order to extract the 

applications of Applications in Distance Education. This dissertation aims at the 

exercise of competency gamification abilities to enhance the motivation, engagement 

and retention of students in the EaD. In this sense, the issues that are part of a strategy 

of promoting or enhancing, through communication, a teaching tool and elements of 

fundamentals and elements of the games that preponderate as processes, are addressed, 

so that such practices can be applied in the EAD that disposes of the use of mobile 

devices. For this, first, a bibliographical review, were introduced the main authors of 

the game, the gamification, the elements of the game in the engagement and the 

motivation and as approaches on the motivational aspects; and at the same time, a 

categorical analysis was applied to the corpus, composed of a selection of SBGames 

papers, between the years 2012 and 2017, addressing the topic of gamification, 

totaling 44 papers. The papers did not show a clear result for solving the problem of 

student avoidance in the EaD. Two papers revealed that the elements of games 

"interaction", "narrative" and "collaboration" were important for achieving intrinsic 

and extrinsic engagement and motivation. The affectivity between people was part of the 

communication. The use of mobile devices has aided in learning. 

 

Keywords: gamification; engagement; m-learning, EaD;media-education. 
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Apresentação: limões para uma limonada 

O que me motivou a fazer essa pesquisa teve origem na minha prática 

profissional de desenhista instrucional. Pois bem, o desenhista instrucional (DI) é 

responsável por planejar, desenvolver e aplicar técnicas a materiais didáticos 

específicos, a fim de utilizar recursos comunicacionais para facilitar a aprendizagem, 

definição trazida por Filatro (2008) em seu livro Desenho Instrucional na Prática. Essa 

definição foi a primeira com a qual tive contato, antes mesmo de sonhar em fazer uma 

das entregas mais importantes e trabalhosas da minha vida profissional-acadêmica: esta 

dissertação de mestrado. A autora também define o desenho instrucional como sendo o 

“processo (conjunto de atividades) de identificar uma necessidade de aprendizagem e 

desenhar, implementar e avaliar uma solução para essa necessidade” (Ibid., p. 9). Ou 

seja, o DI é também um gestor de projetos pedagógicos. 

A prática de um desenhista instrucional para materiais em ambientes virtuais é 

permeada por pelo menos dois grandes desafios. Um é o de preparar um conteúdo que 

proporcione experiências de aprendizagem significativas, exigindo do aluno uma 

interação com o conteúdo em suporte eletrônico, quando esse tipo de suporte é exigido, 

criando mecanismos que o façam ser autônomo para aprender. O outro desafio tem 

relação com a manutenção da motivação e do engajamento diante de um cenário de 

grande evasão na Educação a Distância (EaD). 

Minhas inquietudes – os “limões” – responsáveis por desenhar e concretizar essa 

pesquisa – “a limonada” – tiveram como primeira manifestação a frustração que eu 

tinha ao lidar com algumas tarefas na minha prática profissional. Por vezes tive de 

reaplicar um método de produção pré-definido e inquestionável, seja por mera questão 

de gestão do ambiente organizacional, em que as decisões pedagógicas, dependendo do 

modelo administrativo – em especial os verticalizados – não são dialogadas com o 

desenhista instrucional, não permitindo, portanto, que o profissional seja, na prática, 

gestor do projeto, impossibilitando uma postura crítica em relação à demanda que se 

está executando; seja pelo modelo fixo do próprio conteúdo, que é aquele pacotinho de 

material didático para EaD, todo pronto para uma aprendizagem passiva e conteudista 

tal como a do milênio passado, mas que agora a gente enverniza com as tecnologias 

digitais da informação e comunicação (TDICs). 

Não há como negar um certo encantamento com as possibilidades que envolvem 

o uso das TDICs e as expectativas geradas em torno delas em prol da ampliação do 
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alcance do ensino-aprendizagem na EaD. As possibilidades de o ensino-aprendizagem 

se fazer “presente” nos mais diversos espaços do território, a otimização do tempo 

versus custo, tanto para as instituições quanto para os alunos, instiga aos que querem ver 

realizado o direito à educação. 

Porém, o quanto desse verniz de novas tecnologias nos impede de pensar como 

os modelos de educação continuam no mesmo formato conteudista e “encaixotado”? É 

preciso pensar criticamente a EaD, considerando os conflitos e os interesses por trás de 

sua ampliação e o quanto de democrático tem esse modelo. 

Castells (2006) contribui acrescentando que a demanda da EaD advém da e-

economia, que lança mão das potências das tecnologias digitais para atualizar e renovar 

o conhecimento do trabalhador, dando-lhe autonomia e proatividade na aquisição das 

competências exigidas pelo mercado em rede. De outro modo, sem essas competências 

e habilidades, resta ao trabalhador o trabalho genérico que prescinde da qualidade de 

formação, substituível por qualquer pessoa ou simplesmente por máquinas. Sendo 

assim, cabe ao sistema educativo subsidiar o processo contínuo de formação e a 

formação crítica para a leitura das mídias, para que a expansão e renovação da educação 

a distância reconfigurada pela e-economia esteja assistida por competências e 

habilidades significativas dos sujeitos. 

A simples inserção de diversos e sofisticados recursos tecnológicos em práticas 

educacionais tradicionais não representa, por si só, uma inovação pedagógica ou 

didática. Desse modo, os critérios para analisar as propostas de EaD não devem estar 

associados apenas na mediação tecnológica, mas sim na concepção didático-pedagógica 

implícita no uso das tecnologias em benefício de um melhor projeto educacional. É 

preciso, sobretudo, refletir sobre de onde os sentidos derivam – os meios –, de como os 

indivíduos elaboram suas percepções a partir de combinações de informações vindas de 

pessoas, instituições e grupos diferentes – as mediações do cotidiano –, sejam 

mediações de cunho familiar, escolar, religioso, da academia de ginástica, do trabalho, 

das instituições. (MARTÍN-BARBERO, 1997; OROZCO-GÓMEZ, 2014; BELLONI e 

GOMES, 2008). 

Outro ponto crítico é trazido por Peters (2011), sobre a orientação mercantilista 

do ensino-aprendizagem na EaD, que insere a educação como um serviço a ser 

comercializado, ou seja, mostra a educação como um produto e não como uma 

ferramenta de mudança social. Essa mercantilização está justaposta à tendência 

massificadora dos processos formativos dos modelos de EaD. 
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Keegan (1996) vai de encontro a essa crítica e diz que a maior parte do esforço 

empregado da Educação a Distância tem sido de ordem prática, utilitária ou mecânica e 

tem-se pautado na lógica de mercado. Essa lógica, nas palavras de Freire (1982), está 

metaforizada como “educação bancária”, que é aquela que, do ponto de vista do que é 

produzido para o aluno, se manifesta no ato de depositar, transferir e transmitir 

conhecimentos, para que os alunos simplesmente recebam, repitam, memorizem, 

guardem e arquivem informação. 

Além de toda impossibilidade que tive em pensar criticamente a EaD, seja 

porque o ambiente organizacional não me dava essa oportunidade ou porque, recolhida 

na minha ingenuidade, eu não daria conta de quebrar algum paradigma educacional 

secular dentro de uma instituição, outro azedume motivacional, que me arremessou na 

presente dissertação, partiu da minha própria posição como jogadora e interessada por 

jogos digitais. Deparei-me, ao longo do processo do desenho instrucional, com a 

utilização de alguns “joguinhos”, assim no diminutivo mesmo, já que, em meio ao 

conteúdo, não tinham objetivos pedagógicos claros de sua relevância para o 

aprendizado, não causavam motivação e engajamento, muito menos contribuíam com o 

entretenimento, pois serviam apenas de enfeite visual. 

Antunes (1998) aponta que o jogo, como mero elemento de diversão e recreação, 

mesmo dentro do contexto educacional, tem seu valor. No entanto, o autor acredita que 

a fim de alcançar uma efetiva melhoria do processo ensino-aprendizagem, o jogo deve 

ser utilizado a partir de um planejamento criterioso. A experiência que tive não 

favorecia o efetivo aprendizado, não exigia planos estruturados pedagogicamente e 

sequer continha o arcabouço de game design do que motivam e engajam. O processo 

consistia, basicamente, em criar um banco de palavras para preenchimento de lacunas 

em jogos de raciocínio do tipo puzzles (forca, caça-palavras e palavras-cruzadas), 

apenas digitalizando o processo. A estrutura era a mesma, seja lá qual fosse o conteúdo 

ou o público-alvo. Servia como uma espécie de descanso visual entre telas e mais telas 

de texto. Ou seja, os jogos, ali naquele contexto, estavam bem distantes, 

pedagogicamente, do que pode ser entendido como a intenção de um jogo educacional. 

Ainda segundo Antunes, o que separa o jogo educacional de outro jogo apenas lúdico é 

a intenção de provocar uma aprendizagem significativa. Essa qualidade nos é 

apresentada por Ausubel (1982), que nos indica duas condições para que a 

aprendizagem significativa ocorra: a) o conteúdo a ser ensinado deve ser potencialmente 

revelador e b) o estudante precisa estar disposto a relacionar o material de maneira 
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consistente e não arbitrária. Os conceitos de Ausubel são compatíveis com a teoria 

sociointeracionista de Vygotsky. 

Vygotsky (1998), referenciado pelos estudos sobre ensino e aprendizagem 

contidos no conceito da Zona de Desenvolvimento Proximal, possui uma perspectiva 

sócio histórica, que considera o desenvolvimento psicológico humano como fruto da 

interação entre o homem e o meio social e cultural em que vive. A partir dessa 

perspectiva, é preciso observar que existem processos educativos que estão fora das 

instituições escolares e que fazem parte de um repertório prévio que o aluno traz para a 

situação de aprendizado, pois “[...] qualquer situação de aprendizado com a qual a 

criança se defronta na escola tem sempre uma história prévia” (Ibid., p. 110). Fardo 

(2014) nos apresenta um estudo sobre gamificação aplicada à aprendizagem, pela 

perspectiva de Vygotsky (1998), em que ele pensa nos games como sendo os principais 

personagens de uma dessas “histórias prévias”, considerando ainda que eles foram 

introduzidos com o advento das tecnologias digitais. Fardo aponta para o fato de que 

“[...] essas tecnologias romperam muitas barreiras que se impunham sobre as formas de 

criar, compartilhar e consumir conhecimentos, informações e saberes, fazendo com que 

a cultura incorporasse as características trazidas por essas tecnologias” (Ibid., p. 28). 

Por fim, não é preciso ser desenhista instrucional e lidar com bancos de palavras 

para dinâmicas conteudistas para entender que alguns jogos ditos “educacionais” não 

funcionam, não atraem nem para a aprendizagem nem para o entretenimento. Tampouco 

é necessário buscar autores que fundamentem e endossem o quanto esses jogos não são 

eficientes no ensino-aprendizagem. Basta ir a qualquer evento de games, como o 

SBGames1, por exemplo, um evento que, entre outras funções de suma importância para 

o mundo dos games, divulga jogos não só nos sentidos mercadológico e industrial, 

como também acadêmico. Há sempre, no meio de vários estandes lotados, um que 

parece invisível à multidão, o estande de jogos com finalidades educacionais. O que os 

outros jogos têm que esses não têm? E mais, porque jogos são divertidos e atraentes e 

como usar a motivação e o engajamento de suas mecânicas a favor de uma forma 

efetiva de ensino-aprendizagem? 

                                                      
1 O SBGames é um evento acadêmico da América Latina, na área de Jogos e Entretenimento Digital. 

Realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, o evento reúne pesquisadores, estudantes e 

empresários que têm os jogos eletrônicos como objeto de investigação e produto de desenvolvimento. 

Disponível em: https://www.sbgames.org/. Acesso em: 10 mar. 2018. 

http://novaescola.org.br/historia/pratica-pedagogica/lev-vygotsky-teorico-423354.shtml
http://novaescola.org.br/historia/pratica-pedagogica/lev-vygotsky-teorico-423354.shtml
https://www.sbgames.org/
https://www.sbgames.org/
https://www.sbgames.org/
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Pensando neste cenário, em que as tecnologias digitais móveis conectadas 

proliferam, em que a EaD ainda encontra muitos desafios para se consolidar como 

modelo de ensino-aprendizagem, em que as taxas de evasão continuam altas, foi que 

resolvi estudar a gamificação, que será melhor explicada nesta dissertação, cuja 

definição, de forma resumida e consensual, refere-se à transposição de mecânicas de 

jogos para fora do contexto dos mesmos (DETERDING et al., 2011; ZICHERMAN, 

2011; KAPP, 2007). E, assim, buscar entender esse fenômeno que tem emergido não só 

como possível solução para o problema de evasão e de falta de motivação e 

engajamento, e que levam tantos alunos a abandonarem os cursos. Mas, principalmente, 

o ponto de interesse desta pesquisa é entender como a gamificação pode servir como 

recurso para engajar e motivar para mudanças comportamentais que envolvam práticas 

de educação por meio das tecnologias digitais de comunicação, como um smartphone 

conectado à Internet.
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Introdução 

O estudo por meio da EaD, de forma geral, exige muita disciplina e organização 

por parte do aluno e, estudar online, pode ser um convite à distração, prejudicando o 

processo de ensino-aprendizagem. Segundo o último censo realizado pela Associação 

Brasileira de Ensino a Distância (ABED, 2016), a maioria das instituições que oferecem 

cursos na modalidade EaD enfrentam taxas de evasão de até 50%, enquanto nos cursos 

presenciais e semipresenciais essas taxas chegam em média a 25%. 

Por outro lado, com a popularização da Internet, houve um crescimento na 

potencial utilização das TDICs em diversos campos, inclusive na educação. Telecursos, 

cursos por correspondência, apostilas, fitas K7, VHS, CD-ROM eram bem comuns há 

pouco tempo como material para a modalidade de Educação a Distância. Mas a Internet 

e as novas TDICs deram à EaD outras proporções. Atualmente, favorecida pelas TDICs, 

a EaD conta com muitas plataformas para o ensino-aprendizagem no ciberespaço. As 

TDICs exercem importante papel no ensino-aprendizagem, pois, segundo parâmetros da 

UNESCO (2017), elas influenciam na forma como nos comunicamos, vivemos e 

aprendemos. O grande desafio que envolve essas tecnologias é adequar o grande flow de 

informações com os objetivos de ensino-aprendizagem e a forma como elas podem ser 

usadas para atender às necessidades dos alunos. As TDICs possibilitam novas 

comunicabilidades e interações na educação. Em um mundo plural, sem limitações de 

tempo e de espaço, por meio de novas mídias digitais, softwares, aplicativos, novos 

suportes mais compactos, com maior mobilidade, proporcionando ubiquidade para os 

processos de ensino-aprendizagem (SACCOL; SCHLEMER; BARBOSA, 2011). 

Ainda em relação à educação, a UNESCO (2017) orienta para que as TDICs 

contribuam com o acesso universal à educação, com a qualidade do ensino-

aprendizagem e também com o desenvolvimento profissional dos professores quanto ao 

letramento digital. Aqui, vale retomar o que foi dito anteriormente, em relação à 

educação como produto: é também norteamento da UNESCO para que as TDICs sejam 

melhores aproveitadas na educação e que esta não seja tratada como mercadoria. 

Novas dinâmicas provenientes do contexto das TDICs com a educação 

interferem em novas demandas para a aprendizagem na EaD. Podemos destacar, nesse 

contexto, a ascensão dos dispositivos comunicacionais móveis. É o que comprova o 

relatório Perspectivas Tecnológicas para os Ensinos Fundamental e Médio Brasileiros 
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de 2012 a 2017 (HORIZON REPORT, 2012)2. Neste panorama tecnológico 

produzido por especialistas da NMC Horizon Project, projeto que estimula e promove a 

exploração e uso de novas mídias e tecnologias para a aprendizagem, são apresentadas 

tendências para curto, médio e longo prazo sobre a utilização de tecnologias 

educacionais. 

Já o relatório da NMC Horizon Report: Educação Básica (2015, p. 36) nos 

mostra também que o total mundial de PCs, tablets, dispositivos ultramóveis e as 

vendas de celulares atingiriam 2,4 bilhões de unidades em 2014 e que em 2018 mais de 

cinquenta por cento dos usuários acessarão a Internet via tablet ou smartphone. Sendo 

assim, podemos contar com um aumento das redes de celular, dos dispositivos móveis, 

dos aplicativos móveis, bem como da aprendizagem baseada em jogos, estimados para 

2018 e os próximos anos. 

Tais perspectivas vêm se consolidando com o aumento da demanda pela 

mobilidade e a crescente utilização de celulares com acesso à Internet – os smartphones. 

Dessa forma, a criação de aplicativos de ensino-aprendizagem é também impulsionada e 

a modalidade de Educação a Distância, – denominada mobile learning (m-Learning) ou, 

no português, aprendizagem móvel – vem ganhando destaque. 

Se antes a utilização do e-learning era subentendida por ter um extenso alcance 

com o suporte da Internet como base, o m-learning apresenta um alcance e 

disseminação da educação nunca antes visto, principalmente pela sua possibilidade de 

utilização e adaptação a qualquer contexto que a pessoa/estudante estiver no momento. 

Mobile Learning é uma modalidade de ensino e aprendizagem relativamente 

recente, que permite a alunos e professores criarem novos ambientes de aprendizagem a 

distância, utilizando para isso, dispositivos móveis com acesso à Internet. Cabe salientar 

que, embora o celular seja o suporte pinçado aqui para abordar a m-learning, essa 

modalidade não se prende ao uso dos smartphones, pois é pautada na integração das 

tecnologias móveis ao contexto educativo, o que pode ser feito por um tablet, por 

exemplo. Porém, o telefone celular é o dispositivo mais popular e acessível. Segundo 

Fonseca (2013), a apropriação do celular para o ensino-aprendizagem acontece devido a 

alguns fatores como: ser considerada uma tecnologia amigável e comum no cotidiano; 

ser uma tecnologia familiar aos usuários deste dispositivo; ser móvel, o que facilita seu 

                                                      
2  O Horizon Report é uma publicação anual feita pela New Media Consortium, composta por uma 

comunidade de universidades que fazem pesquisas voltadas para a adoção das novas tecnologias na 

educação. 
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uso em praticamente qualquer lugar com Internet; possibilitar aspectos cognitivos, a 

partir da utilização criativa de seus recursos (texto, som, imagem, vídeo) e pela 

conectividade por meio da Internet, que amplia as formas de comunicação e o acesso à 

informação. Dessa forma, por meio da convergência tecnológica das TDICs, os 

smartphones se transformaram em uma central multimídia computadorizada 

(ANTÔNIO, 2010). Esse dispositivo vem sendo reconhecido também como objeto de 

aprendizagem (TAROUCO et al., 2003) devido a vários recursos disponíveis a partir de 

uma única tecnologia. 

Vale ressaltar que a Internet, apesar de ser uma das principais formas de se 

adquirir informação, nunca foi a única tecnologia responsável por mediar 

pedagogicamente atividades não presenciais. Porém, é perceptível que sua utilização 

trouxe novas possibilidades em processos de ensino-aprendizagem. Atualmente existem 

muitas plataformas de ensino-aprendizagem no ciberespaço, porém, a convergência do 

uso da Internet por dispositivos móveis vem moldando a forma como as pessoas 

consomem informação. O surgimento de novas tecnologias digitais implica, em um 

primeiro momento, em desconfiança ou rejeição da sua incorporação no cotidiano de 

aprendizagem. 

Embora as TDICs tenham evoluído, novos dispositivos digitais conectados 

estejam cada vez mais sendo utilizados e novas reconfigurações de ensino-

aprendizagem na modalidade de EaD estejam sendo engendradas, pesquisas acadêmicas 

que versam sobre os motivos de evasão (ALVES e SALES, 2012; SILVA e FRANCO, 

2014; PEREZ, 2016) censos sobre a EaD, da Associação Brasileira de Educação a 

Distância como o Relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil 2016 

(ABED, 2016), e autores dessa modalidade (LANDIM, 1997; FAVERO, 2006) apontam 

que há diversos fatores envolvidos, tais como: dimensão afetiva, problemas no 

planejamento da estratégia de aprendizagem, dificuldades com a tecnologia, 

dificuldades do aluno com o conteúdo, entre outros. Enfim, são esses alguns exemplos 

que ainda dificultam a retenção de alunos na modalidade a distância. 

O que a EaD e a gamificação têm em comum? A EaD pode inserir as mecânicas 

de jogos nos elementos já existentes nessa modalidade. Na EaD, o aluno tem o controle 

da própria jornada, pode mensurar seus próprios resultados, se rearranjar a partir de 

feedbacks, motivar-se por meio de reconhecimentos e conquistas. Esses também são 

elementos comuns na maioria dos jogos (KAPP, 2012; SHELDON, 2012; GEE, 2009; 

DETERDING et al.2011; ZICHERMANN, 2011). 
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Os jogadores, de modo geral, jogam porque acreditam que podem controlar seu 

potencial de sucesso (MCGONIGAL, 2010). Outros fatores são também determinantes 

no estímulo ao jogo, como a possibilidade de tentativa-erro, em que o erro no jogo não 

acarreta consequências onerosas reais, o que não ocorre nos moldes da educação 

tradicional, em que o aluno é punido por um mau desempenho e a ele é atribuída uma 

nota ruim que impacta de forma crucial na sua trajetória escolar, podendo desestimular 

sua busca por uma vitória “épica”. Além disso, há fatores motivacionais 

autodeterminantes, como motivação intrínseca e extrínseca (DETERDING et al., 2011), 

que envolvem esses usuários em experiências (BOGOST, 2007) e processos que 

despertam emoções positivas, exploram aptidões pessoais e estão atrelados às 

recompensas virtuais ou físicas pelo cumprimento de tarefas. 

Assim, o problema desta pesquisa é como a gamificação pode potencializar a 

motivação, o engajamento e a retenção dos alunos na EaD, que utilizam aparatos 

móveis? 

Posto isso, o objetivo geral da pesquisa reside em compreender quais aspectos 

preponderantes da gamificação são responsáveis por potencializar a motivação, o 

engajamento e a retenção dos alunos na EaD. 

 A hipótese central da pesquisa é que a gamificação oferece recursos 

comunicacionais que atuam diretamente na motivação e no engajamento, podendo 

reduzir a evasão dos alunos na educação a distância. Para tanto, seria preciso utilizar 

elementos de jogos de forma significativa, em ambientes que não sejam voltados ao 

entretenimento (DETERDING et al., 2011; MCGONIGAL, 2012; KAPP, 2012; 

SHELDON, 2012). Portanto, relacionar a gamificação e a EaD se torna importante, pois 

em torno dessa convergência há esperança de que se atenue o cenário de grande evasão 

na Educação a Distância. 

Para alcançar o Objetivo Geral desta pesquisa, foram definidos alguns Objetivos 

Específicos, sendo: 

● entender, a partir das mecânicas de jogo, como a gamificação promove ou 

potencializa, por meio da comunicação, a motivação e o engajamento, para 

que sejam aplicados nas atividades de ensino-aprendizagem da EaD; 

● analisar como as características fundantes e elementos dos jogos têm sido 

explorados em aplicativos de EaD em dispositivos tecnologia móvel, tendo 

em vista sua crescente utilização na educação; 
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● discutir como as características fundantes e os elementos dos jogos, a partir 

da análise temática de artigos publicados no SBGames, entre os anos 2012 e 

2017, que versam sobre gamificação podem ser aproveitados na EaD, por 

meio de tecnologia móvel, a fim de promover ou potencializar a motivação e 

o engajamento de seus usuários. 

A Metodologia foi efetivada, inicialmente, por uma pesquisa bibliográfica que, 

segundo Fonseca (2002, p. 32), é um tipo de pesquisa feita “a partir do levantamento de 

referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos, páginas de web sites”. Dessa forma, a fim de trazer teóricos 

que fundamentam os temas ligados à pesquisa, foi realizada uma seleção de exemplos 

de gamificação, a partir de artigos publicados no SBGames, entre os anos de 2012 a 

2017, para se extrair deles a aplicabilidades para a EaD, indicando características 

proeminentes dos jogos na obtenção da motivação e do engajamento. Para isso, foi 

utilizada a análise categorial (ou análise temática) como técnica aplicada à análise de 

conteúdo, que Segundo Bardin (2011), do ponto de vista de uma análise de significados, 

se constitui em uma descrição objetiva, quantitativa e sistemática do conteúdo veiculado 

pelas comunicações e de suas respectivas interpretações. A análise categorial, no 

entanto, possui resultados qualitativos. O objetivo advindo da metodologia é construir 

esta pesquisa para que ela sirva como base para investigações futuras sobre a 

gamificação, tanto teóricas quanto empíricas, entendendo a comunicação relacionada 

como principal desafio à participação. Nessas circunstâncias, a pesquisa qualitativa se 

apresenta como uma melhor opção, pois nela não se pretende “testar hipóteses para 

comprová-las ou refutá-las ao final da pesquisa; a intenção é a compreensão” 

(MORAES, 2003). 

Esta pesquisa, além do capítulo introdutório, apresenta a seguinte estrutura: o 

Capítulo 2, intitulado: Gamificar para engajar, parte da hipótese de que o uso de 

jogos, embora pareça novidade, é tido como um fenômeno cultural antigo. O que é novo 

é sua relação com a era digital, a partir da aplicação de mecânicas de jogos utilizadas 

para motivar e engajar pessoas, em contextos que não são de jogos. Embora inserir 

elementos de jogos não seja garantia de tornar as atividades atrativas e engajadoras, 

pois, em cada indivíduo, a motivação para realizar uma atividade acontece de forma 

diferente. Estes elementos de jogos, quais sejam: desafios, premiações, ranking, 

feedback constante, possibilidades de tentativa-erro, podem engatilhar motivações para 

a consecução de tarefas a serem realizadas. 
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Sendo assim, para este capítulo será apresentada uma pesquisa bibliográfica com 

os principais autores que conceituam o jogo, a gamificação e abordam os aspectos 

motivacionais a partir de elementos de jogos que potencializam o engajamento 

(HUIZINGA 2001; DETERDING et al., 2011; KAPP, 2007; ZICHERMANN, 2011; 

BUNCHBALL, 2010). 

No Capítulo 3, intitulado: A gamificação no SBGames é apresentado o objeto 

de estudo da pesquisa, os artigos levantados no SBGames, nos últimos seis anos, para 

deles apurarmos como a gamificação tem sido tratada neste relevante evento sobre 

games no Brasil. Esses dados preliminares possibilitarão que, no capítulo seguinte, 

entendamos como as características fundantes e elementos dos jogos podem servir como 

uma metodologia engajadora de aprendizagem no contexto de novas tecnologias 

associadas a dispositivos móveis. 

Ainda nesse capítulo, será apresentada a análise dos trabalhos selecionados entre 

os anos de 2012 e 2017 que abordam o tema da gamificação, de forma a extrair 

subsídios que fundamentam a hipótese central desta pesquisa. Para isso, ao total, foram 

levantados 44 artigos, entre full papers e short papers, de todas as trilhas – quais sejam, 

Arte e Design; Computação; Cultura e Indústria – e deles foram elencadas estruturas de 

casos, como por exemplo, elementos de jogo e relação com engajamento, e utilização de 

dispositivos móveis da educação. Dessa forma, será possível extrair desses trabalhos 

exemplos de gamificação que podem servir para aplicar na educação a distância, por 

meio de dispositivos móveis, e torná-la mais engajadora. 

Por fim, o Capítulo 4, intitulado: Considerações finais, traz a discussão dos 

resultados e, com a articulação teórica, encerra a dissertação apresentando os principais 

pontos recolhidos com a metodologia aplicada aos objetivos propostos para responder à 

hipótese principal levantada que é: a gamificação oferece mecanismos que atuam 

diretamente na motivação e no engajamento, podendo reduzir a evasão dos aprendentes. 

O capítulo termina com as considerações finais e contribuições para trabalhos futuros.
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Capítulo 2: Gamificar para engajar 

O uso de jogos, embora pareça novidade, é tido como um fenômeno cultural 

antigo. O que é novo é sua relação com a era digital, a partir da aplicação de mecânicas 

de jogos utilizadas para motivar e engajar pessoas, em contextos que não são de jogos. 

Inserir elementos de jogos não tem a garantia de tornar as atividades atrativas e 

engajadoras, pois, em cada indivíduo, a motivação para realizar uma atividade acontece 

de forma diferente. Estes elementos de jogos, quais sejam: desafios, premiações, 

ranking, feedback constante, possibilidades de tentativa-erro, interação, colaboração, 

narrativas, entre outros, que podem engatilhar motivações para a consecução de tarefas 

a serem realizadas. 

A gamificação tem se mostrado tendência, o que será visto mais adiante nesta 

pesquisa. Além disso, sua inserção na educação também vem sendo efetivada como um 

instrumento que visa uma ruptura dos moldes tradicionais de educação, na busca por 

aprendizagens significativas por meio de abordagens que estão inseridas no contexto da 

cultura digital, de forma a se levar em conta os sujeitos e seus contextos 

comunicacionais. Para subsidiar essa pesquisa quanto ao aspecto educacional, Fardo 

(2013) será usado como principal referência. 

Neste capítulo será apresentada uma pesquisa bibliográfica com os principais 

autores que conceituam o jogo, a gamificação e abordam os aspectos motivacionais a 

partir de elementos de jogos que potencializam o engajamento (HUIZINGA 2001; 

DETERDING et al., 2011; KAPP, 2007; ZICHERMANN, 2011; BUNCHBALL, 

2010). 

2.1 A Gamificação da educação do século XXI 

Fardo (2013), por meio de um levantamento bibliográfico de autores3, nos traz 

uma perspectiva da educação no contexto do século XXI que mostra que a cultura 

digital impacta a mediação da nossa produção de sentidos na contemporaneidade. O que 

caracteriza a cultura digital reside nos seguintes fatos: as comunicações terem se 

tornado instantâneas e ubíquas; a informação ter se difundido e se democratizado, e seus 

polos emissores, até então hegemônicos, terem se descentralizados; a inteligência 

tornar-se coletiva; o ritmo e a quantidade de interações sociais pelas redes de 

                                                      
3  PAPERT, 2008; PESCADOR, 2010; JOHNSON et al., 2012; FLECHA e TORJADA, 2000. 
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computadores terem se tornado cada vez mais intensos; os movimentos verticais e 

hierárquicos que caracterizavam as atividades humanas terem sofrido um processo de 

horizontalização. 

Neste século XXI, marcado por profundas transformações da cultura digital, está 

a Educação, marcada pela demanda por novos processos educativos. Porém, observa-se 

que o acolhimento dessas transformações pelo ensino tradicional, enquanto instituição 

mediadora, ainda oferece muita resistência. 

As mudanças provocadas pelas tecnologias digitais impactaram a cultura e a 

sociedade e rearranjaram em maior velocidade as relações cotidianas (BAUMAN, 2010; 

LEMOS, 2002). Dessa forma, o local passa a ser global e o global passa a ser local. 

Informação e conhecimento se misturam e transpassam fronteiras do tempo-espaço. 

A exemplo das mudanças nas relações cotidianas, EaD, que utiliza as 

Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação – TDICs, se expande em larga 

escala, promovendo a transformação de modelos educacionais, ganhando formas 

metodológicas, como o ensino híbrido, e se inserindo cada vez mais em discussões e 

processos que repensam as potencialidades educacionais da tecnologia. Afinal, a 

revolução tecnológica e midiática pela qual passamos tem se refletido em novas 

demandas para transformações significativas na sala de aula, tal qual a conhecemos 

desde o século XIX, seja no papel do docente, nas novas formas de mediação e 

produção de sentidos, seja na relação entre os sujeitos e com o mundo. 

Contudo, é preciso saber que, de acordo com Castells (2006), não é a tecnologia 

que determina a sociedade, e sim, é a sociedade que dá forma à tecnologia de acordo 

com suas necessidades, culturas, demandas. Ou seja, os novos dispositivos digitais, os 

novos softwares que surgem a cada instante, não são só elementos que permeiam nossas 

vidas, mas são demandas da sociedade. 

Apesar de estarmos todos inseridos nessa sociedade transformada pelas TDICs, a 

instituição escola, ou seja, a educação, ainda é muito cristalizada em moldes antigos da 

era industrial no século XIX. Segundo Fardo (2013), há uma resistência na educação 

para abranger a demanda da cultura digital. Ele vê essa resistência como um problema 

que existe por uma série de motivos, entre os quais estão o fato de os professores terem 

dificuldades em aderir às tecnologias 4e à falta recursos das instituições de ensino, que 

                                                      
4  Estudo da Unicamp diz que 85% dos docentes não se sentem seguros para usar tecnologias na sala de 

aula. A pesquisa foi conduzida por Alvarenga (2011), do Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia 

Cognitiva e Comportamental (Neapsi), em 27 escolas de São Paulo, mas a autora diz que essa 
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além de enfrentarem problemas estruturais, também não incentivam os programas de 

formação para utilização das tecnologias digitais em sala de aula. No entanto, Fardo 

(2013) dialoga com Flecha e Torjada (2000) sobre como a barreira existente entre 

escola e tecnologia deveria ser rompida, apontando para o perigo da exclusão de pessoas 

sem competências para administrar a comunicação veiculada pelas tecnologias digitais, 

de pessoas que não dominam tais tecnologias. 

Dessa forma, Fardo (2013) tem o cuidado de não adotar uma posição 

tecnocentrista e não afirmar que a educação deve ser fundamentada no uso das 

tecnologias digitais. O autor concorda que a utilização das tecnologias em sala de aula 

pode ser proveitosa, no entanto, é preciso educar o ser humano histórico-social na 

contemporaneidade das TDIC. Segundo Fardo (2013): 

No contexto sócio-histórico atual, entende-se que a vida perpassa pelas tecnologias digitais. 

Portanto, a escola deveria se aproximar delas, das suas linguagens e, 

principalmente, das transformações que elas introduziram na 

sociedade e no homem. (Ibid., p. 29) 

Fardo nos traz os quatro pilares que Delors (2001) se baseou para que a 

educação convergisse com as demandas globais do século XXI: 

[...] aprender a conhecer, que implica aprender a aprender, ou seja, saber navegar no oceano de 

informações disponíveis as redes de informações e ter a capacidade 

de, em determinados momentos, inverter o papel do aluno e do 

professor (uma vez que os alunos também carregam conhecimentos); 

aprender a fazer, que significa não apenas ensinar habilidades e 

competências, mas sim tornar a pessoa apta a enfrentar as situações 

que a vida lhe impõe; aprender a conviver, no sentido de compreender 

e aceitar a diferença do outro, realizar projetos em equipes e gerenciar 

possíveis conflitos socioculturais; e aprender a ser, no sentido de 

buscar as potencialidades, o senso crítico e a autonomia de cada 

indivíduo, na intenção de alcançar sempre um posicionamento mais 

crítico e autônomo. (Ibid., p. 30) 

Assim, de acordo com Fardo, é preciso ter cuidado com os extremos, tanto o 

determinismo pelo imperativo tecnológico e dependência total das tecnologias quanto, 

no polo oposto, tratá-las como inimigas da construção e da manutenção do 

conhecimento. É necessário incluir as tecnologias nos processos educativos, sem abrir 

mão do respeito pelos conhecimentos prévios do indivíduo, incorporando esses 

                                                                                                                                                            
dificuldade é aplicada em outras regiões. Sua tese revelou ainda que a dificuldade é atribuída, em geral, 

à deficiência na formação profissional e à falta de tempo, além do pouco incentivo para se 

aprimorarem e a infraestrutura deficiente no local de trabalho. Disponível em: 

http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/marco2011/ju488pdf/Pag03.pdf. Acesso em: 03 ago 

2018. 

http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/marco2011/ju488pdf/Pag03.pdf
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conhecimentos nesses processos de ensino-aprendizagem, tirando proveito das 

potencialidades que a tecnologia tem a oferecer e, dessa forma, educando para a vida. 

É importante compreendermos quais os impactos que estão sendo responsáveis 

pelas quebras de paradigmas na educação, para que possamos nos apropriar das novas 

características engendradas pela cultura digital que atinge as mais diferentes áreas de 

conhecimento. Dessa forma, saberemos lidar com as potencialidades das tecnologias no 

contexto da educação do século XXI, dirimindo obstáculos que se colocam 

especialmente no campo da educação. Nesse campo, nasce a necessidade de uma 

literacia midiática5 que viabilize, aos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, 

a aquisição de novas habilidades e técnicas cognitivas no empoderamento de diferentes 

linguagens e novos meios de comunicação possibilitados pelas TIDIC, ou seja, que os 

envolvidos nesse processo tenham condições de fazerem uma leitura crítica das mídias 

que consomem. 

De acordo com Valente (2007), novas possibilidades de expressão e 

comunicação são criadas pela presença das tecnologias digitais na cultura 

contemporânea. Essas possibilidades transitam no cotidiano, introduzindo novos modos 

de comunicação como, por exemplo, a criação e uso de som, de animação, de imagens e 

a combinação dessas modalidades. Sendo assim, alguns recursos contemporâneos têm 

surgido e se mostrado como instigantes ferramentas para serem utilizadas em estratégias 

de ensino-aprendizagem. A gamificação é uma dessas estratégias, que pode ser usada na 

articulação de multimeios, de forma transversal, para conteúdos e materiais 

educacionais e tem como principal objetivo o engajamento do estudante a partir de 

estratégias de jogo em contexto que não seja de jogo. 

Ou seja, quando se pretende lançar mão da gamificação como estratégia 

educacional, procura-se objetivar o engajamento justamente por ser a gamificação um 

recurso com esse potencial. Dessa forma, há um empenho em buscar o envolvimento 

motivacional do aluno a partir de elementos que promovam uma atividade cativante e 

envolvente, em que o sujeito alvo da ação gamificada, individual ou coletivamente, 

encontre meios para alcançar objetivos de forma com que essa busca resulte em 

aprendizagem significativa. 

                                                      
5  A Literacia Midiática é um ramo da Comunicação que se dedica a estudar como os consumidores de 

mídia consomem os produtos midiáticos disponíveis e que tipo de respostas estes consumidores dão, 

no sentido de produzirem conteúdo para estas mídias. Conceito disponível em: 

https://simposioliteraciamidiatica.wordpress.com/2014/08/19/o-que-e-literacia-midiatica/ Acesso em: 

22 jul, 2018. 

https://simposioliteraciamidiatica.wordpress.com/2014/08/19/o-que-e-literacia-midiatica/
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Massarolo e Mesquita (2013) acreditam que a gamificação é construída por meio 

de regras que convergem em experiências que envolvem o sujeito de forma emocional e 

cognitiva na construção de sua identidade e no seu posicionamento social diante de 

demandas cotidianas. Desse modo, estruturas que se apropriam dessa dinâmica 

apresentam resultados consideráveis para o aluno, lançando mão de uma construção 

colaborativa do conhecimento e de uma nova dinâmica social de participação ativa. 

Quando se levanta a possibilidade, por meio da gamificação, de se ofertar 

elementos como conquistas, experiência e níveis de avanço e de amadurecimento, ao 

sujeito participante de um processo gamificado, é possível notar ainda o potencial em 

explorar outros pontos, como a constituição de formas narrativas não-lineares, as quais 

se beneficiam de escolhas e decisões demandadas ao sujeito da interação. 

Consoante a isso, Ribeiro (2017, p. 5) afirma que, 

Há um potencial motivador em se premiar e criar sistemas de evolução dentro do mundo 

gamificado, mas há também uma dimensão ainda mais complexa – e 

talvez mais profícua – de criação de estruturas narrativas sofisticadas 

dentro desse universo, apoderando-se das suas dinâmicas de interação 

e cooperação para alcançar objetivos, resolver problemas e superar 

obstáculos. 

Essa percepção se justifica quando o intento não é transformar uma aula em um 

jogo, mas utilizar alguns de seus elementos em uma estrutura dentro do mundo real e 

palpável a todos os participantes do processo gamificado, com destaque ao professor e, 

principalmente, ao aluno. Fardo (2013, p. 7) complementa esse raciocínio quando diz 

que 

Com os elementos dos games, dispomos de ferramentas valiosas para criar experiências 

significativas, que podem impactar de forma positiva a experiência 

educacional dos indivíduos, pois ela pode fornecer um contexto para a 

construção de um sentido mais amplo para a interação, tanto nas 

escolas como em outros ambientes de aprendizagem, potencializando 

a participação e a motivação dos indivíduos inseridos nesses 

ambientes. 

O engajamento buscado pelas técnicas de gamificação tem sido utilizado como 

alternativa para minimizar a grande evasão que, como destacam Santos et al. (2008) e 

Netto, Guidotti e Santos (2012), é alarmante e necessita de um cuidado especial, pois 

atinge de forma avassaladora, especialmente a educação a distância nos mais diversos 

níveis. É essencial que iniciativas caminhem nessa direção sem resistência, entendendo 

e aceitando que o ensino tradicional já não mais dá conta desse novo rearranjo cultural 

que provoca novas dinâmicas sociais e se estabelece em torno de uma revolução 

midiática. 
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A literatura aponta que o sucesso da gamificação não é constante, dependendo 

não apenas de seus modos de implementação específicos, mas dos contextos onde é 

aplicada (LANDERS; ARMSTRONG, 2017). Uma possível explicação, segundo os 

mesmos autores, é que a introdução de toda nova tecnologia pode acarretar um 

aprendizado deficiente quando o usuário não tem experiência ou está não confortável 

com a mesma. Dessa forma, é relevante se considerar quem a estará utilizando e se estes 

usuários têm alguma afinidade ou experiência com jogos. 

A partir do uso de um modelo de aceitação tecnológica, denominado TETEM, 

Landers e Armstrong destacam quatro aspectos importantes que condicionariam a 

introdução bem-sucedida da gamificação no contexto educacional. A primeira seria um 

reconhecimento da instituição que abriga o indivíduo quanto aos benefícios da 

gamificação, uma vez que se as instâncias superiores não manifestarem este valor, o 

usuário acabará tomando este comportamento como regra e desconsiderando a prática. 

A segunda condição seria uma prévia experiência de seus usuários com jogos e 

gamificação, uma vez que isso reduziria a carga cognitiva necessária para um 

treinamento, ou seja, como o usuário teria alguma familiaridade com jogos, ele operaria 

mais facilmente pelos formatos da gamificação, livre para se concentrar no conteúdo a 

ser aprendido. A terceira seria o interesse e afinidade do usuário com jogos e 

gamificação, que se alinha com a teoria construtivista, uma vez que, nesta situação, o 

usuário estaria mais interessado em aprender e desenvolver seu próprio conhecimento. 

A quarta seria a própria valorização da gamificação como método de aprendizado, uma 

vez que em situações em que o usuário não reconhece o valor de uma atividade, ele tem 

menos chance de desenvolver aprendizado a partir dela. 

Considerando especificamente o contexto da educação superior, é possível supor 

que a gamificação encontre estas condições (principalmente as últimas três, de caráter 

mais individual) em situação mais propícia, pois, de modo geral, tipicamente os alunos 

de graduação têm experiência com as novas mídias e jogos digitais, tendem a apreciá-

los mais do que a população em geral, e já foram expostos a diferentes modos de 

aprendizado, sendo, portanto mais abertos a estratégias pedagógicas diferenciadas. 

Lee e Hammer (2011) listam três áreas diretamente afetadas pela gamificação, 

quando aplicadas à educação, sendo elas: cognitiva, emocional e social. 

A área cognitiva engloba as interações do usuário com os sistemas. A partir do 

momento em que os alunos estão diante de um conjunto de regras em um jogo, eles são 

estimulados a aprender por meio da exploração dessas regras, podendo lançar mão da 
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tentativa-erro, o que não é concebível em um sistema tradicional de ensino, pois nas 

aulas tradicionais o aluno se sente reticente, tornando as chances de fracasso mais 

elevadas e aumentando a expectativa de frustração. 

Estes métodos de experimentação por meio da dinâmica do jogo, por sua vez, 

geram a transformação emocional, pois, a partir do momento em que o aluno decide 

participar do jogo, ele se sente obrigado a superar os desafios, porque acredita no 

potencial da vitória (MCGONIGAL, 2010). A transformação emocional acontece 

quando uma emoção positiva se transforma em negativa e vice-versa. No mundo do 

jogo, após frustradas tentativas de se alcançar um objetivo, por meio do sistema 

tentativa-erro, o jogador tem a liberdade para superação do obstáculo. Essa superação é 

facilitada justamente porque no mundo do jogo frustrar-se pode não ser definitivo, ao 

contrário da escola em que, em geral, apresenta um sistema fechado de notas que 

representa o fracasso ou o sucesso do aluno. 

A área social, por sua vez, é explorada por meio das interações que ocorrem 

dentro do jogo com outros participantes. À medida em que o aluno progride, precisa 

fazer escolhas que influenciarão suas próprias ações e as ações dos outros envolvidos 

nesse jogo. Transpassada essa dinâmica, por meio de elementos de jogo, para o ensino-

aprendizagem, os alunos nem sempre percebem que estão em um processo de 

aprendizagem e isso os permite vencer desafios e adquirir conhecimentos em 

plataformas sociais, compartilhando conteúdos específicos em determinado contexto 

pelas comunidades ao redor (VIANNA et al., 2013). 

No entanto, Hammer e Lee (2011) apresentam vantagens e desvantagens do uso 

da gamificação na educação. De acordo com os autores, de um lado, a gamificação pode 

ser usada para motivar os alunos, de forma que eles se envolvam nas ações de ensino-

aprendizagem, fazendo com que os professores encontrem, no recurso da gamificação, 

instrumentos para orientar e recompensar os alunos, além de norteá-los a uma 

aprendizagem significativa que os acompanhará por toda a vida, com a possibilidade de 

ser uma experiência divertida. 

As possíveis desvantagens, apontadas pelos autores, desembocam na 

subutilização da gamificação, quando ela é mal-empregada na educação. Uma das 

principais críticas que os autores fazem é sobre a modelagem malfeita do sistema 

gamificado, quando ela passa aos alunos a impressão de que as recompensas extrínsecas 

são responsáveis por motivar para a aprendizagem. Os autores reforçam também a 

importância que a ludicidade tem no aspecto da liberdade de experimentação, na 
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possibilidade de falhar e controlar a própria experiência. Além disso, os autores 

apontam para o cuidado que se deve ter em fazer do jogo uma atividade obrigatória, 

pois a gamificação pode acabar criando experiências baseadas somente em regras, 

minorando a experiência positiva. 

2.2 Por que jogamos? 

Os jogos não só fazem parte da nossa cultura, passados de geração a geração, 

como são anteriores a ela, defende Huizinga (2001). O autor, em Homo Ludens, sua 

publicação seminal de 1938, exemplifica o ponto comentando sobre filhotes de cachorro 

que brincam entre si, simulando ataques e defesas. Ensaiam, dessa forma, habilidades 

das quais precisarão dispor posteriormente em reais situações de sobrevivência. 

Um jogo só existe socialmente quando regras são aceitas e acordadas. Huizinga 

nos traz o entendimento de que mesmo em um jogo entre animais há regras, como “não 

ferir o filhote” ou “devolver o graveto ao dono”. O historiador ainda discute que “o 

jogar” faz parte da nossa formação e analisa como os elementos lúdicos estão presentes 

na política, na guerra, no amor, e em tantas outras conjunturas humanas. 

De acordo com o mesmo entendimento de que “o jogar” é um fator cultural, 

Zimmerman (2012) nos diz que jogos constantemente são jogados, em um dado lugar, 

por determinadas pessoas, por diversos motivos, em um contexto em que refletem os 

valores da sociedade e da cultura, servindo para o aprendizado social, e possuindo, 

portanto, uma dimensão ideológica. 

Apesar de os jogos serem especialmente voltados para diversão, se faz 

necessário esclarecer que há diferenças entre o jogar e o brincar. Tanto Deterding et al. 

(2011) quanto Zimmerman (2012) diferenciam o jogo da brincadeira, enumerando 

regras e elementos que podem ser aplicados aos jogos. Já a brincadeira, para os autores, 

seria algo despretensiosa e menos decisiva. 

Gonzalo Frasca (2003) correlaciona paideia, que em grego significa “criança” e 

“escola” e tem o sentido de “brincar”, com “play”, entendida como um sistema ausente, 

total ou parcialmente, de regras. Já em relação a ludus, o autor propõe o sentido de 

“game”, significando ‘jogo’, o que por sua vez tem intrínseco, um sistema de regras 

mais rígidas.  

Fardo (2013), sob uma perspectiva sócio histórica, traz em sua pesquisa a 

diferenciação entre jogo e brincadeira. Ele afirma que a brincadeira é a primeira forma 

de experimentação de mundo que o ser humano tem. É quando o ser humano começa a 



 

 

34 

 

interagir consigo mesmo, com o outro e com o que está ao seu redor. A transição entre a 

ação de brincar com objetos concretos e transformá-los em ação com significados se dá 

no brincar para as crianças (OLIVEIRA, 2010). 

Isso significa que o ser humano deve ser entendido a partir de concepções 

históricas e sociais, no que diz respeito ao desenvolvimento da aprendizagem, como 

acredita Vygotski (1987). Pois é a partir das vivências pessoais e da relação de sentido 

que o ser humano tece com seu entorno é que ele aperfeiçoará seu repertório pessoal, 

seus conhecimentos prévios que se acumulam desde a infância. 

2.2.1 O que faz um jogo ser um jogo? 

Huizinga (2001) nos apresenta pressupostos basilares sobre as características dos 

jogos, como: participação voluntária, não ser vida “real”, possuir limites de tempo e de 

espaço, elementos de tensão, acaso e incerteza e experiência imersiva e relevante. 

Zimmerman et al. (2012) também nos apresentam um conceito de jogo, 

classificando-o como um sistema em que os participantes são envolvidos em um 

conflito artificial, norteado por regras que geram resultados quantificáveis. 

Os autores levantaram os principais elementos já vistos em outras definições de 

jogo, tais como: jogadores, regras, conflitos artificiais e resultados quantificáveis, 

estabelecendo uma relação entre esses elementos que leve em conta tanto o jogador 

quanto quem desenvolve o jogo, e conceituou da seguinte forma: jogadores, regras, 

conflitos artificiais e resultados quantificáveis. 

2.2.2 Círculo mágico, a suspensão do cotidiano 

A partir das características básicas do jogo, Huizinga (2001) nos apresenta o 

conceito de “círculo mágico”, mostrando que quando se participa de algum tipo de 

atividade de entretenimento entra-se nesse círculo, deixando para trás os problemas, 

preocupações e aflições do cotidiano, mergulhando em outro “universo”. “O caráter 

especial e excepcional de um jogo é ilustrado de maneira flagrante pelo ar de mistério 

em que frequentemente se envolve. […] Dentro do círculo mágico, as leis e costumes da 

vida cotidiana perdem validade” (Ibid., p. 15-16). Mesmo sendo um espaço suspendido 

do cotidiano, o que acontece dentro do círculo mágico produz sentido e impacta aqueles 

que participaram desta experiência, ou seja, o círculo mágico é um espaço de regras 

próprias, que o distingue o espaço “exterior” e não exatamente um espaço de imersão, 

de suspensão da “realidade”, como propaga o senso comum. 
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Segundo a filósofa Agnes Heller (2014) a suspensão da vida cotidiana pode ser 

dada por meio de quatro formas: do trabalho, da arte, da ciência e da moral. Essa 

suspensão se dá com a saída temporária da vida cotidiana e logo depois com o retorno, 

de forma mais revigorada e plena. É dessa forma, segundo a autora de O cotidiano e a 

história, que conseguimos transformar esse cotidiano. Sendo assim, essa lógica pode ser 

transposta para o círculo mágico, pois é nele que se dá a suspensão para depois 

voltarmos dos momentos mágicos do jogo. E isso, por vezes, nos anima, transforma as 

relações do ser humano com sua cotidianidade, fortalece os laços relacionais, nos faz 

encontrar pertencimento em uma comunidade, produzindo sentido e criando 

experiências. 

Nesta mesma linha, Caillois (1961), que dá continuidade aos estudos sobre 

jogos, corrobora com a ideia de que o ato de jogar é “guiado” por meio de regras, e 

assim como Huizinga, Caillois acredita que o brincar e o jogar acontecem em um lugar 

separado da “vida comum”, e que a necessidade de brincar e jogar é algo além da 

brincadeira e do jogo em si. A Figura 1 apresenta um exemplo simples para 

entendermos visualmente a noção de círculo mágico proposta por Huizinga (2001). Ele 

é apresentado por Adams (2009, p. 8), que nos traz uma leitura do círculo mágico e de 

como ele pode ser transposto para eventos do “mundo real”. 

Figura 1: Círculo mágico e mundo real. 

 

Fonte: Adams, 2009. 

A figura 1 mostra como no contexto do jogo de futebol o simples ato de chutar 

uma bola torna-se um acontecimento diverso quando esse chute resulta na chegada da 
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bola à rede: marca-se o gol, ou seja, atinge-se o objetivo que pode se traduzir na vitória 

do jogo. 

 A perspectiva encontrada entre a vida cotidiana e o círculo mágico abrange as 

possibilidades de simular e aprender de forma lúdica aquilo que visualizamos nos 

sentidos da construção individual do Eu (self) e nas interações sociais (GOFFMAN, 

1956). 

 Goffman, em A representação do eu na vida cotidiana, obra cuja primeira 

edição data de 1956, analisa detalhes das interações humanas. O autor faz uma analogia 

da vida social como palco de teatro, em que diferentes papéis sociais são encenados, de 

forma que o indivíduo não é o mesmo, no sentido da linguagem e da produção de 

sentidos, nas circunstâncias de interação. Sendo assim, em um momento a pessoa pode 

ser uma médica e usar uma linguagem própria e um comportamento específico em seu 

ambiente de trabalho e em outro momento ela pode ser mãe e usar outra linguagem e 

comportamento com os filhos, ou quando encontra uma amiga para um café e ali ela 

também assume outro tipo de interação social. O autor acredita que a interação entre os 

indivíduos é estabelecida a partir de uma influência recíproca de contato com o outro, 

estabelecida por papéis e expectativas em cada interação. Então, uma vez compreendido 

esse tipo de papel, o indivíduo passa a gerir a representação do Eu (self) naquele meio. 

Podemos também transpor o conceito de “círculo mágico” em mídias interativas, 

como os games em novos suportes digitais de informação e comunicação, conectadas à 

rede. Os jogos transpostos para novas mídias, portanto, em um contexto conectado, 

tornam-se interativos, imediatos, em ambientes onde pode haver interconexão entre o 

mundo “atual” e o “virtual” 6. Essas características também favorecem o alargamento de 

um espaço “mágico”, onde o jogador se comunica e interage simultaneamente com 

outros jogadores, compartilha e recebe informações e participa de narrativas como 

colaborador ou autor de experiências. Alves (2006), quanto aos diferentes papéis que 

um jogador pode assumir, diz que os cenários funcionam como espaço de catarse, em 

que ele pode sentir medo, emoção, tensão, sem correr o risco de julgamentos como 

ocorreria em situações do dia a dia. De acordo com esse entendimento, levando em 

conta o círculo mágico como como uma experiência única e suspensa do cotidiano, 

                                                      
6  Há uma discussão sobre o uso do termo “real” em oposição ao “virtual”, uma vez que as experiências 

vivenciadas no virtual também são reais, o que é distinto da noção de círculo mágico, que suspende o 

“real”, o cotidiano. Lévy, em “O que é a virtualização?” defende que o virtual se opõe do atual, pois 

qualifica o virtual como o desprendimento do aqui e agora.  
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autores como Zimmerman (2012) elenca quatro características das mídias digitais que 

fazem com essa experiência tenha essa peculiaridade, são elas: interatividade imediata, 

mesmo que limitada; manipulação da informação; automatização de complexos 

sistemas e comunicação em rede. 

Já para Jesse Schell (2009), a habilidade que o ser humano tem para solucionar 

problemas é o que caracteriza o círculo mágico do jogo. O autor recomenda que, na 

busca por soluções para os problemas oferecidos pelo jogo, criemos uma versão 

simplificada das situações da vida “atual”, como se fossem “pequenas realidades”, de 

modo que o problema esteja inserido em um sistema formal com um objetivo claro. 

Dessa forma, seremos capazes de dissociar os elementos essenciais da realidade, com 

vistas a solucionar um problema específico, ao passo que, por meio de pequenas 

simulações, encontremos representação e significado dentro ou fora do círculo mágico 

do jogo. 

Sendo assim, é no círculo mágico que o jogador encontra um espaço temporário 

diferenciado do cotidiano e da vida “atual” em respeito ao seu contexto cultural. 

2.2.3 O Jogar no Contexto da Cultura Digital 

Estamos em um mundo cujos contextos são engendrados por pessoas que, em 

sua maioria7, estão conectadas, familiarizadas às tecnologias e às interfaces digitais que 

comunicam e relacionam sentidos no cotidiano contemporâneo. Esse cenário sócio 

técnico é permeado por telas digitais que nos trazem, entre outras referências, o 

consumo, a comunicação, a produção, o lazer, a aprendizagem. Esse fato, possibilitado 

pelas tecnologias digitais de comunicação e informação, indica que vivemos num tempo 

em que a sociedade vem se apropriando das funcionalidades dessas tecnologias, e 

incorporando-as em suas formas de relacionamento. 

Tais experiências são possibilitadas pela cultura Digital que possui o modus 

operandi a que Lévy (1999) e Lemos (2002) denominam de “cibercultura”, que por sua 

vez se caracteriza pelo surgimento de uma teia global de conexões, em que é possível a 

troca comunicativa, o acesso remoto à informação, a simulação de processos, tudo isso 

proporcionado pelas tecnologias interativas conectadas em rede, com a Internet, de 

                                                      
7  Segundo o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

(Cetic.br), 73% dos indivíduos são usuários de Internet, em uma pesquisa sobre o uso das tecnologias 

de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2017. A pesquisa inclui os 

usuários de Internet, os usuários de Internet no telefone celular e os usuários de aplicações que 

necessitam de conexão à Internet. 
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forma a impactando a relação do homem com o mundo e com ele consigo mesmo. 

Dessa forma, as tecnologias interativas conectadas em rede, como a Internet, agem em 

nossas vidas modificando-a em relação aos modos de consumir informação e produzir 

sentidos em relação aos modos da era pré-Web (DOMINGUES, 2010). Assim, todos os 

espaços de atuação do ser humano no cotidiano são impactadas impactados com a 

introdução das tecnologias digitais, consolidando-se como cultura digital, que, segundo 

Fardo (2013) tem também outras denominações, como “sociedade da informação”, 

“sociedade pós-industrial”, “sociedade do conhecimento”, “cibercultura” e “cultura 

participativa”. 

2.2.4 Jogar, um trabalho árduo 

“Jogar é uma tentativa voluntária de superar obstáculos desnecessários” (SUITS, 

2005). Esta definição nos parece bem coerente quando nos percebemos jogando. Um 

clássico exemplo que serve como ilustração desses “obstáculos desnecessários” é o jogo 

de golfe. Nesse jogo o objetivo é colocar a bola no buraco, ação esta que poderíamos 

fazer com apenas uma das mãos, mas usamos um conjunto de regras para esse objetivo, 

tais como usar um taco, dispor de certos obstáculos no meio do trajeto, determinado 

número de tacadas e distância. Atingido o objetivo, de acordo com as regras 

predeterminadas, somos tomados por um imenso estado de prazer e satisfação 

proporcionados pela superação dos “obstáculos desnecessários”, mediante nosso 

empenho e foco na resolução de um problema. 

Em relação à sensação de plenitude em superar obstáculos, a game designer Jane 

McGonigal (2012) acredita que “Jogar é o trabalho árduo que escolhemos fazer” e que 

isso nos deixa em estado de felicidade, pois concluir tarefas nos faz sentir prazer. A 

autora também contribui, em relação aos elementos dos jogos, enumerando os papéis 

assumidos em cada um, o que vai de encontro ao que significa um trabalho a ser 

cumprido. Para ela, os jogadores trabalham para alcançar um objetivo, fornecendo-lhes 

um sentido, um propósito para o jogo. As regras funcionam como limitações para a 

consecução do alcance desse objetivo, fazendo com que o jogador explore os espaços e 

as possibilidades ofertadas, contribuindo para exercitar a criatividade e o pensamento 

estratégico. Para McGonigal, o sistema quantificável, conforme disposto por 

Zimmerman (2012), estaria relacionado ao feedback, que é o elemento que igualmente 

fornece a visualização do estado do jogador perante o objetivo do jogo. Jogamos, 
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portanto, porque sentimos prazer na superação de obstáculos, porque nos motivamos ao 

termos um feedback positivo deste esforço. 

McGonigal (2012) também converge para o sentido cultural do jogar, quando 

prega o potencial de engajamento que o jogo tem para mudar a realidade. Ainda que, em 

um primeiro momento, isso soe como exagero para muitos, a autora atenta para a 

capacidade que o jogo tem para atuar na motivação para resolução de problemas, 

explorar a criatividade, impactar nas relações interpessoais. Não seriam estas algumas 

das habilidades importantes exigidas nas nossas relações sociais? E se pudéssemos 

utilizar mecânicas e elementos de jogos com o objetivo de motivar e engajar as pessoas 

para as atividades cotidianas? 

2.3 Gamificação, uma abordagem 

Há algumas proclamações acerca da origem do termo “Gamification” – 

comumente aportuguesado para “Gamificação”. Aqui optamos por incorporar as 

referências que Flora Alves (2014) faz em seu livro Gamification, nos trazendo um 

histórico sobre o termo. 

Em 1980, o game designer Bartle desenvolveu o primeiro Multi User Dungeon 

(MUD), um gênero de vídeo game cuja interação ocorria em mundos virtuais 

multiplayer.  Isso se dava por meio de uma espécie de console de programação que 

propiciava um ambiente colaborativo. Segundo o pesquisador, gamificação, embora não 

existisse esse termo na época, significava pegar algo que não é jogo e transformar em 

jogo. 

Em 2003, o termo gamificaton surge como conhecemos hoje, atribuído a Nick 

Pelling, criador de uma empresa de consultoria, que tinha como objetivo promover a 

gamificação para o mercado de consumo. 

Em 2007, Bunchball lança uma primeira plataforma de gamificação a incorporar 

mecânicas de jogo, como placar, pontos e distintivos com a finalidade de engajar 

usuários. 

Em 2010, a gamificação se proliferou, alcançando diversas categorias e Jesse 

Schell, professor da Universidade Carnegie Mellon fez palestras viralizantes acerca do 

fenômeno da gamificação. Em uma apresentação chamada Ted talkers que ocorreu no 

mesmo ano, a também game designer, Jane McGonigal abordou o tema ao apresentar 

seu livro Reality is Broken, sendo responsável por popularizar o fenômeno, embora ela 
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rejeite ser propagadora do termo. Porém, diversos autores estudiosos desse fenômeno 

contribuem com definições que se complementam. 

Muitos autores sobre a gamificação, dentre eles Deterding et al. (2011), Kapp 

(2012), Zichermann e Cunningham (2011) e Chou (2013), convergem para o 

entendimento de que a gamificação envolve usuários em experiências e processos que 

despertam emoções positivas, exploram aptidões pessoais e estão atrelados às 

recompensas virtuais ou físicas pelo cumprimento de tarefas. 

Deterding et al. (2011) acreditam que a gamificação se faz com a utilização de 

elementos de jogos fora do seu contexto original e que esses elementos em contextos 

não lúdicos têm potencial para gerar um nível de envolvimento, entre os jogadores, 

semelhante ao que acontece na interação no contexto dos jogos. Os autores definem a 

gamificação como uso de elementos de games em sistemas que não são jogos, para 

melhorar o engajamento do usuário, ou seja, fazendo uso subjacente de princípios de 

jogos aplicados às atividades não game. 

Zichermann e Cunningham (2011) trazem uma definição complementar, no que 

se refere à gamificação como inclusão da mecânica, estilo e pensamento envolvendo 

técnicas de design de jogos, para gerar o envolvimento dos participantes na solução de 

um problema. Os autores contribuem com a ideia de que a gamificação não se tornará 

jogo ainda que lance mão de elementos de jogos, quais sejam, em sua perspectiva: 

pontos, níveis, ranking, emblemas, desafios e missões, integração e ciclos de 

engajamento. E ainda, se os ambientes gamificados, desenvolvidos a partir desse 

conjunto de mecânicas de jogos, forem desenhados de forma adequada, irão propiciar 

resultados satisfatórios. Os autores acreditam que a gamificação, que normalmente 

envolve a aplicação do design de jogos em aplicativos que não são para jogos, está se 

tornando tendência e tem sido estudada por pesquisas recentes de psicologia 

comportamental. A gamificação, para os autores, é uma das tendências mais importantes 

da tecnologia, e pode ser usada como recurso para criar experiências divertidas e 

envolventes convertendo usuários em jogadores e podendo ser aplicada em quase tudo. 

Chou (2013) diz que a gamificação é o processo de design que mais coloca 

ênfase na motivação humana. O autor acrescenta que a gamificação é um recurso que 

agrupa todos os elementos divertidos e viciantes encontrados em jogos e os aplica às 

atividades reais ou produtivas. É, portanto, segundo o autor, o “design focado no ser 

humano” em oposição ao “design focado na função”. 
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Trazendo a gamificação com foco na educação, Kapp (2012) define gamificação 

de forma semelhante, uma vez que enfatiza o uso da mecânica, da estética e do 

raciocínio correntes nos jogos, utilizando-os como meios para engajar os participantes e 

conduzi-los à resolução de problemas, auxiliando os processos de aprendizagem. 

A confusão em torno da gamificação se dá porque, além de ser um fenômeno 

recente, a fronteira entre jogos e outros sistemas ditos gamificados tornou-se cada vez 

mais indistinta. Por um lado, nos jogos comerciais, estamos centrados no entretenimento 

como suspensão do cotidiano, no sentido do jogo enquanto lugar que nos deixa fora de 

preocupações do dia a dia, tais como os jogos de mundo aberto que estão em ascensão, 

onde o jogador customiza a vida no jogo de forma personalizada e tem uma certa 

liberdade para percorrer o mundo fantasioso (HAMARI et al. 2014). Por outro lado, em 

contextos fora do jogo, o design de jogos é cada vez mais usado para atuar diretamente 

na motivação dos jogadores, em especial na motivação intrínseca – que será vista mais 

adiante – de forma que as experiências dos games impactem comportamentos 

(DETERDING, DIXON, KHALED, NACKE, 2011; HAMARI, HUOTARI, 

TOLVANEN, 2014; MCGONIGAL, 2010). 

2.3.1 Elementos de jogo na gamificação 

Vimos elementos basilares do jogo contemplados por Huizinga (2001). Esses 

elementos são estudados e perpetuados até hoje, por diversos autores, como Karl Kapp 

(2012), que provê uma definição de jogo decompondo os elementos dessa definição, de 

modo que se possa tecer relações com o fenômeno da gamificação. Kapp (2012, p. 56) 

diz que jogo é “um sistema em que os jogadores se envolvem em um desafio abstrato, 

definido por regras, interatividade e feedback, que resulta em uma saída 

quantificável e frequentemente provoca uma reação emocional” [grifos nossos]. 

Ao afirmar que jogo é um sistema, Kapp (2012) entende que isso seja uma 

proposição para não só entender melhor a gamificação como também para nortear sua 

aplicação prática. Nesse sentido, sistema é entendido como um conjunto de elementos 

interconectados, em que o que ocorre com um deles, influência direta ou indiretamente 

os outros. Por exemplo, a pontuação de um jogo tem relação com as ações do jogador a 

partir de uma estratégia ou uma movimentação de peças. O conceito de jogo, posto 

dessa forma, permite visualizar cenários de aplicação de seus elementos, sendo possível 

empregá-los em contextos diversos, como os da gamificação. 
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Os jogos envolvem uma pessoa interagindo sozinha ou com outros jogadores. O 

jogador, portanto, é a pessoa que interage diretamente com um jogo. No caso dos 

processos gamificados, essa definição de jogador abrange um estudante, um 

funcionário, um professor, um consumidor, um cliente, e quem mais estiver 

participando do processo que está sendo gamificado. 

O desafio é um dos principais elementos do jogo. Ele diz respeito à função que o 

jogo possui de envolver o jogador para o cumprimento de determinados objetivos, que 

geralmente possuem uma escala de dificuldades que aumenta de forma gradual. O 

desafio, de acordo com Zichermann e Cunninghan (2011) quando versam sobre o 

engajamento para a realização de tarefas, se torna entediante quando deixa de existir ou 

se torna frustrante quando não há equilíbrio no nível de dificuldade, ou seja, quando o 

jogo é fácil ou difícil demais. E esse equilíbrio também se relaciona com a teoria do 

flow. Em qualquer processo gamificado o desafio se faz presente, pois é ele que 

estimula o participante a entrar no sistema. 

O círculo mágico (HUIZINGA, 2001), tem a ver com o fator “abstração” que 

Kapp (2012) utiliza no conceito de jogo. Pois, normalmente, o espaço dos jogos é 

cingido pela suspensão do cotidiano. Contudo, pode ocorrer que nesses espaços hajam 

traços de situações reais, como especialmente ocorre no caso da gamificação, em que o 

foco não é tanto a suspensão do cotidiano, mas no uso da abstração pelo envolvimento 

que propicia nos jogadores pela capacidade lúdica que possui. Para ficar mais claro, 

tomemos como exemplo um usuário de aplicativo gamificado de GPS: além de o 

processo conter traços de realidade, como mostrar o caminho que o motorista tem que 

seguir, ele aufere itens divertidos para incrementar seu avatar, conforme vai se 

engajando na utilização do aplicativo, aumentando sua habilidade e ganhando 

experiência real. 

As regras norteiam o funcionamento do desafio abstrato e definem a sequência 

do jogo, os critérios para a vitória, indicando o que é permitido ou não dentro do jogo. É 

um elemento basilar, imprescindível e passível de aceitação pelo participante. Prensky 

(2012) também é um dos autores que diferencia jogo de brincadeira e utiliza o exemplo 

da regra para marcar essa diferença, apontando que ela está contida no jogo e não na 

brincadeira. E como não podia deixar de ser, as regras também são um elemento 

indispensável no processo de gamificação, sem as quais o participante fica 

impossibilitado de seguir adiante com o objetivo do processo. 
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A interatividade a que Kapp (2012) versa, é a que Fardo (2013) explica para 

fins de gamificação, que neste caso refere-se à interações entre jogadores, sistema do 

jogo, conteúdo apresentado ou tudo isso concomitantemente. A interatividade é, no 

entanto, um termo com aspectos mais profundos, se observado no contexto da 

comunicação na era da cultura digital. 

O feedback é uma resposta contínua aos jogadores, geralmente fornecido de 

forma instantânea, clara e direta. Segundo Kapp (2012), em um loop de feedback, o 

sistema dá aos jogadores informações sobre seu desempenho ou o estado do jogo, e com 

isso, os jogadores podem mudar seu comportamento, tornando o feedback um influente 

elemento no engajamento, capaz de quantificar o desempenho, uma vez que esse 

elemento pode manter o jogador focado. O feedback, se não for o mais importante, é um 

dos principais fatores de sucesso da gamificação, pois serve como estímulo, uma vez 

que situa o sujeito, dando-lhe retorno quanto às suas ações e situa o próprio processo de 

gamificação, no sentido de saber que trilha se ajusta melhor ao público-alvo. 

Embora a ideia geral do feedback remeta a ser uma resposta a um estímulo, seu 

significado mais amplo, de acordo com Domingues (2010), é de troca, contribuindo 

para uma interação e não apenas como uma resposta a uma mesma situação. Conforme 

Fardo (2013, p. 54), o feedback é “um elemento capaz de perturbar um sistema e 

realimentá-lo com novas interações entre sujeito e objeto a cada nova situação”. Além 

disso, Gee (2009) afirma que o feedback participa do processo de ensino-aprendizagem, 

pois quando se recebe algum feedback imediato, os alunos aprendem mais e reavaliam 

suas experiências de modo a reconhecer e entender seus erros para sanar falhas. Assim, 

Frawley (2000, p. 112 apud Fardo, 2013) diz que o feedback exerce a função de “ajustar 

os dados antes e durante seu processamento. Nesse caso, o mundo é continuamente 

atualizado na mente”. 

A interação atua de modo fundamental no feedback para fins de aprendizagem, 

de relacionar sentidos. É o que nos diz Fardo acerca do feedback (2013, p. 55): 

[...] esse recurso atua como guia para a construção do conhecimento através da interação entre o 

sujeito e o objeto, na medida em que passa a ser o retorno do objeto 

para potencializar a interação, constituindo assim novos significados 

que emergem no decorrer do processo interativo. 

A saída quantificável, para Kapp (2012) diz respeito à propriedade projetada na 

estrutura do jogo, de forma que se possa ter ciência de quanto se ganhou ou se perdeu, 

sem ambiguidades, a partir de um placar (score) ou de alguma ferramenta que mostre a 
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definição quantificável do desempenho no jogo. Na gamificação, esse elemento assume 

diversos meios para deles se extrair a quantificação pela realização de um objetivo. 

E quanto à reação emocional, ainda de acordo com Kapp, ela está relacionada 

ás expectativas que o jogador faz, que envolve tensão em torno de ganhar ou perder. 

Fardo (2013) comenta que a emoção mais frequentemente observada é o prazer de 

jogar, a que ele chama de diversão, embora frustração, raiva e tristeza também façam 

parte do processo, inclusive na gamificação. Todos esses elementos somados fazem 

parte de um sistema maior, segundo Kapp (2012). 

2.3.2 Mecânicas e dinâmicas 

Segundo Bunchball (2010), a gamificação é construída sobre mecanismos 

primários de jogo para motivar e envolver os usuários, e pode dispor de qualquer 

combinação dessas técnicas para atingir os objetivos. De acordo com o autor, a 

mecânica8 de jogo é caracterizada por ações básicas, processos e mecanismos de 

controle usados para gamificar uma atividade. São as regras e recompensas que 

compõem o jogo, de forma lúdica, criando experiências envolventes. A mecânica de 

jogo faz a atividade desafiadora, divertida, satisfatória e desperta emoções que o design 

do jogo procura provocar. Essas emoções, por sua vez, são os desejos compulsivos e 

motivações de experiência chamadas de “dinâmica do jogo”. De acordo com Bunchball, 

as principais mecânicas e dinâmicas para engajar com a gamificação são as seguintes: 

Mecânica: 

● Pontos; 

● Níveis; 

● Desafios 

● Bens e espaços virtuais; 

● Líderes (Ranking); 

● Presentes e caridade. 

● Dinâmicas: 

● Recompensas; 

● Status; 

                                                      
8 O Framework MDA – Mechanics-Dynamics-Aesthetics é uma ferramenta utilizada para analisar jogos e 

foi desenvolvida por LeBlanc et. al., e é melhor analisada na obra MDA: A formal approach to game 

design and game research (2004). Disponível em: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.79.4561. Acesso em 04. set. 2018. 
 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.79.4561
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● Realização; 

● Auto-expressão; 

● Competição; 

● Altruísmo. 

2.3.2.1 Mecânicas 

De acordo com Bunchball, as mecânicas de jogo são ferramentas e técnicas que 

funcionam como blocos de construção para gamificação, seja na utilização, por 

exemplo, da criação de um site, um processo ou um aplicativo. Usados individual ou 

conjuntamente, as mecânicas e as dinâmicas criam uma experiência motivacional. 

Algumas das mecânicas combinadas com dinâmicas mais comumente utilizadas para 

engajar incluem o seguinte: 

1)   Pontos: as pessoas adoram ganhar e conquistar pontos, isso as motiva. Eles 

podem ser usados para recompensar os usuários em várias dimensões. 

Diferentes categorias de pontos podem ser usadas para direcionar 

comportamentos específicos. Alguns exemplos de utilização de pontos na 

gamificação são: indicadores de status, desbloquear acesso a conteúdos ou 

prêmios. Bunchball aponta que estudos feitos pela IBM Research e pela 

Universidade de Chicago mostraram efeitos significativos no comportamento 

do usuário do sistema gamificado pelos pontos ganhos quando eles não têm 

valor monetário. Isso porque as pessoas sentem prazer pelo simples fato de 

ganhar alguma coisa. 

2)   Níveis: os níveis são geralmente definidos como limites de ponto. Segundo 

Bunchball, os níveis indicam realizações duradouras ou sustentadas. Os 

usuários podem subir de nível automaticamente com base na participação, 

podem usar o nível para indicar o status dentro de uma comunidade, podem 

desbloquear novas unidades, atividades, missões, distintivos, recompensas. 

3)   Desafios: os desafios proporcionam missões para, depois de serem 

realizadas, poderem ser recompensadas por seu cumprimento. Dessa forma, 

os desafios dão às pessoas metas e a sensação de que estão trabalhando 

alguma coisa. A abordagem geral, em qualquer sistema gamificado, é 

configurar desafios baseados em ações que possam ser acompanhadas e 

recompensadas por serem superadas. Bunchball recomenda que troféus ou 

distintivos, por exemplo, sejam utilizados como forma de reconhecimento 
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visível pelo alcance de novos níveis ou desafios. O autor ainda recomenda 

que, no processo da gamificação, a implementação eficaz de níves ou 

desafios pode ser feita com o fornecimento de uma espécie de fórum ou 

algum espaço de compartilhamento para os usuários mostrarem seus feitos. 

4)  Bens virtuais: de acordo com Bunchball, são objetos não físicos e 

intangíveis adquiridos para uso na comunidade online. De acordo com o 

autor, a ideia de se implementar os bens virtuais serve de incentivo para que 

o usuário queira ganhar mais, além de se sentir seduzido pela possibilidade 

de personalizar seu perfil (ou avatar), muitas vezes refletindo sua identidade 

pessoal. Além disso, o autor acredita que os bens virtuais são elementos que 

estimulam a criatividade, a competição e a auto-expressão em uma 

comunidade. 

5) Liderança (ranking, placar): segundo Bunchball, a maioria dos jogos de 

sucesso tem uma "tabela de pontuação alta" para fornecer inspiração e 

também indicar como cada usuário está progredindo em relação aos 

concorrentes. Dentro do contexto da gamificação, os rankings ou placares 

são usados para rastrear e exibir ações desejadas, usando competição para 

conduzir um comportamento. Segundo o autor, esse também é um item de 

transparência, pois permite mostrar onde todos estão. Na gamificação, perfis 

individuais ou de equipes podem ter seu progresso exibido, mostrando quem 

está trás ou à frente, bem como a classificação geral em número ou métrica. 

6)  Competições: as competições permitem que seus jogadores desafiem uns 

aos outros pela alta pontuação em alguma atividade. Quando todos tiverem 

concluído a atividade, o usuário com a maior pontuação ganha uma 

recompensa, enquanto os perdedores recebem prêmios de consolação. 

Bunchball recomenda utilizar esse item de forma eficaz quando se estende o 

jogo de um jogador e outras experiências ao restante dos usuários, como por 

exemplo “Fulano acabou de marcar tantos pontos na sua frente! Você vai 

deixar isso barato?”. 

2.3.2.2 Dinâmicas 

Ainda de acordo com Bunchball, as pessoas têm desejos fundamentais de 

recompensa, status, realização, auto expressão, competição e altruísmo, entre outros. 

Esses desejos são universais e cruzam gerações, culturas e gêneros e estão inseridos na 



 

 

47 

 

categoria da dinâmica. De acordo com o autor, os game designers têm buscado há anos 

lidar com essas necessidades dentro de ambientes de jogos, e, agora com o advento da 

gamificação, esses preceitos podem ser aplicados de forma mais ampla. O autor 

recomenda que para gerar envolvimento nas instâncias gamificadas, pode-se criar uma 

experiência que impulsiona o comportamento, satisfazendo um ou mais dos seguintes 

desejos humanos que compõe as dinâmicas: 

1)  Recompensa: os seres humanos são motivados por recompensas - algo de 

valor dado para algum tipo de ação. Uma recompensa é apresentada após a 

ocorrência de uma ação ou comportamento com a intenção de fazer com que 

esse comportamento ocorra novamente. De acordo com Bunchball, o 

principal mecanismo de recompensa se dá por meio da obtenção de pontos 

ou algo equivalente. A obtenção de bens virtuais, o nivelamento e até mesmo 

a realização de conquistas também satisfazem esse desejo. 

2)  Status: a maioria dos humanos tem necessidade de status, reconhecimento, 

fama, prestígio, atenção e o respeito dos outros. Todos os elementos 

impulsionam a dinâmica, sendo potenciais motivadores. 

3)  Realização: muitas pessoas são motivadas pela necessidade de alcançar, 

realizar algo difícil através de esforços prolongados e repetidos, para 

trabalhar em direção a metas e para vencer. Pessoas motivadas pela 

conquista tendem a buscar desafios que se tornam mais difíceis, porém 

alcançáveis. Bunchball garante que a recompensa mais satisfatória é o 

reconhecimento das realizações. 

4)  Auto-expressão: muitas vezes as pessoas procuram oportunidades para 

expressar sua autonomia e originalidade. Isso está relacionado ao desejo 

humano, de querer ter um estilo, marcar uma personalidade, se identificar e 

criar um pertencimento a um grupo. Os bens virtuais permitem aos jogadores 

criarem sua própria identidade, seja de um ganho por meio de recompensas, 

bonificações diretas, recebidos como presentes ou adquiridos diretamente. 

Bunchball vê o avatar de um indivíduo como um ponto focal para sua 

expressão. 

5)  Concorrência: os indivíduos são frequentemente motivados pela 

competição. De acordo com Bunchball, está provado que níveis mais altos de 

desempenho podem ser alcançados quando um ambiente competitivo é 

estabelecido e o vencedor é recompensado. Nós ganhamos satisfação 
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comparando nossos desempenhos com o dos outros. De acordo com o autor, 

todos os elementos da mecânica do jogo estão dentro desse desejo, mas o uso 

de tabelas de classificação é central para mostrar resultados competitivos e 

elencar vencedores. A maioria dos jogos fornece pelo menos uma lista dos 

dez melhores jogadores, e essa exibição pública pode ser usada para indicar 

novos níveis alcançados, recompensas ganhas ou desafios encontrados, o que 

pode ser motivador para todos os jogadores. 

6) Altruísmo: para Bunchball, na gamificação, o altruísmo é construído pelo 

sistema de “presentear”. Segundo o autor, receber um presente de alguém o 

atrai para o jogo e o incentiva a enviar presentes para seus amigos, criando 

um ciclo de aquisição. O autor acredita que cada vez que o participante do 

processo gamificado recebe um presente, ele é resgatado para o aplicativo, 

servindo como um poderoso veículo de retenção, segundo o autor. 

A conclusão a que Bunchball chega é que as mecânicas do jogo, aliadas aos 

desejos humanos, definitivamente motivam comportamentos. Segundo o autor, a adição 

de mecânicas de jogo a um site ou aplicativo permite colocar camadas a mais de 

experiências convincentes, por meio de atividades gamificadas, aos usuários. As 

atividades gamificadas, por sua vez, tocam e satisfazem os desejos humanos básicos, 

criando novas experiências e sentidos capazes de motivar para a realização de ações 

específicas de forma que se deseje repetir tais atividades com mais frequência. 

2.4 Gamificação e comportamento 

Para quê gamificar? Na expectativa de se criar dinâmicas que engajam e 

motivam para o cumprimento de tarefas, a gamificação aplica elementos com caráter 

lúdico, que permitem ações colaborativas, estimulem a competitividade, forneçam ao 

jogador o reconhecimento pelos seus esforços e o motivam a agir de maneira planejada. 

E por ação planejada, entende-se a aplicabilidade da gamificação em casos em que se 

quer motivar e engajar para a realização de uma ação que outrora era feita de uma 

maneira pouco instigante – como fazer exercício físico por exemplo, aprender um 

idioma, receber um treinamento corporativo, participar de uma ação de saúde como doar 

sangue – mas os participantes desses processos possuem dificuldades na superação de 

obstáculos para realizar tais ações. Nesses casos a gamificação pode trazer estímulos e 

motivação. 
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Contudo, para que a gamificação atue na motivação, no engajamento e na 

produtividade é preciso não só utilizar os mecanismos de jogos de forma significativa, 

em ambientes que não sejam de jogos, para os quais são usados alguns elementos 

básicos de jogos para incentivar alguém a fazer algo na estratégia de gamificação, 

algumas delas vistas até agora: personificação, regras, objetivos, feedback, ranking, 

pontos e recompensas. É preciso também entender um pouco mais como se dá a 

motivação. 

A motivação é o que nos move a fazer algo. É comum tacharmos alguém de 

desmotivado quando esse alguém não se sente com vontade e não possui impulso para 

agir. Porém, estudos indicam que a motivação é mais complexa do que imaginamos, 

porque as pessoas são motivadas de formas diferentes. 

2.4.1 Questões Motivacionais 

Vimos, até então, a partir dos subsídios de Deterding et al. (2011) para essa 

pesquisa, que simplesmente gamificar uma atividade, lançando mão apenas de 

mecanismos dos jogos, pode não ser suficiente para motivar e engajar, uma vez que 

muito do que nos move a fazer algo é sustentado na motivação. Não é produtivo, por 

exemplo, um aluno, um cliente ou um funcionário realizar uma atividade apenas por 

pontos ou recompensas, por meio da execução da própria atividade. A gamificação, ao 

gerar envolvimento em uma atividade não lúdica, semelhante à dos jogos, deve 

proporcionar uma experiência com significado, que não se valha apenas de recompensas 

extrínsecas. 

Sendo assim, entender tipos de motivação e em que elas podem ser sustentadas é 

muito importante para que possamos incrementar os processos de gamificação e tornar a 

aprendizagem mais significativa. Para isso, podemos recorrer a pelo menos três teorias 

que dão conta desse entendimento. 

2.4.1.1 Teoria da Autodeterminação 

Os princípios da Teoria da Autodeterminação (DECI e RYAN, 2002) mostram 

que as motivações dos indivíduos diferem e são determinadas e orientadas por contextos 

que, subsidiados por necessidades psicológicas com diferentes manifestações, tornam a 

motivação um fenômeno complexo. Deci e Ryan definem dois tipos de motivação, 

ligeiramente citadas anteriormente nesta pesquisa, e que agora serão melhor explicados: 

a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. 
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A motivação extrínseca é causada por um estímulo externo. Por outro lado, 

chamamos de motivação intrínseca o que está internalizada em nós. Deci e Ryan 

acreditam que a motivação intrínseca é mais poderosa e eficiente, pois seria algo a ser 

feito basicamente por interesse e prazer. 

Neste sentido, os autores acreditam que diferentes tipos de motivação são 

baseados em diferentes metas ou razões, que desencadeiam ações reguladas. Os tipos de 

regulação são: 

1) Regulação externa: o sujeito não tem estímulo interno para praticar a ação. 

Uma ordem dada a esse sujeito, por exemplo, seria uma causa externa à sua 

vontade. A ação pode ser motivada por meio de recompensa, mas isso não é 

garantia de valorização ou importância dada pelo sujeito à ação. 

2) Regulação introjetada: seria uma motivação por status. O sujeito age para 

se sentir valorizado, para melhorar sua autoestima, e não porque sente prazer 

em agir. Neste tipo de regulação, o sujeito internaliza e incorpora os 

estímulos externos, tomando como seu o valor que os outros dão à ação. 

3) Regulação identificada: o sujeito identifica a importância de realizar tal 

ação, atribui valor, significado e aceita a regulação como sua. A realização 

da ação está alinhada com os objetivos do sujeito e isso não necessariamente 

precisa ser prazeroso. 

4) Regulação integrada: há uma integração total entre a realização da ação e 

os objetivos do sujeito. 

O que se observa é que quanto maior for a motivação intrínseca, mais eficaz será 

o tipo de regulação da ação, no sentido de o sujeito realizar com mais propósito a ação e 

ter uma aprendizagem com mais significado. Mas o que vem a ser aprendizagem com 

significado? 

O significado, sob a perspectiva de Vygotsky (1987), é construído socialmente e 

possui uma natureza relativamente estável, pois não está relacionado a um contexto e 

suas variações, mas sim ao desenvolvimento de conceitos e compreensões que ocorrem 

a partir do processo histórico-social do sujeito. Sendo assim, o significado não está nas 

coisas, está nas pessoas, pois são para elas que os conceitos, os signos, as palavras 

fazem sentido ou significam alguma coisa. 

A aprendizagem com significado, ou a aprendizagem significativa, acontece 

quando um novo conhecimento (conceito, ideia, proposição) adquirido aufere 

significado para o indivíduo quando ele interage de maneira não literal e não arbitrária 
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com conhecimentos prévios ou com conhecimentos já presentes na estrutura cognitiva. 

Por “não arbitrária” entende-se que a correlação do novo conhecimento não se dá com 

qualquer conhecimento prévio, mas com conhecimentos que possuem relevância. E por 

“não literal”, também classificada como “substantiva”, entende-se que não é uma 

apropriação ao pé da letra, mas contextualizada em um campo de conhecimento 

específico (MOREIRA, 2011; AUSUBEL, 2003). O conhecimento prévio, por sua vez, 

também entendido como “ideia âncora” ou “subsunçor” é o que oferece subsídios ao 

indivíduo para que ele possa fazer correlações e atribuir significados ao novo 

conhecimento. Segundo Moreira (2011) o conhecimento subsunçor é considerado uma 

variável e tem grande influência na aprendizagem devido à estabilidade cognitiva que 

esse tipo de conhecimento vai adquirindo conforme a aprendizagem significativa vai 

acontecendo, fazendo com que o indivíduo relacione significados e enrobusteça novas 

concepções. 

E quanto à estrutura cognitiva, relacionada ao desenvolvimento cognitivo, ela é 

acessada por meio da linguagem, já que para a aprendizagem significativa ser realizada, 

o sujeito precisa passar pelo processo de apropriação, assimilação e correlação de signos 

e de instrumentos que façam sentido no mundo, mediado por interações e 

fundamentados pela comunicação. (VYGOTSKY 1987; MOREIRA, 2011). Já a 

linguagem, refere-se, segundo Moreira, a uma estrutura de conhecimentos articulados 

em signos e instrumentos que sejam construídos a partir de contextos históricos, sociais 

e culturais. 

Deterding et al. (2011) acreditam que pode haver conflito de motivações se for 

colocado o fator “recompensa”. Essa crítica, que envolve a aprendizagem significativa, 

recai sobre o sistema de pontuação e recompensas da motivação extrínseca abordada por 

Deci e Ryan (2002), pois Deterding et al. (2011) acreditam que esses elementos não 

sejam suficientes para que haja uma aprendizagem significativa, uma vez que uma 

experiência com significado não depende apenas de recompensas extrínsecas, mas 

também da recompensa intrínseca, ou seja, o que cada um acredita que vai ganhar com 

tal experiência. 

Neto (2015) exemplifica trazendo à baila uma simples ilustração, a doação de 

sangue. O autor nos diz que a motivação intrínseca para a doação de sangue é altruísta. 

Mas se uma recompensa for estabelecida, sendo ela financeira ou de outra natureza, a 

motivação intrínseca pode ser suplantada pela extrínseca, fazendo com que o sujeito 

foque demasiadamente na recompensa, de forma que se essa for retirada, ele pode 
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deixar de realizar tal ação, ainda que de início a motivação intrínseca tivesse sido 

suficiente. 

2.4.1.2 A Teoria do flow  

Criada por Csikszentmihalyi (2008), a Teoria do Flow tem sido bastante 

utilizada por teóricos como Zichermann e Cunningahn (2011) para entender como 

desenhar estratégias de games. Em um jogo ou brincadeira, estamos totalmente 

engajados no momento, no espaço e tempo do jogo. Neste contexto estamos 

experimentando o que o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi (2008) chama 

originalmente de “flow”, ou “fluxo”, em português, e esse engajamento conversa com o 

círculo mágico. 

Em relação aos games, esse conceito tem sido utilizado para dar conta do porquê 

de eles envolverem a atenção dos jogadores por horas a fio, fazendo-os entrar em um 

tipo de transe. Isso ocorre porque durante o estado de flow, o sujeito está totalmente 

concentrado em uma tarefa específica, de forma que ele perde a noção de tempo e de 

espaço. O foco, no entanto, se estabelece no momento da ação em que se dá a 

concentração, ou seja, no tempo presente. Para que o estado de flow aconteça, 

Csikszentmihalyi afirma que a relação entre habilidade e dificuldade tem grande 

impacto na realização da ação e precisa sempre estar adequada às condições do sujeito. 

Dessa forma, para a zona de flow ocorrer, havendo equilíbrio e manutenção do 

nível desejado de motivação, é preciso que as tarefas não fiquem tão fáceis, sob risco de 

serem entediantes, e nem sejam difíceis demais, para não haver frustração. De todo 

modo, a zona de flow deve ser mantida para que o jogador não seja afetado por fatores 

extremos que levam ao desânimo ou abandono de uma ação. Nesse sentido, recomenda 

Csikszentmihalyi, o objetivo da tarefa deve ser disposto de forma clara, o feedback deve 

ser imediato e constante e a sensação de controle deve ser total. Assim, o sujeito se 

sentirá completamente engajado com a tarefa. A figura a seguir ilustra o flow: 
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Figura 2: Diagrama do flow. 

 

Fonte: Csikszentmihalyi, 2008. 

De acordo com o diagrama do estado de flow, de Csikszentmihalyi (2008), as 

habilidades e os desafios propostos pela atividade, quando balanceados, ou seja, nem 

tão difíceis, que gerem ansiedade e frustração e nem tão fáceis, que gerem tédio e 

abandono, conseguem criar o estado de flow, permitindo mais prazer à pessoa. 

2.4.1.3 Teoria da instrução intrinsecamente motivadora de Malone 

A teoria da instrução intrinsecamente motivadora, criada por Thomas Malone 

(1981), considera que uma atividade é intrinsecamente motivadora quando as pessoas 

estão engajadas na própria atividade, sem estímulos externos como recompensas ou 

reputação, apenas com motivação intrínseca para realizar as atividades. Para o autor, 

três são os elementos responsáveis por tornar o jogo motivador: o desfio, a fantasia e a 

curiosidade. 

O desafio refere-se a um ambiente intrinsecamente motivador. Para isso ocorrer, 

o jogo deve conter metas a serem alcançadas e um grau de incerteza quanto ao 

resultado. “As metas são importantes em ambientes intrinsecamente motivadores e elas 

precisam ser significativas para quem está envolvido neste ambiente, seja ele o jogador 

ou o aprendiz” (MALONE, apud ALVES, 2014, p. 76). O jogador se sentirá instigado 

em alcançar as metas estabelecidas se dois fatores forem cumpridos: 1) o nível de 

dificuldade deve ser variado, proporcionando liberdade para o jogador escolher o nível 

em que se sente mais apto, com dificuldade progressiva; 2) o critério de performance 

tem de estar claro, de forma que o jogador possa determinar em que momento está 

preparado para o desafio, assim como poder discernir o quão bem ou mal está 
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desempenhando uma atividade, sendo o feedback constante fundamental para se 

determinar a performance. 

A fantasia é um ambiente que “evoca imagens mentais de coisas que não estão 

presentes aos sentidos ou na experiência real da pessoa envolvida neste ambiente” 

(MALONE, apud ALVES, 2014, p. 77). Uma forma simples de tornar o aprendizado 

mais divertido é acrescentar uma “camada” de jogo a um conteúdo já existente. Alves 

sugere, para ilustrar, inserir elementos como o futebol, em que o jogador marca gols à 

medida que aprende. Além disso, a fantasia também pode ser intrínseca ou extrínseca. 

Dessa forma, Alves (2014, p. 77) contribui, a partir de Malone: 

Nas fantasias extrínsecas, a fantasia depende da habilidade do jogador ou aprendiz e não o 

contrário. Já nas fantasias intrínsecas, ocorre o oposto. Não apenas a 

fantasia depende da habilidade, mas a habilidade também depende da 

fantasia. Já em fantasias intrínsecas, são apresentados problemas na 

forma de elementos da fantasia e os jogadores recebem uma espécie 

de feedback construtivo. [...] Em geral, fantasias intrínsecas são mais 

interessantes e instrutivas que as fantasias extrínsecas. 

Por fim, a curiosidade deve estar contida em um ambiente motivador, de forma 

a instigar a exploração desse ambiente e, com isso, criar possibilidades de o jogador 

adquirir habilidades. De acordo com Malone (1980), é preciso oferecer conhecimento 

de forma a estimular o jogador a buscar mais conhecimento, sem que isso seja 

enfadonho ao jogador, de forma que o jogador sinta que o conhecimento que ele precisa 

adquirir para resolver um sistema seja possível de ser conquistado a partir do seu 

repertório pessoal, das habilidades cognitivas que já possui. 

2.4.1.4 Modelo comportamental de Fogg para fins de ensino-aprendizagem na 

gamificação 

Na gamificação, a combinação das motivações intrínseca e extrínseca aumenta o 

nível de motivação e engajamento do indivíduo. O desafio ao se criar um ambiente 

gamificado é saber como desenvolver a motivação. Entretanto, para causar impacto no 

ensino-aprendizagem, é preciso ir além das motivações, buscando influenciar o 

comportamento ativo do aluno, a construção contínua do seu próprio conhecimento por 

meio da aprendizagem significativa. 

Assim, Fogg (2009) desenvolveu um modelo denominado Fogg Model Behavior 

(FBM) (“Modelo Comportamental de Fogg”), a princípio, com alta aplicabilidade em 

interfaces digitais, como uma tecnologia persuasiva projetada para mudar atitudes ou 
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comportamentos através da persuasão e influência social. O autor afirma que a 

motivação e a capacidade de execução por si só não são suficientes para determinar um 

comportamento, sendo necessário um “gatilho” que impulsione o usuário a concluir 

determinada ação em determinado momento. 

O modelo comportamental de Fogg possui três fatores principais: motivação, 

habilidade e gatilho: 

Figura 3: Modelo comportamental de Fogg. 

 

Fonte: http://www.behaviormodel.org/ 

O Modelo de Comportamento de Fogg mostra que esses três elementos devem 

convergir no mesmo momento para que um comportamento ocorra. Segundo Fogg, 

quando um comportamento não ocorre, pelo menos um desses três elementos está 

faltando. 

A motivação é definida por Fogg por meio de três núcleos motivadores, de pares 

dicotômicos que se baseiam no comportamento humano. São eles: prazer/sofrimento; 

esperança/medo; aceitação social/rejeição. A habilidade, para Fogg não está 

relacionada a ensinar pessoas ou treiná-las. Isso porque as pessoas são geralmente 

resistentes ao aprendizado e ao treino, porque isso exige esforço e vai contra a vontade 

natural dos adultos que, segundo o autor, são fundamentalmente preguiçosos. Então, 

para aumentar a habilidade seria preciso criar um sistema simples, pois para Fogg, a 

simplicidade é capaz de promover mudança de comportamento. 

O gatilho alerta a pessoa a executar um comportamento conhecido. Fogg define 

três tipos de gatilhos: faíscas, facilitadores e sinais. 
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A faísca é um gatilho que motiva um comportamento e potencializa os 

elementos motivacionais, e deve ser quando a pessoa está sem motivação. Os gatilhos 

facilitadores devem ser usados quando a pessoa já possui muita motivação, porém 

carece de habilidade. O objetivo desse gatilho é ativar o comportamento, tornando-o 

mais fácil de ser executado. Já o gatilho sinal serve como um lembrete e não 

necessariamente para motivar, pois a pessoa que acessará esse gatilho já possui 

motivação e habilidade para executar o comportamento alvo da gamificação. 

2.5 Considerações parciais do capítulo 

 Este capítulo contempla o objetivo específico que visa entender, a partir de 

mecânicas do jogo, como a gamificação promove ou potencializa, por meio da 

comunicação, a motivação e o engajamento. Isso porque as dinâmicas que envolvem a 

gamificação, e que são construídas com base nos elementos primários de jogo para criar 

experiências envolventes, são aplicadas com o caráter lúdico que permitem ações 

colaborativas que estimulam e motivam ações planejadas para o cumprimento de uma 

meta. Dentro do conjunto de dinâmicas, a interatividade é o item que abrange o aspecto 

comunicacional, em especial, no contexto da cultura digital. 

Além disso, ao delinearmos os principais pontos deste capítulo, que contribuirão 

para esta pesquisa e serão importantes para uma melhor compreensão por meio da 

análise do corpus contemplado no próximo capítulo, podemos destacar alguns pontos 

como a necessidade de uma ruptura nos tradicionais moldes da educação, com a 

formação de mediadores preparados para lidar com as TDICs, assimilando o contexto-

histórico social, seus sujeitos e a relação entre eles e o mundo. Também é necessário 

entender que a gamificação é um modelo passível de sistematização conceitual e ainda 

não possui empirias o suficiente para sua consolidação, tendo em vista que os contextos 

são diferenciados porque os sujeitos possuem diferentes motivações. É preciso também 

identificar o potencial de engajamento da gamificação, por meio dos elementos e 

mecânicas de jogo. E, por fim, entender que a utilização de dispositivos móveis está 

cada vez mais imbricada nas formas que o indivíduo experiência e frui o seu cotidiano, 

e como a utilização desses ganhando os espaços de ensino-aprendizagem. 
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Capítulo 3: Gamificação no SBGames 

Em 2002, o evento então chamado de WJogos dava origem ao que hoje 

conhecemos como Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento Digital (SBGames). 

Em princípio, esse evento buscava a divulgação de pesquisas voltadas para o 

desenvolvimento de jogos. Porém não tardou para que o evento expandisse seus 

horizontes em outros tópicos além do computacional. Então, em 2004, é fundada a 

Comissão Especial de Jogos e Entretenimento Digital (CE jogos), vinculada à 

Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e parceira da Associação Brasileira de 

Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos (ABRAGAMES). 

A partir de então, o SBGames foi consolidado como evento anual, contemplando 

uma multidisciplinaridade de temas organizados em Trilhas9 temáticas - arte e design, 

computação cultura, e indústria -, promovendo o diálogo entre pesquisadores de 

diversas áreas de formação e com diferentes abordagens, além de acolher produtores e 

desenvolvedores de games, encurtando caminhos entre teorias e práticas. 

Segundo Vasconcellos et al. (2016, p. 1066) “O SBGames é o mais importante 

evento científico sobre desenvolvimento de jogos na América Latina, reunindo 

profissionais acadêmicos e da indústria de jogos de diferentes campos”. Tamanha 

relevância foi importante para a escolha dos artigos sobre gamificação que constam de 

seus anais, para formarem o corpus de análise desta dissertação, pois a gamificação tem 

ganhado espaço nas pesquisas submetidas ao SBGames de forma progressiva nas 

últimas edições do Simpósio, dos anos de 2012 a 2017. Com isso, acreditamos que a 

produção de artigos submetida ao SBGames reproduz, aproximadamente, a forma pela 

qual a gamificação é tratada e implementada no Brasil. 

3.1 Metodologia 

Para empreender esta pesquisa, foi utilizada a metodologia de pesquisa 

bibliográfica, entendida como um levantamento de referências teóricas capazes de 

fomentar uma reflexão profunda acerca do tema trabalhado, neste caso, a gamificação. 

Dada a importância do evento SBGames para a divulgação das pesquisas na área, as 

                                                      
9  Trilhas são espaços para estudos relacionados aos jogos, categorizados por arte e design, cultura, 

computação e indústria. Neste ano de 2018, a trilha educação será inserida, devido ao aumento de 

trabalhos que são submetidos anualmente sobre o tema “games e educação”. Disponível em: 

https://www.sbgames.org/sbgames2018/educacao. Acesso em: 10 ago. 2018.  

about:blank
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publicações que compõem os anais do evento se mostraram uma fonte rica de relatos e 

discussões sobre pesquisas desenvolvidas em todo o país. 

A partir desse vasto material acessível na página do evento10, foi realizada uma 

seleção de artigos publicados entre os anos de 2012 a 2017, para se extrair deles a 

aplicabilidade da gamificação para a EaD que utiliza dispositivos móveis, indicando 

características proeminentes dos jogos na obtenção da motivação e do engajamento. 

Para tanto, utilizaremos como instrumento a Análise Categorial que, segundo 

Bardin (1979, p. 37), “[...] É o método das categorias, espécie de gavetas ou rubricas 

significativas que permitem a classificação dos elementos de significação constitutivas 

da mensagem”. Dessa forma, o levantamento dá conta do aspecto quantitativo, 

importante para conhecer o panorama geral da pesquisa em número e categorias, 

enquanto a análise categorial revela resultados qualitativos, oriundos da análise dos 

elementos da gamificação presentes nos trabalhos, suas aplicações e resultados. 

Interessa-nos, especificamente, o tema da gamificação que começa a surgir a 

partir do XI Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, na edição de 2012. 

Com o propósito de abranger todas as ocorrências do tema visto até então no Simpósio, 

para esta pesquisa foram selecionados artigos curtos e completos – short papers e full 

papers – dos anais das edições entre 2012 e 2017, que contemplavam o tema da 

gamificação. O tema começou a ter ocorrência em 2012, nas seguintes Trilhas: Arte e 

Design, Computação, Cultura e Indústria; e apenas neste mesmo ano, na seção do 

evento denominada Games for change11. 

Para proceder à análise dos artigos e escolher os que se relacionam com esta 

pesquisa, foram realizados dois processos de levantamento de dados. Primeiro, 

buscaram-se artigos que abordassem a gamificação em qualquer contexto. Para isso, 

levou-se em consideração as palavras-chave, o resumo, a metodologia e os resultados 

apresentados nos artigos. Em seguida, foram selecionados aqueles que abordassem a 

educação, o engajamento e a aplicabilidade para dispositivos móveis. Isso porque não se 

pode perder de vista que a preocupação central da presente pesquisa é a possibilidade de 

usar a gamificação para o engajamento na educação a distância com a utilização de 

dispositivos móveis. Importante ressaltar, contudo, que para esta pesquisa entende-se 

que mesmo as pesquisas realizadas em situação presencial, ao utilizar dispositivos 

                                                      
10  Disponível em: https://www.sbgames.org/edicoes-anteriores/. Acesso em: 30 jun. 2018. 

11  Games for Change é uma rede internacional com iniciativas de trazer jogos com características 

temáticas críticas e sócio-políticas voltadas para o agenciamento persuasivo. 
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móveis, podem oferecer subsídios para a aplicação da gamificação em situação não 

presencial. 

Sendo assim, o levantamento quantitativo mostrou que, de um total de 1060 

artigos que constam dos anais das últimas seis edições, 44 têm como tema a 

gamificação, sendo 24 deles apresentando algum aspecto que se relaciona com a 

temática da educação, 30 com engajamento e 14 com dispositivos móveis. Esses 

resultados serão detalhados na seção 3.2 deste capítulo. 

Dentro do universo de artigos a respeito da gamificação, encontrou-se um texto 

cuja abordagem metodológica é muito semelhante à esta que aqui apresentamos. Trata-

se do artigo “A gamificação da educação na compreensão dos profissionais da 

educação” (PAULA; FÁVERO, 2016), no qual os autores levantaram artigos que 

abordassem jogos e educação, considerando, 

[...] a importância dessa relação games/gamificação na educação e por esta fazer parte da 

agenda atual de políticas educacionais, por meio do Plano Nacional de 

Educação quando este relaciona, entre as metas da educação, o 

desenvolvimento de tecnologias educacionais e o uso de práticas 

pedagógicas inovadoras. (Ibid., p. 1459) 

Ao ter contato com este artigo, percebemos que o entendimento de que o uso de 

tecnologias é uma importante ferramenta para as práticas pedagógicas, sendo cada vez 

mais difundido, gerando arcabouço teórico e metodológico para que outros profissionais 

e pesquisadores incluam os jogos e seus elementos em seu cotidiano escolar. 

No plano da análise qualitativa, nossa pesquisa se difere da feita por Paula e 

Fávero, pois seguimos o caminho da interpretação dos resultados da gamificação na 

educação para fomentar o engajamento na EaD, enquanto os pesquisadores investem na 

coleta de informações por meio de questionários aos autores dos artigos por eles 

selecionados. 

Nossa análise qualitativa partirá dos conceitos evocados nos artigos para o termo 

gamificação. Tal perspectiva é importante, pois, a partir dela, poderemos discutir se há 

alinhamento ou não na ideia do que é gamificação e até que ponto esta pesquisa está 

coerente com o que tem sido divulgado em um congresso de âmbito nacional como o 

SBGames. A interpretação dos dados seguirá para o tema educação, apresentando a 

discussão a respeito dos objetivos de gamificar atividades pedagógicas, focando 

também nos resultados apresentados nos artigos. Relacionado a isso está o engajamento, 

majoritariamente apresentado como um dos objetivos da gamificação. Analisaremos, 
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portanto, como as pesquisas valorizaram os elementos de motivação e engajamento e 

quantas das pesquisas tiveram um resultado positivo neste sentido. Por fim, as atenções 

se voltarão para os artigos em que a gamificação foi desenvolvida para dispositivos 

móveis, com vistas a analisar o poder do engajamento da gamificação na educação a 

distância por meio destes dispositivos. 

3.2 A gamificação no SBGames: análises quantitativas e qualitativas 

A leitura preliminar dos textos que apresentaram a gamificação como tema nos 

anais do SBGames mostrou que houve um crescimento do tema ao longo dos anos, 

apesar de um decréscimo entre 2016 e 2017. Tais números estão apresentados na tabela 

a seguir: 

Tabela 1: Artigos sobre gamificação. 

Ano Gamificação 

2012 5 

2013 1 

2014 6 

2015 5 

2016 15 

2017 12 

Total 44 

Fonte: própria 

Na Tabela 1, a coluna “Gamificação” refere-se ao quantitativo de todos os 

artigos sobre o tema, dos anos de 2012 a 2017, somando um total de 44. O crescimento 

do tema gamificação é expressivo, partindo de 5 artigos, em 2012, para 12 em 2017, 

passando pelo ápice de 15, no ano de 2016, o que dialoga também com a mudança de 

perspectiva do próprio evento, que se tornou mais abrangente do que o previsto em sua 

ideia original. 

O crescimento temático neste período tem se mostrado tendência se olharmos os 

repositórios de pesquisas sobre a gamificação. A exemplo, ao inserirmos o termo 

“Gamificação” no sistema de busca do banco de catálogos12 de teses e dissertações do 

portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Ensino Superior (Capes), até o 

fechamento desta dissertação, encontramos 203 resultados. Porém, para fins de 

                                                      
12  Disponível em: http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. Acesso em: 10 ago. 2018. 
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comparação com a ocorrência do tema de acordo com o período de análise do 

SBGames, vejamos os números de entrada no portal da Capes, entre 2012 e 2017, que 

constituem um total de 188, na Tabela 2: 

Tabela 2: Gamificação no catálogo de teses e dissertações da CAPES. 

Ano Gamificação 

2012 4 

2013 6 

2014 13 

2015 28 

2016 54 

2017 83 

Total 188 

Fonte: Própria 

Estudos futuros podem dar conta de encontrar uma causa para o aumento de 

interesse por esse tema a partir de 2016. No momento, para esta pesquisa, dispusemos 

de uma comparação com o catálogo de teses e dissertações da Capes, de forma que 

possamos perceber esse aumento expressivo do tema no mesmo período analisado do 

SBGames. De igual forma, o tema da gamificação também deu entrada no portal da 

Capes somente a partir de 2012. Essa comparação se faz importante para mostrar que 

não é só uma tendência das pesquisas na área que vem aumentando, mas para 

comprovar que o que vemos no corpus desta dissertação, os artigos do SBGames, 

parece refletir a realidade das pesquisas em outras plataformas. 

Ao longo do levantamento dos artigos com temas em gamificação, foram 

observadas variadas formas de conceituação do termo, revelando equívocos na 

conceituação de gamificação com o uso de conceitos de jogos, como se fossem 

sinônimos, ignorando a característica fundante do termo que se refere ao contexto de 

não jogo (DETERDING et al., 2011). Ainda no campo das definições, também foi 

encontrada uma mistura de conceitos, sem o devido crédito das definições. Por outro 

lado, a maioria dos trabalhos se valeu da conceituação dada por Deterding et al., como 

vemos na tabela a seguir: 
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Tabela 3: Conceituações sobre gamificação. 

Deterding et al., (2011) 22 

Imitações e apropriações não creditadas a Deterding et al. 9 

Kapp (2012) 5 

Outros 1 

Confusão de conceitos 5 

Sem definição 2 

Fonte: Própria 

Embora a definição da gamificação não esteja consolidada por um único autor, o 

alto índice de citações que fazem referências a Deterding et al. indica que o conceito 

deles parece estar entre os mais difundidos nos estudos sobre a gamificação. É possível 

que a falta de uma apropriação oficial do termo favoreça uma fluidez em adaptá-lo a 

diversos contextos, muitas das vezes equivocados ou confusos. Entre os trabalhos que 

citam Kapp (2012), pode-se notar a preferência por esse autor por sua reconhecida 

abordagem da gamificação voltada para educação, o que se deu especialmente nos 

trabalhos que se relacionavam com a educação. Outras definições advêm de trabalhos 

que começam a se avolumar no cenário da gamificação, como é o caso de Werbach 

(2012) e dos autores brasileiros com abordagem educacional como Fardo (2013) e 

Alves (2014). 

O problema da confusão dos conceitos, no que se refere ao entendimento do que 

é a gamificação, não é exclusividade de algumas amostragens analisadas para esta 

pesquisa nem está isento de acontecer em outras instâncias. 

O REMAR13, da Universidade Federal de São Carlos, é uma plataforma que nos 

fornece subsídios para diálogos sobre o contexto da gamificação na educação, no 

sentido de analisar práticas e repensá-las criticamente, nos fornecendo investigações 

sobre a eficácia da gamificação empregada no ensino-aprendizagem, dialogando com 

esta pesquisa, especialmente no que tange aos conflitos de conceituação da gamificação. 

A plataforma conta com modelos de jogos educacionais desenvolvidos pela 

comunidade acadêmica, apoiada pela Capes, para reutilização por parte dos alunos e 

professores de graduação e pós-graduação. Os modelos são customizáveis de forma que 

os professores possam utilizar tais Objetos de Aprendizagem14 (OA) em suas práticas 

                                                      
13  Disponível em: http://remar.dc.ufscar.br. Acesso em: 06 ago. 2018. 

14  Termo usado pela primeira vez em 2000, pelo pesquisador de e-learning Wayne Hodgins. 
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sem a necessidade de equipes de desenvolvedores. A título de exemplo a ser analisado 

criticamente, o que poderá ser levantado em estudos mais aprofundados em propostas 

correlatas a esta dissertação, uma vez que não é nosso intento o aprofundamento nesta 

plataforma, está contido no OA da plataforma REMAR denominado “REJOGO15” 

(Revista Digital de Jogos e Desafios Customizáveis). Esta revista digital é interativa e 

pode ser customizada pelos professores, que podem aliar o conteúdo das aulas com 

jogos do tipo: caça-palavras, enigmas e palavras cruzadas. 

Este exemplo foi trazido neste momento para ser relacionado não somente aos 

problemas de conceituação da gamificação e sua aplicabilidade, como também para 

remeter ao que vimos na introdução desta dissertação, o que de certa forma me motivou 

a realizar esta pesquisa, pelo ponto de partida da minha prática como Desenhista 

Instrucional. No caso, ao trabalhar aspectos de jogo em um OA que se propõe a ser 

gamificado, devemos objetivar uma experiência de aprendizagem significativa, e não 

apenas transportar uma prática conteudista para que o aluno interaja com o conteúdo em 

suporte eletrônico, sem, portanto, oferecer mecanismos que o façam experienciar uma 

aprendizagem autônoma e não apenas passiva. Além disso, se a gamificação é evocada 

como um modelo novo, com a finalidade de quebrar antigos paradigmas educacionais, 

não basta envernizar esse modelo com as TDICs. Pois, voltando ao exemplo da revista 

digital, podemos nos questionar sobre até que ponto a transposição de um “caça-

palavras” ou “palavras cruzadas”, que podem ser acessados no jornal de domingo ou em 

uma revista comprada na banca de jornal, torna-se gamificação quando transformado 

em conteúdo digital. Devemos refletir se os modelos de educação continuam no mesmo 

formato conteudista e “encaixotado”, pois, como visto, a simples inserção de diversos e 

sofisticados recursos tecnológicos em práticas educacionais tradicionais não representa, 

a priori, uma inovação pedagógica, mas sim, como elucida Freire (1982), ao nos 

apresentar o termo “educação bancária”, uma abordagem resvalada no ato de transferir, 

transmitir, memorizar e arquivar informações. 

Dessa forma, diante de tudo que vimos até aqui nesta pesquisa sobre a 

gamificação, podemos, a partir de exemplos de práticas que estão sendo aplicadas, 

lançar luzes sobre o quanto a gamificação tem sido (sub)utilizada nas práticas de 

ensino-aprendizagem e se, em termos conceituais e metodológicos, possui relação com 

a ideia de utilizar mecânicas de jogos em contexto que não são de jogos. 

                                                      
15  Disponível em: http://rejogo.remar-beta.rnp.br/. Acesso em: 06 ago. 2018 
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Pelo fato de a fronteira entre jogos e sistemas ditos gamificados estar sendo 

mostrada como indistinta, causando confusão na aplicabilidade do conceito em alguns 

contextos, é que uma abordagem crítica se faz importante, pois estamos diante de um 

cenário em que a gamificação ainda carece de sistematização para sua potencial 

utilização. Para isso é preciso partir de uma definição que esteja bem compreendida para 

haver coerência entre o conceito e a prática. 

A importância de reconhecer a diferença entre gamificação e jogo está muito 

atrelada ao seu uso na educação. Uma vez que a gamificação usa elementos do jogo, 

como regras, interatividade e feedback (KAPP, 2012) e seus desdobramentos em 

mecânicas e dinâmicas (BUNCHBALL, 2010), ela pode oferecer certa facilitação para a 

adaptação de atividades tradicionais em atividades gamificadas com o estabelecimento 

de metas, a fim de utilizar seu apelo de engajamento para a realização de determinados 

objetivos, o que não é o mesmo que usar um jogo com finalidades educativas. Para 

complementar essa ideia, Fardo (2013) contribui: 

[...] o que a gamificação propõe é falar a língua dos indivíduos inseridos nesse contexto da 

cultura digital e dos games. É introduzir um método que vise romper 

com o abismo que muitas vezes se apresenta entre os jovens e as 

escolas, entre os aprendizes e o conhecimento, entre a diversão e o 

trabalho. (Ibid., p. 96). 

Apesar das diferenças teóricas e metodológicas percebidas, no que se refere à 

gamificação na educação, ainda é possível encontrar conteúdo de interesse para a área, 

tanto nos artigos que compõem o corpus desta pesquisa, quanto em repositórios como o 

catálogo de teses e dissertações da Capes, como é o caso da pesquisa de Fardo (2013), 

que faz uma sistematização da gamificação como estratégia pedagógica, utilizando 

elementos de games aplicados aos processos de ensino-aprendizagem. Esses materiais 

nos oferecem a oportunidade de analisar a gamificação de forma mais atenta, a fim de se 

criar um repertório de propostas e saberes a serem replicados e aprimorados nas escolas 

brasileiras. 

3.2.1 Contextos Educacionais 

O levantamento do corpus da pesquisa revelou um total de 24 artigos que estão 

relacionados à gamificação e também à educação, em suas diversas categorias 

(Educação básica, Ensino superior, Educação a Distância, Ensino de línguas, Formação 

continuada). A Tabela 4 apresenta este resultado nas edições pesquisadas do SBGames: 
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Tabela 4: Confluência entre Gamificação e Educação nos artigos do corpus. 

Ano Gamificação e Educação 

2012 1 

2013 0 

2014 4 

2015 1 

2016 10 

2017 8 

Total 24 

Fonte: Própria 

A Tabela 5 organiza os 24 artigos encontrados sobre gamificação e educação nos 

seis últimos anos das edições do SBGames em categorias relacionadas ao contexto 

educacional 16 em que foi desenvolvida a pesquisa. Neste recorte, percebem-se números 

mais expressivos na Educação Básica e na Educação Superior. 

Tabela 5: artigos sobre gamificação por Contexto Educacional. 

Contexto Educacional Quantidade 

Educação Básica 8 

Educação Superior 8 

Educação (não especificada) 3 

Formação continuada 2 

EaD 2 

Ensino de línguas 1 

Fonte: Própria 

Em se tratando da Educação Básica, o resultado encontrado é esperado, pois há 

um investimento no desenvolvimento da área de cultura digital na educação, como se 

pode notar ao fazer um levantamento de materiais e cursos gratuitos oferecidos pelo 

Ministério da Educação. Um exemplo disso é um conteúdo disponibilizado no portal do 

MEC, intitulado Catálogo Educação na Cultura Digital17, em que são oferecidos textos, 

vídeos e cursos para os profissionais da educação, incluindo um curso de Especialização 

                                                      
16  Em resposta à demanda por espaços que proporcionem a discussão entre jogos e educação, a trilha 

“Educação” foi criada para a próxima edição, em 2018, do SBGames. Disponível em: 

https://www.sbgames.org/sbgames2018/educacao. Acesso em: 17 ago. 2018. 

17  Disponível em: http://educacaonaculturadigital.mec.gov.br/. Acesso em: 10 ago. 2018. 
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em Educação na Cultura Digital. Um dos módulos do curso é a gamificação. Em sua 

apresentação, é possível ler que: 

A proposta da gamificação nas escolas, ou em qualquer outro ambiente que inclua processos de 

ensino e aprendizagem, não consiste apenas em usar os jogos (digitais 

ou de tabuleiro), mas prevê a utilização de um conjunto de elementos 

comumente encontrados na maioria dos games, aplicando-os a esses 

processos com o intuito de gerar níveis de envolvimento e dedicação 

semelhantes àqueles que os games normalmente conseguem gerar. 

Isso indica que há um incentivo para que os profissionais da educação obtenham 

formação e usem as ferramentas digitais para motivar alunos e atingir objetivos 

pedagógicos, sendo mediadores no processo de ensino-aprendizagem, atuando na 

“dimensão humana da comunicação, tomando o ser humano como sujeito do processo; e 

não, como mero objeto ou peça da engrenagem” (BARROS, 2012, p. 82). Neste recorte, 

a tendência em aderir às TDICs se manifesta na presença de experiências em escolas 

públicas nesses 8 artigos que apresentam pesquisas em Educação Básica. Neles estão 

incluídos trabalhos no Ensino Fundamental, no Ensino Médio e até mesmo na Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), incluindo iniciativas de gamificação para educação de 

alunos com necessidades especiais. 

Se faz importante retomar que a gamificação, enquanto ferramenta, no contexto 

da educação na cultura digital, deve ser pensada criticamente não só para se tentar 

manter a coerência entre o conceito e a empiria. Sobretudo, deve também ser abordada, 

pelo viés da comunicação, como ferramenta contemporânea que pode propiciar a 

redução do abismo entre a escola e a sociedade. De acordo com essa perspectiva, 

Martín-Barbero (2000), no artigo “Desafios culturais da comunicação à educação”, 

discute a defasagem da educação em relação à cultura e ao sistema de comunicação no 

qual os mesmos jovens que frequentam a escola estão imersos. O abismo que se criou 

entre a escola e a sociedade, especialmente com a relação autoritária professor-aluno e 

com a proeminência do livro sobre qualquer outro material de estudo, aumenta também 

as diferenças entre os países ricos e os países pobres e entre os indivíduos mais ricos e 

os mais pobres. Segundo o autor, é nesse ponto que se percebe: 

[...] a importância estratégica que adquire hoje uma escola capaz do uso criativo e crítico dos 

meios audiovisuais e das tecnologias informáticas. Isso, porém, só 

será possível numa escola que transforme seu modelo (e sua práxis) de 

comunicação, isto é, que torne possível a passagem de um modelo 

centrado na sequência linear – que encadeia de forma unidirecional 

graus, idades e grupos de conhecimentos – a outro descentralizado e 
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plural, cuja chave é o encontro do palimpsesto e do hipertexto. (Ibid., 

p. 58) 

O modelo educacional deveria levar em consideração as linguagens e os saberes 

que os alunos adquirem em seu meio ambiente comunicativo e levam para a sala de 

aula. Além disso, outros artefatos tecnológicos, além do livro, como as TDICs, 

poderiam ser usados no processo de aprendizagem, de forma que a autonomia e a 

criatividade fossem estimuladas. Condizente a isso, o autor conclui que, 

[...] a educação é moderna na medida em que seja capaz de desenvolver sujeitos autônomos. 

Frente a uma sociedade que massifica estruturalmente, que tende a 

homogeneizar, inclusive quando cria possibilidades de diferenciação, 

a possibilidade de sermos cidadãos é diretamente proporcional ao 

desenvolvimento de sujeitos autônomos, isto é, de gente livre, tanto 

interiormente como em suas tomadas de posição. (Ibid., p. 60) 

Afirma, portanto, que é responsabilidade da educação desenvolver a autonomia, 

assumindo os desafios de um mundo em que as inovações tecnológicas transformam a 

comunicação, as linguagens e o mercado de profissões. Reconhecer a necessidade de se 

adequar a isso, segundo o filósofo, não é se render à formação de recursos humanos 

para o trabalho, mas incluir a produção de ciência e tecnologia desenvolvida mundo 

afora nas escolas, dialogando com os novos saberes. 

Nesta empreitada da educação em desenvolver a autonomia em tempos de 

cultura digital, é preciso também entender o contexto social dos sujeitos desta era, em 

sua maioria jovens, que se comunicam de formas diferentes das gerações anteriores, por 

meio de dispositivos móveis com acesso à Internet que alteram o que pode ser dito e 

para quem. Diante disso, Gardner e Davis (2013), no livro “The app generation”, nos 

mostram perigos sociais a que essa geração está exposta diante da constante e imediata 

comunicação pelos dispositivos móveis que conduzem a comunicação por meio de 

aplicativos. Segundo os autores, o jovem desta época envia entre 60 e 100 mensagens de 

texto por dia. No entanto, eles se sentem mais solitários e socialmente isolados. 

Desenvolver a autonomia pelo viés da educação, no entanto, como visto nas ideias de 

Martín-Barbero (2000), Vygotski (1987) e Freire (1982), não se refere a deixar o sujeito 

solitário em seu contexto, mas a aproximá-lo de seu contexto social. 

Além disso, desenvolver a autonomia perpassando pelo contexto histórico-social 

tem estreita relação com as mediações, pois “[...] percebe-se que elas estão presentes 

nos processos comunicativos e de produção de sentidos sob diferentes manifestações – 

como as mediações familiar, escolar ou do cotidiano (que incluem as relações sociais 
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dos sujeitos de grupos, culturas e gerações diferentes, em situações diferentes).” 

(THURLER, 2018, p. 134). Dessa forma, entender o contexto social do indivíduo e 

estimular sua autonomia, passa por compreender que os processos comunicacionais 

envolvem meios e mediações em combinação de informações vindas de pessoas, 

instituições e grupos (OROZCO-GÓMES, 2014). 

Com a gamificação, pretende-se também desenvolver questões de socialização, 

entre outros diversos objetivos, como explicita a autora de um dos artigos elencados 

nesta pesquisa: 

Ao propor aos alunos a gameficação (sic) como elemento para uma situação de aprendizagem, 

deve-se observar se esta leva a tomada de decisão e avaliações, se dá 

sentido à conceitos de difícil compreensão, se fixa os conteúdos, se é 

motivador e permite a criatividade, o senso crítico, a participação, a 

competição sadia e o prazer de aprender, ou seja, se promove a 

aprendizagem. A gameficação (sic) pode, portanto, contribuir para 

atingirmos diferentes objetivos e metas de aprendizagens, desde a 

mera fixação de conteúdo, as formas de avaliar, até a socialização, as 

relações afetivas e a colaboração (COLOMBO, 2017, p. 999). 

A quantidade de possibilidades apresentadas pela autora a partir da gamificação 

– dar sentido a conceitos, fixar conteúdos, motivar, permitir a criatividade, contribuir 

para atingir objetivos, entre outros – mostra que as expectativas em relação a esse 

método são grandes, o que se desdobra em pesquisas na área e se manifesta em 

trabalhos apresentados e publicados em eventos. 

Nesse sentido, a formação continuada de professores também se revela uma 

categoria presente no SBGames. Para que os profissionais usem as tecnologias digitais e 

apliquem métodos como a gamificação, é necessário que eles tenham contato prévio 

com esse tipo de aprendizagem. Para isso, são oferecidas práticas metalinguísticas, ou 

seja, os cursos de atualização em gamificação usam estratégias gamificadas de 

aprendizado. A principal justificativa para que esses cursos sejam oferecidos é a 

necessidade de adequação da escola às novas tecnologias de informação. Os artigos em 

questão sugerem que para que essa adequação seja feita é necessária uma preparação do 

profissional: 

Pode-se supor que superar este desafio pressupõe grandes rupturas no sistema educacional, visto 

que, em sua maioria, as escolas ainda possuem currículos e práticas 

que reforçam o modelo da transmissão. Contudo, mudanças realizadas 

na prática do professor poderão potencializar ambientes de 

aprendizagens mais prazerosos e significativos. (MINHO e ALVES, 

2016, p. 1269) 
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As autoras reconhecem as limitações do sistema educacional e oferecem como 

sugestão de implementação de formas mais inovadoras de aprendizagem as mudanças 

na prática do professor. Fardo (2013) nos alerta que não se pode depositar na 

gamificação ou nas tecnologias digitais os resultados esperados no processo de 

aprendizagem, porém é notável o potencial de ganhos que a gamificação pode gerar. No 

caso da Educação Básica, isso está atrelado ao preparo de aulas e materiais adequados 

ao contexto em que a prática se insere, dependendo, assim, dos profissionais que a 

desenvolverão e aplicarão com os alunos. 

Já na Educação Superior, a gamificação aparece como um recurso de estímulo 

ao aluno e uma espécie de opção, ou continuidade, do processo realizado 

presencialmente. Um dos artigos presentes neste corpus - “Webquest e gamificação 

como estratégia de aprendizagem no ensino superior: experimento piloto envolvendo 

um objeto de aprendizagem” – descreve um projeto de gamificação que ajuda os alunos 

a pesquisar de maneira autônoma. 

Os autores assinalam que “[...] reconhecer sites de informação confiável nem 

sempre é fácil para a maioria dos alunos. Uma estratégia possível de auxiliar e conduzir 

os alunos na busca de informação e conhecimento na internet é a utilização de 

webquests” (DUBIELA et al, 2016, p. 1153). A proposta, no caso, não é gamificar uma 

disciplina, mas sim ofertar uma ferramenta de auxílio a todas as disciplinas ou trabalhos 

que serão produzidos pelos alunos. 

Em outro exemplo, temos a experiência desenvolvida em uma universidade 

particular do Paraná, de oferta de uma disciplina a distância de forma opcional, ou seja, 

os alunos que acreditassem que cursar a distância seria vantajoso, poderiam optar por 

essa modalidade. Os autores da pesquisa destacam que: 

Seu foco é no uso das linguagens dos jogos eletrônicos e das estratégias de gamificação, visando 

criar uma experiência que provoque no aluno comprometimento com 

o estudo, ao mesmo tempo em que busca desenvolver senso de 

autonomia em relação à sua própria aprendizagem. (KRANZ et al, 

2017). 

Diferente da abordagem na Educação Básica, em que o professor retém a maior 

parte da responsabilidade nas escolhas das estratégias educacionais que mais se 

adequam ao conjunto de alunos, no Ensino Superior, há uma responsabilização maior do 

aluno sobre sua própria aprendizagem. Essa perspectiva coaduna os quatro aspectos 

apresentados por Lander e Armstrong (2017) como condicionantes para uma instrução 
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bem-sucedida da gamificação no contexto educacional: reconhecimento, interesse e 

afinidade, prévia experiência e valorização. Considerando especificamente o caso 

relatado por Dubiela et al (2016), em que os alunos poderiam optar pela adesão ou não à 

atividade gamificada, percebe-se que é necessário que tais alunos reconheçam que esta 

pode ser uma ferramenta valiosa, tenham interesse em relação ao conteúdo a ser 

aprendido e valorizem o método da gamificação como proposta inovadora de 

aprendizagem. 

Sabe-se que escolher cursar uma disciplina ou toda a graduação na modalidade 

EaD não se faz apenas a partir dos condicionantes de Lander e Armstrong (2017). 

Segundo último censo18 realizado pela Associação Brasileira de Ensino a Distância 

(ABED, 2016), há uma série de fatores sociais que levam o aluno a optar por essa 

modalidade, como falta de tempo, distância da instituição de ensino e outros fatores 

limitadores de mobilidade enfrentados por jovens e adultos. 

Importante ressaltar, em relação à distância no sentido geográfico, que Keegan 

(1996) não considera a distância geográfica um problema, pois nem sempre os alunos 

que optam por tal modalidade estão longe da instituição de ensino. De acordo com o 

autor, a distância se relaciona com a separação entre professor e aluno, ou seja, entre 

ensinar e aprender. 

Considerando que a quantidade de artigos no corpus da pesquisa sobre Educação 

Básica e Superior como contextos de aplicação da gamificação foi igual, podemos 

refletir também sobre a tendência de inserir os cursos de graduação na cultura digital e 

de oferecê-los na modalidade EaD. O Portal do Ministério da Educação arquiva uma 

série de documentos que versam sobre EaD na Educação Superior, entre os quais 

destaca-se um documento de 2005, intitulado “Ações Estratégicas em Educação 

Superior a Distância em Âmbito Nacional”19, que avalia que: 

● há a necessidade de estimular iniciativas inovadoras; 

● a EAD constitui-se área nova do conhecimento e de práticas pedagógicas, muitas 

vezes contraditórias, necessitando, portanto, de diretrizes que garantam a qualidade 

dos cursos a serem oferecidos; 

● não há diferenciação entre as modalidades presenciais e a distância no que diz 

respeito à avaliação e às exigências de qualidade; 

                                                      
18 Disponível em: http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/censo_ead/1449/2017/09/censoeadbr_-

_2016/2017. Acesso em: 10 ago. 2018. 

19  Disponível em: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/acoes-estrategicas-ead.pdf. Acesso em 11 

ago. 2018. 
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● o compartilhamento de experiências é necessário e oportuno instrumento 

democrático de construção de rede de conhecimento e desenvolvimento 

institucional da educação; 

● há necessidade de valorizar as experiências nacionais em EAD e seus resultados de 

qualidade de aprendizagem por meio de publicação em diferentes meios; 

● há enorme potencial de se criar a partir do conjunto de cursos um acervo eletrônico 

das conquistas das diferentes práticas pedagógicas. (BRASIL, 2005, p. 4). 

Nesse documento, que já completa 13 anos, estão postas assertivas que resgatam 

o valor da EaD como modalidade de ensino a ser estabelecida em todo o Brasil. Ao 

longo desses anos, as “iniciativas inovadoras” e as “conquistas das diferentes práticas 

pedagógicas” se avolumaram, resultando na presença de trabalhos em eventos como o 

SBGames. 

Neste recorte, retomando a Tabela 5, foram encontrados apenas dois artigos cujo 

enfoque é explicitamente a EaD. Entretanto, a baixa ocorrência de trabalhos nessa 

categoria não reflete a relevância da modalidade no cenário da Cultura Digital, uma vez 

que o uso de recursos online tem se tornado um paradigma hoje em dia, de forma que a 

relação entre tecnologia e educação a distância tem conjugado volumosas pesquisas 

nessa área. Isso é o que está refletido nos repositórios de trabalhos e na divulgação 

científica da modalidade, por meio da Associação Brasileira de Ensino a Distância20 

(ABED). Por esse meio, podemos identificar experiências e discussões mais recentes 

sobre a EaD e seus recursos, pois essa associação realiza anualmente eventos nacionais 

e internacionais acerca da Educação a Distância, guarnecendo regionalmente pesquisas 

que envolvem o tema. 

No entanto, os dois artigos incluídos no corpus da pesquisa já nos oferecem 

subsídios para reflexões que trazem uma amostragem sobre como a modalidade EaD 

tem sido implementada com recursos da gamificação. Em comum, os dois artigos 

possuem o intuito de transformar a aprendizagem a distância em um processo mais 

autônomo e com apelo da gamificação para trazer engajamento. 

No sentido da autonomia, ambos utilizam recursos digitais como Objetos de 

Aprendizagem. A relação com a autonomia se dá porque a função do OA é facilitar o 

processo de ensino-aprendizagem do aluno atendendo a diferentes estilos (SANTOS; 

LEITE, 2010), de forma que seja considerado o seu repertório pessoal (VYGOTSKI, 

1987). Tarouco et al. (2003, p. 2) definem Objeto de Aprendizagem como: 

                                                      
20 Disponível em: http://www.abed.org.br. Acesso em: 06 ago. 2018. 
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[...] qualquer recurso, suplementar ao processo de aprendizagem, que pode ser reusado para 

apoiar a aprendizagem. O termo objeto educacional (learning objects) 

geralmente aplica-se a materiais educacionais projetados e construídos 

em pequenos conjuntos com vistas a maximizar as situações de 

aprendizagem onde o recurso pode ser reutilizado. A ideia básica é a 

de que os objetos sejam como blocos com os quais será construído o 

contexto de aprendizagem. 

Assim, os OAs mencionados em ambos artigos buscam promover a autonomia 

do aluno, uma vez que o professor ou o idealizador do OA não é mais o centro do 

processo, já que o aluno, por meio do OA, seria capaz de se posicionar no processo de 

ensino-aprendizagem (SANTOS; LEITE, 2010). 

De acordo com Santos e Leite, “Os Objetos de Aprendizagem devem provocar e 

facilitar as ações dos alunos estimulando a interatividade, seja com a máquina ou com 

outros alunos, orientando e reorientando, sempre que necessário, o processo de 

aprendizagem” (Ibid., p. 82). 

Uma diferença entre os dois artigos é que enquanto um possui um modelo de OA 

disponibilizado em um suporte de ambiente virtual 3D, que simula uma sala de aula, 

para dispor de elementos da gamificação, despertar o engajamento para a aprendizagem 

e estimular comportamentos, o outro artigo, por se tratar de um estudo baseado em uma 

proposta para um sistema de avaliação baseada na gamificação, sugere, como forma de 

interação, a produção de vídeos para posteriormente serem inseridos em um OA que 

ainda não foi desenvolvido. 

Outra diferença existente entre os dois artigos sobre gamificação na EaD é que 

somente em um trabalho foi identificada a aplicabilidade para dispositivos móveis, 

utilizando a premissa de que a gamificação pode ser usada em muitos contextos, 

destacando o aprendizado pela Internet. 

Seguindo tal raciocínio, é possível entender a presença da categoria educação 

“não especificada”. Nessa categoria foram encontrados 3 artigos. A escolha pelo termo 

“não especificada” para compor esse levantamento se deu porque esses três trabalhos 

não realizaram uma pesquisa em uma categoria específica de educação, mas tiveram 

uma abordagem sistemática sobre a gamificação como recurso educacional. Artigos 

como esses possuem papel relevante para os estudos de gamificação e educação, pois 

fazem uma compilação de práticas e resultados que podem ser aplicados ou redefinidos 

em propostas futuras. Destaca-se, como exemplo, o artigo “A utilização de dispositivos 

móveis como plataformas para aplicações educacionais gamificadas” (DUBIELA; 

BATTAIOLA, 2014), que faz uma revisão bibliográfica de artigos que trazem a 
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gamificação aplicada em dispositivos móveis, com o objetivo de enfatizar sua 

importância para motivação no processo de aprendizado. 

O único artigo relacionado ao ensino de idiomas traz uma contribuição 

interessante, pois trata-se uma uma pesquisa desvinculada de instituição de ensino 

pública ou privada, já que foi desenvolvida por uma professora que dá aulas particulares 

de inglês, com atendimento individual. No resumo do artigo, os autores afirmam que: 

Seu objetivo é avaliar como redes sociais, games e elementos de design de games podem 

contribuir para a aprendizagem de inglês como segunda língua, 

especificamente a diferenciação de palavras que tendem a gerar 

confusão. O projeto utilizou os softwares de redes sociais Snapchat e 

WhatsApp, além do game Cambridge English FC. (TRIBUCCI e 

MATTAR, 2016, p. 1264) 

Houve necessidade de verificar como determinadas ferramentas tecnológicas 

(redes sociais e games) poderiam contribuir para a assimilação de palavras de difícil 

tradução para o português. Essa proposta transformou o ensino individual em 

aprendizagem coletiva, por meio dos grupos de conversa. A professora que desenvolveu 

o projeto, também uma das autoras do artigo, tinha como principal objetivo a motivação 

dos alunos no aprendizado da língua inglesa. Nesse ponto, a pesquisa se une a várias 

outras no sentido de buscar uma participação ativa e motivada nos processos 

pedagógicos, o que chamamos aqui de engajamento. 

3.2.2 Dispositivos Móveis 

Foram levantadas, entre todas as ocorrências dos 44 artigos analisados como 

corpus, as ocorrências que dispusessem de aplicações da gamificação em contextos que 

oferecessem possibilidade de utilização de dispositivos móveis. É importante ressaltar, 

que, para esta pesquisa, foram incluídos na contagem artigos que oferecessem a 

possibilidade da gamificação para dispositivos móveis mesmo que não explicitamente. 

Ou seja, foram contabilizados não só textos que citam aplicativos para smartphone ou 

tablet, mas todos aqueles que oferecem a possibilidade de acesso em dispositivos 

móveis, como sites, ambientes virtuais de aprendizagem, como Moodle, ambientes 

virtuais com chats, redes sociais como Facebook, aplicativos de mensagens 

instantâneas, como WhatsApp, wikis, webquest ou plataformas desenvolvidas para 

interações que permitam que os usuários criem e compartilhem informações a partir de 

qualquer dispositivo que acesse a Internet. Há também os artigos que apresentam 
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possibilidades de opção de acesso de mídias, como jogos, em consoles como tablets e 

smartphones. 

Nesse sentido, considerou-se relevante levantar os dados, ano a ano, do uso de 

dispositivos móveis no corpus desta pesquisa. Os dados resultaram na Tabela 6: 

Tabela 6: Presença de dispositivos móveis nos artigos. 

Ano Dispositivos móveis 

2012 1 

2013 1 

2014 0 

2015 2 

2016 8 

2017 2 

Total 14 

Fonte: própria 

Ou seja, dentro dos 44 artigos sobre gamificação, 14 trazem em seu estudo a 

proposta gamificada com a possibilidade de utilização de dispositivos móveis. 

Pensar a utilização de dispositivos móveis é importante, porque, como 

discutiremos melhor na análise qualitativa, há que se entender o contexto social de 

aplicação da gamificação, levando em conta que nem todos os participantes terão a 

possibilidade de acessá-la remotamente, seja por falta de um dispositivo móvel, seja por 

alguma outra limitação tecnológica. Pois, embora os smartphones e demais aparatos 

móveis sejam hoje utilizados globalmente em interações comunicacionais em contexto 

da cultura digital favorecida pela ampliação do uso das TDICs, de acordo com Chudgar 

(2013), ainda é necessário que a utilização de tais dispositivos seja mais acessível e 

mais equanimemente utilizável. 

No cruzamento de informações com as tabelas anteriores, confirmamos que o 

ano de 2016 foi expressivo para os trabalhos envolvendo gamificação, educação, 

engajamento e dispositivos móveis. Na Tabela 6, percebe-se o grande potencial que o 

anais de 2016 apresentam para a pesquisa com dispositivos móveis. Além disso, a 

leitura geral dos números não deixa dúvidas de que a educação, ao buscar se adaptar às 

tecnologias e fazer uso delas, encontra na gamificação amplo repertório de 

possibilidades, seja para melhorar o desempenho escolar de seus alunos, seja para tornar 

o processo de aprendizagem mais agradável e próximo às suas realidades. 
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Outra preocupação para esta pesquisa foi observar a utilização de dispositivos 

móveis na gamificação aplicada à educação. Já que um dos objetivos específicos desta 

pesquisa é conseguir identificar recursos que podem ser aproveitados na EaD por meio 

de tais dispositivos. 

Dentre os 24 artigos sobre gamificação na educação, apenas 6 apresentaram 

pesquisas em que os dispositivos móveis fossem uma opção de suporte para a atividade 

gamificada. A Tabela 7 parte da quantidade de artigos que abordam a gamificação na 

educação em dispositivos móveis. 

Tabela 7: Dispositivos móveis por contextos educacionais. 

Contexto Educacional Quantidade 

Educação Básica 1 

Educação Superior 2 

Formação continuada 1 

EaD 1 

Ensino de línguas 1 

Total 6 

Fonte: própria 

Dos 14 artigos indicados na Tabela 5, que utilizam dispositivos móveis, ou 

mídias que possam ser acessadas destes, 6 estão atrelados à educação. Assim, mesmo 

com uma amostragem pequena, de acordo com a Tabela 7, todos os contextos 

educacionais foram contemplados com pelo menos 1 artigo que dispusesse da utilização 

de dispositivos móveis em atividades gamificadas na educação. 

Quando se fala na modalidade presencial da educação, levanta-se em conta o 

fato de que a presença de smartphones em sala de aula hoje é constante e que essa 

tecnologia entrou na escola por meio dos alunos (DIKKERS, 2012). Dubiela e Battaiola 

(2014) comentam a respeito do uso de smartphones por alunos que: 

[...] a sua aceitação por alunos de qualquer idade, até mesmo os ainda não alfabetizados, a 

facilidade de acesso a informações de todo o gênero, a possibilidade 

de troca de arquivos, a possibilidade de oferta de cursos completos, 

por apresentarem uma grande variedade de tamanhos, preços, 

conectividade, cores, enfim, características que respondem às mais 

variadas necessidades sociais, sem perder suas principais 

características que são a mobilidade, a interatividade e a 

conectividade. (Ibid., p. 193). 



 

 

76 

 

Os autores fazem tal comentário baseados tanto no arcabouço teórico de que 

lançam mão para sua pesquisa, quanto da revisão bibliográfica de artigos do SBGames 

sobre uso de dispositivos móveis na educação. A facilidade de acesso a informações 

oferecida pelo smartphone, bem como a familiaridade que muitos alunos apresentam em 

relação a eles pode esbarrar em alguns problemas, como o alto custo do serviço que 

pode não ser acessível para muitos alunos. 

É importante ressaltar que dos 6 artigos elencados nesta seção, 3 deles usam 

redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas muito populares como o 

WhatsApp e o Facebook, o que torna a contribuição desses artigos mais ampla, pois a 

experiência pode ser replicada com maior facilidade por profissionais que não dispõem 

de outras ferramentas tecnológicas. 

Dentre esses 6 artigos, o único que trata de uma experiência com gamificação na 

educação a distância é “3D Class: A gamified learning environment” (GALEMBECK e 

TAKASE, 2012). Trata-se de um projeto que usa uma interface entre o Moodle e a 

central de games da Apple21, trazendo usuários para jogar enquanto aprendem, e 

aprender enquanto jogam. Foi levado em conta, no que se refere o “a distância”, a 

possibilidade de acessar um ambiente virtual por meio de dispositivos móveis, embora 

isso tenha ficado explícito na pesquisa. Os autores reforçam, em suas conclusões, que a 

experiência de gamificação em um ambiente virtual de aprendizagem ofereceu aos 

usuários um reforço em sua motivação. 

3.3 Engajamento 

Ao longo desta pesquisa, o engajamento, como efeito da gamificação, foi 

observado, tanto pelos autores estudados, quanto pelos trabalhos analisados e, 

especialmente, pelos artigos do corpus, como atributo indispensável para a realização de 

atividades gamificadas. Nesta empreitada, foi observado também que o termo aparece 

constantemente atrelado à motivação, ora explicitamente lado a lado – “engajamento e 

motivação” – ora sendo usado com similaridade, em conceitos, em efeitos desejados ou 

em resultados. Isso se deve porque, ao fazer um apanhado das conceituações existentes 

para esta pesquisa (DETERDING et al., 2011; KAPP, 2012; ZICHERMANN; 

CUNNINGHAN, 2011; CHOU, 2013; BUNCHBALL, 2010), além dos trabalhos 

analisados, foi observado que o engajamento e a motivação possuem relação mútua e 

                                                      
21 A central de games é um serviço da Apple que permite aos usuários comparar pontuações com outros 

jogadores e cria ranking e premiações para que os jogadores se mantenham jogando. 
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contínua de causa e efeito, ou seja, espera-se que o indivíduo motivado se engaje, e o 

engajado se motive, entrando em um flow contínuo. 

A Tabela 8 indica, dentre os 44 artigos do corpus da pesquisa, os que 

mencionam alguma relação com engajamento: 

Tabela 8: Artigos com menção ao engajamento. 

Ano Menção ao engajamento 

2012 1 

2013 0 

2014 2 

2015 5 

2016 14 

2017 8 

Total 30 

Fonte: Própria 

A coluna “Engajamento”, totalizando 30 entradas, refere-se aos artigos 

encontrados, igualmente dentro dos 44 artigos sobre gamificação, que possuem relação 

direta com o engajamento, seja pelo termo explicitamente evocado na conceituação, na 

sistematização do objeto ou nos resultados dos trabalhos. Consideramos sinal de relação 

com engajamento, ainda que o termo não esteja explícito, outros termos encontrados 

com vistas a produzir efeitos similares e diretamente ligados ao engajamento, como 

derivados de “motivação”, “estímulo”, “aderência” e “envolvimento”. 

Foi observado, nestes 30 artigos, que mesmo que o engajamento não seja 

mencionado, ao abordar a gamificação como estratégia, o engajamento está 

automaticamente sendo trabalhado, pois se mostra como atributo fundamental para a 

escolha da gamificação com vistas a influenciar, estimular comportamentos e tornar a 

atividade mais prazerosa. No entanto, apesar de o engajamento se mostrar indissociável 

da gamificação, 14 artigos sobre gamificação não contemplaram esta relação. Isso se 

deve ao fato de que esses artigos apresentam estudos sistemáticos com revisão de 

literatura, elaboração de modelos de avaliação ou frameworks para sistemas 

gamificados. 

A análise da presença do engajamento como elemento fundamental nos artigos 

selecionados, mostra que tal relação aparece pelo menos em três momentos: na 
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conceituação da gamificação, no contexto em que se deu o objetivo da gamificação e 

nos resultados. 

A análise dos artigos mostrou que o engajamento, tendo a gamificação como 

caminho possível para conquistar tal atributo, foi viabilizado pela disposição de 

elementos específicos do jogo. Os elementos de jogo citados foram: 

● pontuação, score; 

● regras; 

● ranking, placar, tabela; 

● recompensa, premiação, gifts; 

● níveis ou etapas; 

● distintivos, emblemas, selos, medalhas, insígnias ou badges; 

● desafios, problemas, missões ou conflitos; 

● interação; 

● narrativa; 

● feedback; 

● competição/colaboração. 

Porém, nem sempre dispor de elementos de jogo na tentativa de gamificar surtirá 

efeitos no engajamento ou na motivação. É o caso do artigo “Gamificação como 

estratégia de design para animação interativa educacional” (ALVES; BATAIOLLA, 

2017), que objetivou utilizar a gamificação por suas propriedades para “motivar, 

engajar, incentivar a participação, incentivar certos comportamentos, gerar divertimento 

e engajamento nas atividades”, mas, no entanto, em seus resultados, não foram 

apresentadas evidências claras sobre os aspectos positivos da gamificação, não tendo, 

portanto, como depurar os efeitos dos elementos de jogos na motivação e no 

engajamento. 

Assim como neste caso, outros que também buscam em seu escopo evocar o 

potencial de engajamento pela gamificação, não puderam avaliar tal efeito operando em 

seus resultados, seja porque a pesquisa era apenas um modelo idealizado ou um 

aplicativo que ainda não foi concluído ou testado, seja porque a experiência necessita de 

estudos mais aprofundados e futuros, o que impossibilita extrair desses resultados o 

potencial da gamificação revelando qual(is) o(s) elemento(s) de jogo seria(m) 

responsável(is) pelo engajamento. 

Entre os resultados, há também relatos de que a gamificação funcionou, porém 

não foi abordado qual(is) elemento(s) do jogo foi(foram) responsável(eis) para o 
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engajamento, apontando apenas para o efeito positivo da ação gamificada, como foi o 

caso dos artigos da tabela a seguir: 

Tabela 9: Exemplos de artigos sem especificação de elementos de jogo nos resultados. 

Artigo Elementos de jogo Resultado 

Storytelling e Gamificação 

como estratégia de 

motivação no ensino de 

programação com Python e 

Minecraft (SILVA; 

OLIVEIRA; MARTINS, 

2017) 

pontuação, prêmios, ranking, 

feedback, missões, 

cooperação e competições. 

"Os resultados da pesquisa, a 

partir de um questionário 

com os participantes, 

mostraram que essa 

estratégia foi avaliada 

positivamente evidenciando 

seu incentivo motivacional." 

Game of Code: 

desenvolvimento e avaliação 

de uma atividade gamificada 

para disciplinas de 

programação (MELO; 

NETO, 2017) 

pontuação, níveis, tabelas de 

ranking, selos (badges), 

desafios/missões 

“Por fim, os dados coletados 

apontam efeitos positivos no 

desempenho e engajamento 

dos alunos e sugestões para 

melhoria do modelo 

gamificado.” 

Fonte: Própria 

A exemplo de artigo que mencionou engajamento, elencou elementos de jogos, 

viu aspectos de engajamento em seus resultados a partir dos elementos citados, mas não 

pode nos dizer qual desses elementos teve o maior impacto, está o artigo 

“Desenvolvimento e Análise de Desempenho de um Modelo de Gamificação para um 

Aplicativo de Ajuda a Mobilidade Urbana” (CASTRO et al., 2016). 

Este artigo chamou os elementos de jogo de “game design”, em uma proposta de 

desenvolver o plano e analisar a aceitação dos usuários em relação à presença de 

mecanismos de game design em aplicações web. O resultado mostrou que, pela inclusão 

de pontos na realização de ações, tabela de pontos (ranking), aquisição de insígnias 

como recompensa pela realização de ações específicas e a classificação dos usuários em 

níveis, grande parte dos usuários questionados demonstraram interesse por algum desses 

mecanismos. Apesar de não ter apontado um elemento preponderante, o trabalho 

demonstrou que o conjunto de elementos foi responsável pelo aumento do engajamento, 

e não apenas um dos elementos. 

3.4 Educação e engajamento 

Ao estreitarmos o recorte para os artigos que envolvem a educação, que abordam 

claramente os elementos de jogos e que, em seus resultados, esses elementos estão 

presentes como influenciadores no engajamento, apenas 2 artigos deram conta do 

recorte de forma satisfatória. 
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Tabela 10: Elementos de jogos explicitados e resultados no engajamento em artigos sobre educação. 

Artigo 
Contexto da 

educação 

Elemento(s) 

de jogo 

explicitado(s) 

Resultado(s) no 

engajamento com 

elemento(s) de jogos 

explicitado(s) 

Eu faço parte da História da 

Minha Família: projeto de 

gamificação da pesquisa 

genealógica para 

adolescentes. (PIROS; 

MATTAR, 2016) 

Educação 

básica 
Colaboração 

“(..)os participantes 

demonstraram 

engajamento e trabalho 

colaborativo.” 

Jogar, experimentar e criar: 

relatos de experiências 

formativas gamificadas para 

professores da educação 

profissional (MINHO; 

ALVES, 2016). 

Formação 

Continuada 

Narrativa e 

Interação 

“engajamento foi 

potencializado na medida 

em que a construção da 

narrativa contou a 

história” e “Um aspecto 

positivo da Oficina foi a 

interação do Grupo.” 

Fonte: Própria 

Na busca por elementos de jogo com resultados no engajamento, encontramos o 

artigo “Jogar, experimentar e criar: relatos de experiências formativas gamificadas para 

professores da educação profissional” (MINHO; ALVES, 2016). Nele, o engajamento é 

mencionado não só como palavra-chave, como é evocado ao longo do corpo do texto, 

relacionando o engajamento um objetivo da gamificação, o entendendo como um fator 

fundamental para o processo de empoderamento da atividade experimentada e relatada 

no artigo. Por isso também entrou para o quantitativo de artigos que mencionam o 

engajamento. 

 O artigo também constou quantitativamente como artigo que abordou elementos 

de jogos. Diferente dos registros claros dos elementos de jogo (pontuação, regras, 

placar, recompensa, narrativa, interação, feedback, etc.) levantados com maior 

ocorrência nos outros artigos explicitados seja na conceituação ou nos objetivos da 

gamificação, este artigo lançou mão da “tríade engajamento, ação e prazer” e, 

posteriormente, levantou o elemento “narrativa” dentro do contexto do engajamento, 

como sendo um importante elemento 

Outro aspecto importante na gamificação relacionada ao engajamento são as narrativas. 

Histórias que têm o poder de envolver os sujeitos, permitindo 

processos de identificação e ressignificação de comportamentos. (Ibid. 

p. 1269). 
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O artigo também contemplou em seus resultados o elemento “narrativa” como 

sendo responsável pelo engajamento, por meio da identificação que a narrativa causa 

nos participantes: 

O engajamento foi potencializado na medida em que a construção da narrativa contou a história 

de um professor, proporcionando o processo de identificação com o 

personagem. (Ibid. p. 1270). 

Além de trazer a narrativa como elemento claramente explicitado nos resultado 

que impactam no engajamento, os autores trazem à baila questões motivacionais 

abordadas nesta dissertação, no que diz respeito à motivação intrínseca e extrínseca 

(DECI; RYAN, 2002), atreladas à narrativa: 

Assuntos referentes às dificuldades da docência, necessidades e anseios foram tratados na 

narrativa, potencializando a motivação intrínseca. Aspectos da 

motivação extrínseca também foram pensados na forma de 

reconhecimento junto à gestão da empresa. Um ponto crucial para 

engajar os docentes desde do início da formação foi a estratégia de 

levar os mesmos para uma viagem à sua infância no sentido de 

resgatar qual a sua brincadeira preferida. (Ibid. p. 1270). 

Outro elemento de jogo aliado à narrativa, com vistas a gerar o engajamento e 

observá-lo nos resultados, trata-se da “interação”. Esse elemento foi encontrado 

primeiramente na parte introdutória, quando a gamificação foi alçada como catalizador 

de mudanças. 

A gamificação, entendida aqui como apropriação das mecânicas, estética e pensamentos dos 

games, pode atuar como grande catalizador desta mudança, dando ao 

professor condições de promover atividades pautadas na interação e 

criação, estimulando a motivação do aluno. (Ibid. p. 1268). 

E de igual forma, a “interação” também foi um elemento encontrado nos 

resultados, relatado com efeito positivo. 

Outro artigo que deu conta deste recorte, porém de forma mais sucinta e não tão 

clara por não esmiuçar o impacto do engajamento, foi o artigo “Eu faço parte da 

História da Minha Família: projeto de gamificação da pesquisa genealógica para 

adolescentes.” (PIROS; MATTAR, 2016). Apesar de a experiência relatada não ser em 

um ambiente de escola, e sim em uma uma igreja, com adolescentes do ensino básico, o 

aspecto educativo foi levado em conta, considerando meios e mediações (MARTÍN-

BARBERO, 1997) como espaço de aprendizagem. Inclusive, o artigo foi contabilizado 

no quantitativo de artigos de educação básica. 
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O artigo levanta os elementos de jogos como diversão, competição, colaboração, 

propósito, feedback e premiação. Em seu resultado foi percebido que a colaboração 

exerceu papel preponderante para que o objetivo da gamificação – converter a atividade 

de pesquisa da família, vista em geral como tediosa, em uma atividade de aprendizado 

estimulante e significativo – fosse alcançado. Sendo assim, em seu resultado foi 

percebido que “os participantes demonstraram engajamento e trabalho colaborativo”. 

(Ibid. p. 1274) 

Apesar de não termos um número expressivo de artigos, apenas 2, os recortes 

encontrados na tabela 10 servem de amostragem para alçarmos os elementos, entre a 

lista dos elementos mais mencionados, como os responsáveis pela obtenção do 

engajamento, de forma que esses elementos estejam explícitos textualmente em seus 

resultados. O objetivo desse recorte é tentar dar conta de parte do objetivo da pesquisa, 

que é encontrar um elemento de jogo que tivesse uma proeminência no engajamento. 

Sendo assim, de acordo com as amostras trazidas nesta seção, a “narrativa”, a 

“interação” e a “colaboração” tiveram proeminência no engajamento, agregando valor 

positivo à atividade gamificada. 

3.5 Discussão dos Resultados 

A análise do corpus focou na metodologia apresentada no artigo e no contexto 

da gamificação descrito. A partir disso, outros elementos foram levantados de uma 

forma mais literal, priorizando o que estava textualmente visível, para compor as 

amostras, como “definição da gamificação”, “elementos de jogos mencionados” 

(evocados na conceituação, no objetivo da gamificação ou nos resultados), “resultados 

alcançados”, “relação com educação”, “relação com o engajamento”, “uso de 

dispositivos móveis” e “categoria de ensino”. É importante ressaltar que a análise 

realizada não se pretende definitiva e absoluta, pois é muito provável que outras 

perspectivas e outras matrizes não tão literais de análise possam responder às questões 

da pesquisa ao se levar em conta abordagens e elementos não contemplados aqui. 

Essa “não adequação” ao método acima foi encontrada em alguns artigos quando 

precisei levantar alguns itens, partindo de uma busca textual e explícita desses itens. 

Deparei-me com os artigos conceituais que citavam o item da busca, mas não o 

utilizavam como contexto ou como metodologia e tampouco seu resultado tinha relação 

com o interesse específico da pesquisa. Por exemplo, o artigo “Utilização de heurística 

de jogos para avaliação de um aplicativo gamificado” (SOUZA; SOUTO, 2015) embora 
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utilize em seu corpus o Duolingo22 – um objeto que contemplaria todos os aspectos 

desta pesquisa, como gamificação, engajamento, contexto da educação online, 

utilização de dispositivos móveis – tem como contexto da gamificação uma avaliação 

heurística, com vistas a identificar problemas de usabilidade em interfaces digitais 

conforme um conjunto de heurísticas ou diretrizes. Ou seja, assim como esse exemplo, 

outros artigos apenas figuraram quantitativamente na Tabela 1, por contemplarem como 

tema a “gamificação” no corpus da pesquisa. 

Nesta mesma tabela, foram também contabilizados os artigos em que a 

gamificação não foi aplicada na prática, apenas evocada conceitualmente, configurando-

se apenas como proposta metodológica. Ainda nesta tabela geral, constam os artigos que 

prometem usar a gamificação como ferramenta, mas não relatam resultados práticos, 

seja por carência de comprovação empírica, ou porque o objeto ainda estava em 

desenvolvimento e não foi testado ou avaliado. 

Com o mesmo propósito de levantar temas que abordam a gamificação, a Tabela 

2, com os resultados do levantamento do tema da gamificação no portal da Capes, nos 

serve para nos mostrar um comportamento quantitativo semelhante. Ou seja, indica um 

início recente de pesquisas de ampla abrangência sobre o tema (em 2012), teve 

crescimento entre os anos de 2012 e 2017 e um aumento exponencial de ocorrências a 

partir de 2016, cujo sentido qualitativo não foi verificado nesta pesquisa. 

A Tabela 3 refere-se ao ordenamento dos principais conceitos sobre 

gamificação, bem como seus eventuais autores. A importância desse levantamento é nos 

fornecer o entendimento do quanto a gamificação está passível de uma sistematização 

consolidada, uma vez que ela não tem um conceito consensual. O levantamento revelou 

que Deterding et al. (2011) é o autor mais contemplado para dar conta do conceito. Mas 

ainda que o conceito esteja fundamentado, algumas práticas têm se mostrado 

incoerentes com o conceito, o que faz da gamificação uma prática que ainda precisa ser 

acurada para sua implementação. 

A Tabela 4 traz o total de artigos sobre educação nas edições do SBGames, ou 

seja, dos 44 artigos do corpus, 24 são sobre educação. A Tabela 5 caracteriza este 

recorte pelos contextos educacionais: Educação Básica, Educação Superior, Educação 

Continuada, EaD e Ensino de Línguas, além das que versam sobre Educação de forma 

não específica. Esse levantamento foi importante porque se trata do começo do recorte 

                                                      
22 Plataforma digital gamificada para o ensino de línguas. Disponível em: https://pt.duolingo.com/. 

Acesso em: 16 ago. 2018. 
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de interesse para esta pesquisa, que recai na educação. Embora a educação online tenha 

maior relevância por se encontrar explicitamente no tema, todas as outras categorias 

foram analisadas por possuírem similaridades nas relações advindas do ensino-

aprendizagem e os seus sujeitos no contexto educacional. 

A Tabela 6 indica que 14 artigos lançam mão da tecnologia móvel. Vale 

relembrar que nem sempre o artigo explicitou o tipo de dispositivo, mas pelo contexto 

pode-se depreender a possibilidade de usar determinados tipos, como smartphone ou 

tablet, como por exemplo quando o artigo abordou sua prática em sites, ambientes 

virtuais, redes sociais e aplicativos comunicacionais. E para estreitar esse recorte, a 

Tabela 7 indica quantos artigos que utilizam dispositivos móveis se referem ao contexto 

educacional. Isso para se aproximar ao tema da pesquisa e extrair dessa amostragem 

eventuais experiências que possam nos servir de exemplo (positivo ou negativo) para a 

aplicação na educação online. 

Ao analisarmos o objetivo de gamificação proposto nos artigos do corpus da 

pesquisa, vimos que a intenção era articular o conceito da gamificação aos objetivos 

práticos, com a finalidade de engajar ou motivar, por meio dos elementos de jogos. Essa 

análise foi feita procurando identificar qual o objetivo da gamificação, qual(is) 

elemento(s) estava(m) exposto(s) ao longo do artigo e com ocorrência explícita nos 

resultados, com clara responsabilidade pelo engajamento ou pela motivação. Muito se 

falou sobre o efeito positivo da gamificação na motivação e no engajamento, como o 

caso dos 30 artigos com menção ao engajamento, de acordo com a Tabela 8. 

Houve também casos em que o resultado da gamificação era textualmente 

abrangente, mencionando apenas que a gamificação surtiu efeito positivo, como 

podemos ver na coluna “resultado”, da Tabela 9: “estratégia foi avaliada positivamente 

evidenciando seu incentivo motivacional” e “dados coletados apontam efeitos positivos 

no desempenho e engajamento dos alunos”. 

A Tabela 10 trouxe os 2 únicos artigos que contemplavam de forma satisfatória 

o recorte que procurávamos encontrar de forma explícita nos resultados: qual o 

elemento de jogo preponderante no fator engajamento. De acordo coma tabela, os 

elementos de jogo responsáveis pelo engajamento foram narração, interação e 

colaboração. 

Para finalizar essa discussão, de modo a chegarmos em uma confluência entre os 

principais assuntos de interesse desta pesquisa, quais sejam: educação, gamificação, 

engajamento, elemento(s) de jogo responsável(is) pelo engajamento em seus resultados 
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e utilização de dispositivos móveis, encontramos 2 artigos que contemplaram todos 

esses elementos. No caso, foram os dois artigos indicados na Tabela 10, pois ambos 

estão no contexto da educação (ensino básico e formação continuada), ambos 

mostraram elemento(s) de jogo responsável(is) pelo engajamento (narração, interação e 

colaboração), ambos lançam mão da possibilidade de utilização de dispositivos móveis 

(smartphones e tablets) para realizações em aplicativos de comunicação instantânea, 

redes sociais e leitor de códigos, e, portanto, entraram também no quantitativo da Tabela 

7, sobre os artigos que utilizam dispositivos móveis em contexto educacional, sendo os 

únicos, em seus respectivos contextos, a mencionar tais dispositivos, com 

desdobramentos que poderão ser aproveitados e entendidos dentro de um contexto 

maior que é a educação online. 

Para concluir, a seguir, e concatenar as análises desta pesquisa temos a Tabela 

11 e o Gráfico 1 

Tabela 11: Resumo dos recortes. 

Ano Gamificação 
Gamificação e 

Educação 

Gamificação e 

Dispositivos 

móveis 

Gamificação e 

Engajamento 

2012 5 1 1 1 

2013 1 0 1 0 

2014 6 4 0 2 

2015 5 1 2 5 

2016 15 10 8 14 

2017 12 8 2 8 

Fonte: Própria 
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Gráfico 1: Série histórica de corpus e recortes. 

 

Fonte: Própria. 

A Tabela 11 mostra a confluência das tabelas vistas e analisadas nesta pesquisa, 

seguida do Gráfico 1 que compara as quantidades em um eixo de tempo, de forma a 

evidenciar, de forma sintética, que a gamificação é uma tendência, mas a profundidade 

de ocorrências e de análises ainda são rasas em se tratando de pesquisas. 
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Capítulo 4: Considerações Finais 

“Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem 

abertura ao risco e à aventura do espírito” 

Paulo Freire 

Para motivar, reter e engajar pessoas, a gamificação tem sido alçada como 

instrumento nas mais diversas áreas das relações do sujeito em seu cotidiano, o que 

Heller (2014) concebe como espaço de acontecimentos da vida do indivíduo, estando, 

esse cotidiano, no contexto da Cultura Digital, perpassado pelas tecnologias digitais da 

informação e da comunicação – TDICs e entendendo a renovação tecnológica, segundo 

Martín-Barbero (2000), como materialização de um ecossistema comunicativo. 

A gamificação pressupõe o uso de elementos dos jogos, sem que o resultado 

final seja um jogo, e também se diferencia da estrutura puramente lúdica, uma vez que 

esta estrutura ressalta apenas o prisma da brincadeira e porque prescinde da 

obrigatoriedade de regras. A gamificação na educação está sendo contemplada como 

nova metodologia deste século não só para reter alunos e diminuir a evasão em diversas 

modalidades de ensino – especialmente da EaD, onde a evasão pode chegar a 50%, de 

acordo com o último censo da EaD lançado pela ABED (2016). Ela tem sido utilizada 

especialmente para dar conta do grande desafio de ajudar a tornar a informação 

significativa, potencializando o sujeito alvo da ação gamificada a compreender de forma 

cada vez mais abrangente e profunda suas próprias motivações e limitações. Neste 

sentido, busca-se que tal sujeito possa adquirir as competências necessárias para 

alcançar seus objetivos, construir e compartilhar conhecimento, saber se relacionar com 

o outro e com o mundo, articulando seus conhecimentos prévios e agregando novos em 

seu repertório pessoal. No entanto, para que isso ocorra, é necessário que haja uma 

quebra de paradigmas antigos na educação, para que se possam experimentar novas 

estratégias capazes de comunicar e estimular o ensino-aprendizagem para os alunos, 

participantes, jogadores ou aprendizes contemporâneos. 

Contudo, não se trata da mera transposição de um método, nem mesmo a aposta 

em uma educação cuja transformação se dará exclusivamente pelas tecnologias digitais 

da informação e da comunicação. Trata-se, sobretudo, de adequar as propostas 

pedagógicas frente à complexidade da contemporaneidade, no que diz respeito às 

dificuldades de quebras de paradigmas e limitações de ordem prática e estrutural. 
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É preciso que as instituições mediadoras do saber se abram para as 

oportunidades de participação e desenvolvimento de competências culturais e as 

habilidades sociais necessárias para a plena participação social dos cidadãos deste 

século, entendendo que o sujeito do ensino-aprendizagem traz consigo conhecimentos 

prévios de um contexto histórico-social neste tempo de cultura digital, entendendo 

sobretudo que cada indivíduo carrega um tipo potencial para se motivar e se engajar na 

realização de ações do seu cotidiano. 

O ponto de partida desta pesquisa começa no momento em que inquietações de 

uma prática profissional, no campo do desenho instrucional, me fizeram desenhar, ainda 

que em um esboço tímido e inexperiente academicamente, a vontade de estudar para 

entender algumas questões que envolviam a gamificação e a EaD. Para elucidar alguns 

pontos desta pesquisa, no que se refere à gamificação e à educação do século XXI, 

dialogar com trabalhos correlatos foi fundamental. Para isso, utilizei como referência a 

pesquisa do Marcelo Fardo (2013). 

Findada a difícil etapa de vida que foi o mestrado, posso garantir que ganhei 

mais dúvidas do que certezas como, por exemplo, quando tentei entender como 

características fundantes e elementos dos jogos podem servir como uma metodologia 

engajadora de aprendizagem no contexto de novas tecnologias associadas a dispositivos 

móveis. A começar pela questão da EaD, passando pela incerteza de encontrar no 

corpus respostas para minhas questões, como a questão da evasão na EaD, dúvidas 

epistemológicas que me causaram um poderoso e prostrante sentimento de insegurança 

científica, entre outras dificuldades que fantasmagorizam a vida das(os) mestrandas(os). 

Quando desenhei esse projeto de estudo, e até poucas horas antes de fechar esse 

texto, notei que o tempo inteiro eu via a EaD como um locus específico, a partir dos 

exemplos que eu tinha em mente, como por exemplo, um curso virtual em um AVA ou 

um aplicativo especificamente desenvolvido para a aprendizagem a distância. Foi então 

que me dei conta, especialmente depois da análise dos artigos de Minho e Alves (2016) 

e Mattar (2016), que a partir do momento em que um smartphone é utilizado para 

desenvolver alguma tarefa da atividade gamificada, seja para interagir 

comunicacionalmente com o grupo, por meio de uma rede social, seja para registrar um 

QRcode em um banco de dados, e essas tarefas não estão sendo feitas no lugar de onde 

elas partiram (em uma instituição), e se há uma relação de aprendizagem nessas ações, 

então por que não entendê-las claramente como Educação a Distância? Além disso, não 

ter dados claros e palpáveis sobre o potencial da gamificação na redução de evasão na 
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EaD foi bem perturbador. Deixarei essas questões para serem esmiuçadas no continuun 

em que essa pesquisa se desdobrará. 

Outra dúvida que tive neste processo, se refere à metodologia, se ela foi aplicada 

a contento, se ela foi adequada, se eu entendi na prática o que Bardin (2011) postulou 

como sendo uma análise categorial. Para atenuar minha angústia, ao longo de todo esse 

processo acadêmico que apenas se inicia na minha vida, não conheci uma única alma 

acadêmica, entre meus colegas, que tivesse pleno domínio e segurança nessa parte da 

pesquisa. 

Finalmente, para encerrar esse rol de dúvidas e dívidas, descobrir quais 

características fundantes e elementos dos jogos impactaram na motivação, de forma que 

isso ficasse claro nos resultados, foi uma incerteza que aumentava a cada artigo 

analisado. Na tentativa de fugir dos clássicos (e exaustivos) exemplos da gamificação, 

dos aplicativos como Duolingo, Nike+ Run, Zombies, Run!, em que esses dados 

estavam em mãos (feedback constante, ranking, interação, narrativa etc.), acabei me 

deparando com um corpus que, em quase em sua totalidade, não pude enxergar – sem 

descartar uma possível deficiência na minha análise – amostragens claras, pois ora os 

resultados não foram avaliados, ora não apresentaram resultados, outros não mantinham 

coerência com os pressupostos da gamificação, outros não entravam no recorte mais 

específico. Felizmente, dois artigos encontrados, se não foram a salvação para extrair 

esses elementos de forma satisfatória, foram um suspiro de alívio por entregar esta 

pesquisa com algum resultado. 

Sobre escolher um objeto para o corpus desta pesquisa, o que parecia tarefa 

simples, tornou-se talvez a mais difícil delas. Em princípio cogitamos o Duolingo, que é 

uma plataforma gamificada de aprendizagem online e que daria conta de responder às 

principais questões aqui tratadas. Mas, acerca desse objeto, os volumosos trabalhos já 

existentes, a impossibilidade de acesso tanto aos gestores quanto aos usuários, de uma 

forma sistematizada, foram motivos decisivos para que procurássemos outro aplicativo 

que envolvesse características similares que dialogassem com as mesmas questões. Ao 

encontrar tal objeto, devido a diversas dificuldades com que nos deparamos em relação 

ao acesso, esse também foi abortado. 

Por último, decidimos usar como corpus os artigos selecionados entre os anos de 

2012 e 2017, do SBGames, entre artigos completos e artigos curtos, que abordam o 

tema da gamificação, de forma a extrair subsídios que fundamentassem a hipótese 

central desta pesquisa, que é: a gamificação oferece recursos comunicacionais que 
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atuam diretamente na motivação e no engajamento, podendo reduzir a evasão dos 

alunos na educação a distância. 

Pelo levantamento feito, comprovamos que a gamificação tem sido utilizada, em 

diversas áreas, pelo seu potencial de engajamento e é abordada tanto pelos autores 

estudados, quanto pelos trabalhos analisados e, especialmente pelos artigos do corpus, 

como atributo indispensável para a realização de atividades gamificadas. Esse potencial 

é majoritariamente evocado nos artigos ou nas propostas sobre gamificação, como 

podemos ver no quantitativo de 30 artigos dentre os 44 que mencionam em algum 

momento o termo engajamento ou outros similares e diretamente ligados ao 

engajamento, como derivados de “motivação”, “estímulo”, “aderência” e 

“envolvimento”. 

A crescente recorrência a este modelo pode ser atestada pelo aumento, ano a 

ano, de trabalhos sobre a gamificação, não somente no simpósio de games, como 

também na plataforma de catálogos de teses e dissertações da Capes, o que mostra uma 

tendência a recorrência desse tema. 

Parte da hipótese, ou seja: a gamificação oferece recursos comunicacionais que 

atuam diretamente na motivação e no engajamento, pode ser comprovada não só pela 

sua crescente utilização e por esta ter em seu fundamento o engajamento, mas também 

pela empiria demonstrada em alguns artigos, cuja gamificação teve resultado positivo. 

Os casos apresentados na Tabela 9, que embora não imputassem a responsabilidade pelo 

engajamento em um ou mais elementos específicos de jogos, atestaram a eficiência da 

gamificação no engajamento, ratificam esta observação. Quanto aos recursos 

comunicacionais que atuam diretamente na motivação, esses puderam ser comprovados 

por meio de dois artigos, destacados na Tabela 10, que abordam claramente essa 

característica da gamificação – que envolve interação – e que serão vistos mais a seguir. 

A outra parte da hipótese, que é trazida pela gamificação como possibilidade de 

reduzir a evasão dos alunos na educação a distância, não foi resolvida de forma direta e 

satisfatória. Primeiro porque o termo “educação a distância” não foi discutido 

profundamente nesta pesquisa, no sentido de esmiuçar as modalidades, os suportes, o 

histórico e as relações da representação do “a distância” e do “tempo-espaço”. Apesar 

disso, essa questão pode ser entendida pela perspectiva do Keegan (1996), em que a 

distância se relaciona com a separação entre professor e aluno, ou seja, entre o ensinar e 

o aprender. Essa conceituação de distância que envolve ensino-aprendizagem é, 

inclusive, uma questão que pode ser levantada em trabalhos futuros, com mais 
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fundamentos para discussões. Mas, por ora, nos fornece estrutura para enxergar na 

empiria trazida pelos artigos quantificados na Tabela 7, uma possibilidade de realizar a 

educação a distância por meio dos dispositivos móveis. Sendo assim, podemos entender 

que a educação está sendo a distância a partir do momento em que o aluno utiliza seu 

dispositivo móvel conectado à Internet (smartphone ou tablet) para acessar algum 

componente de tarefa gamificada, como por exemplo, registrar um QRCode, interagir 

com o grupo nas redes sociais, estando, portanto, distante do local de onde surgiu a 

tarefa (uma oficina de gamificação ou uma sala de aula, por exemplo). 

Segundo, porque, apesar de termos trazido dados que comprovam que a evasão é 

um problema que aflige a EaD, não foi encontrada no corpus uma relação direta com 

essa parte da hipótese. Contudo, indiretamente, alguns artigos que utilizaram 

dispositivos móveis, e assim entendemos como realização de EaD, ainda que somente 

em alguns momentos em atividades gamificadas, mostraram impactos no engajamento, 

que, por sua vez, geram motivação e estado de flow – o que faz com que o indivíduo 

entre em um flow de prazer e motivação em participar de determinada atividade. A 

exemplo disto, os artigos presentes na Tabela 10 que, apesar de ser uma tabela que não 

entra nessa parte da discussão, é uma composição de dois artigos com resultados 

comprovados de engajamento pela gamificação, sem relatos de evasão, que oferecem a 

possibilidade de utilização de dispositivos móveis, uma vez que ambos mencionam em 

sua metodologia a utilização de redes sociais e aplicativos de comunicação instantânea, 

estando, assim, dentro do enquadramento da EaD. Portanto, indiretamente, de forma 

análoga, por meio desses artigos, podemos ter indícios mais consistentes que 

comprovem essa segunda parte da hipótese. 

O objetivo geral da pesquisa era compreender quais aspectos preponderantes da 

gamificação são responsáveis por potencializar a motivação, o engajamento e a retenção 

dos alunos na EaD. Para alcançar esse objetivo, três objetivos específicos tiveram que 

ser levantados. E todos eles, assim como o objetivo geral, podem ser atendidos de forma 

satisfatória com os artigos destacados na Tabela 10. 

O primeiro objetivo específico é entender, a partir das mecânicas de jogo, como 

a gamificação promove ou potencializa, por meio da comunicação, a motivação e o 

engajamento, para que sejam aplicados nas atividades de ensino-aprendizagem da EaD. 

Para dar conta deste entendimento, artigos citados na área da educação conseguiram 

elucidar a questão. Ambos são calcados nas relações da comunicação a partir de 

mecânica de jogo. Tanto no artigo “Jogar, experimentar e criar: relatos de experiências 
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formativas gamificadas para professores da educação profissional” (MINHO; ALVES, 

2016), quanto no artigo “Eu faço parte da História da Minha Família: projeto de 

gamificação da pesquisa genealógica para adolescentes” (PIROS; MATTAR, 2016)”, 

foram desenhadas situações de interação e colaboração que foram fortalecidas, inclusive 

por meio atividades gamificadas propostas com a utilização de dispositivos móveis, uma 

vez que, conforme Valente (2007), novas possibilidades de expressão e comunicação 

são criadas pela presença das tecnologias digitais. Ambos também evidenciam a 

afetividade dos sujeitos no contexto comunicacional desenhado. 

O segundo objetivo específico é calcado em analisar como as características 

fundantes e elementos dos jogos têm sido exploradas em aplicativos de EaD em 

dispositivos tecnologia móvel, tendo em vista sua crescente utilização na educação. A 

especificidade deste objetivo não foi respondida satisfatoriamente, uma vez que não foi 

encontrado no corpus um aplicativo gamificado finalizado, testado e avaliado com 

objetivo educacional em aplicações na EaD. Trabalhos futuros talvez possam dar conta 

de entender o que essa não ocorrência dentro desse recorte tem a dizer sobre a escassez 

de empiria consolidada acerca da eficiência da gamificação em aplicativos destinados à 

educação online. Este objetivo específico pode levantar estudos futuros e 

complementares que façam um levantamento, para além dos clássicos e exaustivos 

exemplos já consolidados de aplicativos para aprendizagem online. E, dentro desse 

levantamento, quais aplicativos gamificados estão atrelados ao engajamento e à 

aprendizagem significativa, que elementos ou mecânicas de jogo se relacionam a isso, 

que aplicativos são mero entretenimento e subutilização da gamificação. 

O terceiro e último objetivo específico reside em discutir como as características 

fundantes e os elementos dos jogos, a partir da análise temática de artigos publicados no 

SBGames, entre os anos 2012 e 2017, que versam sobre gamificação, podem ser 

aproveitados na EaD, por meio de tecnologia móvel, a fim de promover ou potencializar 

a motivação e o engajamento de seus usuários. Sendo assim, para atingir esse objetivo, 

foi visto, por meio de exemplos ao longo da pesquisa, que os aparatos móveis foram 

utilizados diversas vezes como objetos de aprendizagem. 

Cabe aqui rever que o smartphone se transformou em uma central de mídias 

computadorizada e está cada vez inserido nos campos relacionais dos indivíduos que 

portam este dispositivo móvel diuturnamente. O smartphone vem sendo reconhecido 

como objeto de aprendizagem devido aos seus vários recursos, disponíveis a partir de 

uma única tecnologia, segundo Tarouco et al. (2003). 
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A partir disso, podemos identificar exemplos que atingem esse objetivo, por 

utilizarem aparatos móveis em situações de ensino-aprendizagem gamificadas, alçando 

características fundantes do jogos, como é o caso do artigo “Jogar, experimentar e criar: 

relatos de experiências formativas gamificadas para professores da educação 

profissional” (MINHO; ALVES, 2016), que traz a tríade “prazer, diversão e 

engajamento”, que se relaciona aos princípios fundantes do jogo, vistos em Huizinga 

(2001). Além disso, o mesmo artigo apresentou os elementos de jogo “narrativa” e 

“interação” com impactos no engajamento que, por sua vez, pode estar atrelado à 

motivação e ao desejo de permanência. 

Com isso, o problema dessa pesquisa: como a gamificação pode potencializar a 

motivação, o engajamento e a retenção dos alunos na EaD, que utilizam aparatos 

móveis?, é parcialmente resolvido, visto que, pelo corpus utilizado nesta pesquisa não 

pode ser constatada a retenção de alunos na EaD, uma vez que um dos primeiros 

propósitos desta pesquisa, quando foi elaborada, era buscar um aplicativo gamificado 

para a utilização na EaD, modalidade online de ensino-aprendizagem. Mas, de forma 

transversal, vimos a possibilidade de gamificar atividades de ensino-aprendizagem, 

desenhando situações de interação e colaboração que dispusessem da utilização de 

dispositivos móveis em contextos comunicacionais. Tais recursos revelaram 

potencialidades da gamificação atuando na motivação e no engajamento. 

A conclusão a que se chega é a de que não há uma “fórmula de sucesso” 

sistematicamente clara e explícita da gamificação. Não ter encontrado no corpus todas 

as respostas para esta pesquisa, não impacta a qualidade dos trabalhos analisados ou 

destitui a eficiência da gamificação. Apenas corrobora que a gamificação é uma 

ferramenta não consolidada, e que conseguir o engajamento por meio dela continua 

sendo um desafio, não só pelo escopo ideal para cada situação (de aprendizagem, de 

treinamento, etc.), mas, porque também parte do seu resultado deve levar em conta os 

fatores motivacionais existentes entre os indivíduos com eles mesmos e em seus 

contextos comunicacionais. 

O que ficou claro para mim, depois desse tempo de pesquisa, é que a 

gamificação cresceu a partir de ações que visavam uma grande solução, sendo utilizada, 

de forma geral, para impactar comportamentos. As críticas sofridas, por ser algo novo e 

instável, advém, obviamente, da falta de comprovação em resultados de longo prazo. 

Além disso, quase tudo o que temos visto por aí, se sustenta no tripé do PBL (points, 

badges e leaderboards), ou seja, pontos, troféus e rankings. Esses elementos não, 
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necessariamente, impactam em um aproveitamento significativo da gamificação. A 

gamificação é muito mais complexa do que simplesmente empregar um sistema de 

pontuação. A própria educação tradicional já utiliza o sistema PBL e nem por isso 

podemos dizer que ela é gamificada ou que produz efeito significativo na aprendizagem.  

Acredito, a partir das amostras que se aproximaram do recorte que tiveram 

resultados positivos no engajamento, que a gamificação pode ser utilizada como uma 

poderosa ferramenta quando levamos em conta os aspectos motivacionais de cada 

indivíduo. Sendo assim, não há garantia de que uma mesma ação gamificada funcione 

da mesma forma para todos. Reside aí mais uma crítica, pois cada um se motiva de 

forma diferente, por trazer consigo um repertório pessoal e uma leitura de mundo. Por 

isso o aspecto comunicacional, tendo em vista o contexto sócio-histórico dos sujeitos,  

é, ao meu ver, o mais importante recurso da gamificação.  

Nesse sentido, ações gamificadas no contexto da EaD possuem maiores chances 

de sucesso quando há ações comunicacionais. A exemplo disso, temos os feedbacks 

como importantes recursos para nortear os objetivos; temos a narrativa, que serve para 

envolver os sujeitos e auxiliar no entrosamento com ação gamificada; o relacionamento 

do tutor com os participantes também se mostra como um importante aspecto para o 

engajamento, para que o sujeito não se sinta sozinho no processo e receba uma 

motivação externa; os laços afetivos criados a partir de sistemas criados com 

possibilidade de sociabilização também contribuem para o engajamento, uma vez que o 

ser humano é, irremediavelmente, um ser social.   

Neste sentido, concluímos essa pesquisa, na certeza de ainda há mais questões a 

serem resolvidas do que solucionadas. Esperamos ter contribuído, de alguma forma, 

para o fomento de discussões acerca de como a gamificação, por meio de seus 

elementos, pode servir para engajar, impactando positivamente na manutenção de 

aprendentes no contexto educacional da Educação a Distância. Esperamos ainda, estar 

contribuindo para as pesquisas nas áreas da Comunicação, Educação, Mídia-Educação 

e, por que não, Educação a Distância e Games Studies. 
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