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RESUMO 

 

Diante de um cenário onde as discussões para os novos caminhos nas práticas de ensino-

aprendizagem escolar se faz cada vez mais presente, é preciso repensar maneiras do fazer 

prático em sala de aula. Estudos de técnicas que aproximem os alunos ao mundo dos games 

podem ser interessantes quando se percebe o desafio enfrentado pelas instituições de ensino 

em conectar-se ao mundo dos alunos advindos de gerações intrinsicamente ligadas ao uso das 

tecnologias digitais. A proposta deste trabalho é realizar um estudo bibliográfico sobre as 

práticas tradicionais de ensino, a atual sociedade da informação e a gamificação. A partir da 

concepção que existe uma ruptura entre o ensino tradicional escolar e o dia-a-dia dos 

indivíduos nascidos em um mundo em que as tecnologias são usadas para estudo, trabalho, 

lazer e comunicação, o objetivo desta pesquisa foi identificar os principais recursos da 

gamificação que podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. A gamificação pode 

ser entendida como a utilização de elementos dos jogos em um contexto que não é 

propriamente o jogo. A partir da pesquisa bibliográfica e a metassíntese qualitativa obteve-se 

como resultado um instrumento que apresenta as principais características da gamificação que 

precisam ser observadas para planejar uma estrategia gamificada no ambiente da educação, de 

forma que possam servir de base para os profissionais e pesquisadores da área.  

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Gamificação. Tecnologias Digitais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Discussions about new paths of teaching-learning practices in schools are becoming more and 

more current. Therefore, it is necessary to reconsider ways of practical teaching in 

classrooms. Studies of techniques that bring students closer to the world of games could be 

interesting if taken into consideration the challenge faced by educational institutions to 

connect themselves with the world of students from generations intrinsically linked to the use 

of digital technologies. The objective of the present study is to carry out a bibliographic study 

on traditional teaching practices, the present information society, and gamification. Based on 

the idea that exists a gap between conventional teaching and the day-to-day life of individuals 

born in a world where technologies are used for studying, working, leisure activities, and 

communicating, the objective of this research was to identify the main resources of 

gamification that can aid in the teaching-learning process. Gamification can be understood as 

the use of game elements outside of the game context. An instrument that presents the main 

characteristics of the gamification was obtained as the result of bibliographic research and 

qualitative meta-synthesis. These characteristics must be taken into consideration while 

planning a gamification strategy for the education environment and could be used as the 

foundation for professionals and researchers in this field. 

 

Keywords: Digital technologies; Gamification, Teaching-learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

As novas gerações em sala de aula fazem coro por mudanças nas maneiras 

tradicionais de ensino. A chegada das tecnologias e a facilidade em dispor de informações 

impactaram fortemente as relações humanas, o que inclui, obviamente, a educação.  

A grande questão é como recompor os conhecimentos de uma maneira diferente, 

o que inclui novas formas autênticas de comunicar e experienciar novas emoções e sonhos 

(NOVAES, 2003, p.156). Fardo (2013, p.17) explica que os métodos transmissivos de ensino 

que a maioria das instituições de ensino utilizam já não são mais capazes, sozinhos, de 

atender as demandas daqueles que estão imersos na cultura digital. 

Atualmente, as tecnologias que permeiam as práticas pedagógicas têm sido 

amplamente discutidas. As nuances nos discursos vão de um extremo ao outro: uns acreditam 

que as tecnologias são estruturantes de um novo pensamento pedagógico, enquanto na outra 

ponta ficam aqueles que acreditam que as tecnologias liquidam o mundo real e suas 

referências. No meio dessa oposição, encontra-se um pensamento que busca construir novos 

formatos para as velhas concepções de ensino e aprendizagem, que buscam instaurar 

diferenças qualitativas (BARRETO, 2004, p.1183). 

Diante de uma busca por novas metodologias em sala de aula, que leve em 

considerações as mudanças da contemporaneidade, esse trabalho, apropriando-se de um 

pensamento ponderado, objetiva expor novos caminhos que podem ser seguidos. A ideia não 

é anular o que vem dando certo na educação e nem constituir as tecnologias como um 

determinante que preenche as lacunas da educação brasileira.  

O verdadeiro sentido deste trabalho é explorar novas possibilidades que dialogam 

com as gerações nascidas e criadas em uma nova ordem mundial, levando em conta o que eles 

anseiam de uma educação e o que ela pode retribuir para um futuro melhor.  Sabendo-se que 

as novas gerações possuem uma relação intrínseca com a tecnologia, e que os games são 

práticas constantes na vida desses jovens, a gamificação surge como uma estratégia bastante 

interessante na educação. Basicamente, a gamificação pode ser compreendida como a 

utilização de elementos presentes nos jogos, sendo empregadas em outros ambientes, que não 

propriamente dito o jogo, com objetivos determinados, permitindo motivação e engajamento 

dos participantes (KAPP, 2012; ZICHERMANN AND CUNNINGHAM, 2011).    
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Objetivo geral 

 

Este trabalho tem como proposta oferecer as bases teóricas para a compreensão 

das implicações da gamificação ou gamification e como utilizar essa estratégia no ensino-

aprendizagem oferecendo aos professores um “como fazer” para aplicar a técnica em sala de 

aula. De acordo com Fardo (2013, p. 13), a palavra gamificação ainda não existe oficialmente 

em português, e em seu trabalho ele optou por aportuguesar o termo original do inglês 

“gamification”. Ele explica:   

 

No inglês, trata-se da palavra game seguida do sufixo fication, que remete ao 

ato de fazer jogo, tornar jogo. Usando os mesmos recursos na língua 

portuguesa, talvez pudesse ser usada a palavra ludificação, que inclusive já foi 

utilizada por Mastrocola (2012). Porém, como ela remete mais especificamente 

aos games, preferiu-se manter gamificação a propor alguma nova alternativa ou 

outros neologismos. Esse é um entrave da língua, uma vez que, para manter o 

sentido original do inglês, ela precisa manter também a pronúncia inglesa, ou 

seja, deve-se ler “gueimificação”, e não seguir a pronúncia conforme a escrita.  

O objetivo desta pesquisa é portanto, conduzir um estudo teórico que resulte em 

um instrutivo de apoio aos docentes que pretendam propor uma nova metodologia de ensino 

que utilize a gamificação. Não é um caminho pronto de sucesso garantido, mas sim, um 

roteiro que levanta os principais aspectos que precisam ser observados antes de preparar uma 

estratégia gamificada. Com base em pesquisas bibliográficas, roteiros e modelos de utilização 

da gamificação, este trabalho objetiva produzir um material adequado à realidade brasileira e 

de fácil compreensão desta técnica, que promete dialogar de maneira equivalente com as 

novas gerações. O resultado esperado é contribuir na formação de novos docentes, no que 

tange novas metodologias, e dar subsídios para aqueles professores que querem inovar no 

fazer prático em sala de aula.  

 

Objetivos específicos 

 

Como objetivos específicos, esta pesquisa propõe quatro pontos que são:  

1) possibilitar uma reflexão sobre o cenário da educação brasileira, principalmente no que 

tange a utilização de tecnologias; 2) evidenciar os caminhos teóricos que precisam ser 

conhecidos antes da aplicação e planejamento de uma estratégia gamificada; 3) embasar a 

gamificação em teorias educacionais consagradas, como a “Teoria Interacionista” e a “Teoria 

de Aprendizagem Significativa”, para que sua aplicação não seja apenas empirista sem a 

devida fundamentação e 4) elaborar um instrutivo, embasado nas teorias e modelos estudados, 



13 
 

que servirá de orientação e apoio aos docentes para a aplicação da gamificação em suas 

práticas. 

A justificativa desta pesquisa se ampara na necessidade de mais estudos, tanto 

teóricos quanto empíricos, sobre a utilização da gamificação na educação, bem como, a 

indução de novas práticas docentes que consigam motivar e engajar as novas gerações. Após 

uma revisão de literatura sobre o tema, percebeu-se um vazio em facilitar a propagação da 

técnica da gamificação em sala de aula no cenário nacional, no sentido de apresentar um 

balanço consolidado das diretrizes que orientam o “como aplicar” a gamificação no ensino-

aprendizagem. Por isso, este trabalho tenta responder ao questionamento de “Quais são as 

etapas que devem ser observadas para planejar e propor uma estratégia gamificada no 

contexto educacional brasileiro?”.  

 

Metodologia 

 

Como a gamificação é assunto muito recente, com mais exatidão começa a 

destacar-se a partir de 2010, e no campo acadêmico nacional o tema ainda apresenta-se 

timidamente em muitos aspectos, optou-se por conduzir uma pesquisa bibliográfica para 

explorar profundamente o assunto, que por si só já seria de grande valia pela prematuridade 

do tema. Como complemento, definiu-se uma metassíntese qualitativa para condensar o 

melhor caminho na construção de um instrutivo destinado aos docentes que vão utilizar a 

gamificação. 

A pesquisa bibliográfica foi escolhida por abranger diversas bibliografias 

publicadas em relação ao tema estudado, desde publicações avulsas até materiais 

audiovisuais, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato com todo material 

difundido sobre o assunto. É válido ressaltar que a escolha pela pesquisa bibliográfica 

também se deu pelo fato de a pesquisa não ser simplesmente a repetição do que já foi dito ou 

escrito, mas sim a análise do tema sob um novo ponto de vista com consequências inovadoras 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p.183). 

Além disso, a pesquisa bibliográfica condiz com o objetivo proposto deste 

trabalho, pois existem pesquisas que abordam a gamificação no ambiente escolar e algumas 

formas de como aplica-la, mas a perspectiva desta pesquisa é fortalecer a construção de um 

novo pensamento, baseado nas bibliografias pesquisadas, para a aplicação da gamificação no 

contexto brasileiro. Ou seja, as indicações de rumos a serem tomados terão como base as 

propostas de autores revisitados, mas sob uma nova ótica: facilitar e popularizar os 



14 
 

conhecimentos que são necessários para a aplicação da gamificação na realidade da educação 

brasileira.  

Como ressaltado, o assunto é novo e necessita tanto de pesquisas teóricas quanto 

empíricas, sendo que a primeira fundamenta a segunda para que as chances de aplicação 

sejam bem alicerçadas, com o objetivo de propiciar melhores planejamentos da gamificação 

em contextos educacionais.  

Por mais simples que possa parecer, em relação as pesquisas empíricas, a pesquisa 

bibliográfica exige subsídios para construção de um planejamento de trabalho e pela adoção 

de critérios com vistas a responder a pergunta proposta por este trabalho (MACEDO, 1995).      

Tendo em vista os principais autores que trabalham com o tema, construiu-se uma 

linha de raciocínio que foi primeiramente refletir sobre as metodologias e o ensino-

aprendizagem no Brasil, depois destacar os jogos e suas implicações, em seguida os 

elementos construtivos dos jogos que poderiam ser destacados e apropriados em outros 

ambientes e, por fim, como isso poderia ser feito, ou seja, como planejar uma estratégia de 

gamificação para ser aplicada na educação, evidenciando o cenário brasileiro. Então, a partir 

de toda bibliografia levantada foi possível conduzir um trabalho que evidenciasse o propósito 

de como se planejar uma aplicação de gamificação, surgindo a partir daí um instrutivo para os 

docentes.  

O objetivo do trabalho também se mostra importante, pois os conceitos que se 

constroem com o conhecimento científico possuem em sua essência um caráter dinâmico, 

passível de mudanças na dimensão temporal e contextual, sendo seu aprimoramento 

diretamente relacionado ao seu uso e aplicação. Sendo assim, é importante uma análise 

periódica dos atributos essenciais visando um contínuo aprimoramento (MELO 

FERNANDES ET AL, 2011).     

Já a metassíntese qualitativa foi aplicada por ser um esforço em unir vários 

estudos para contribuir na síntese de estudos qualitativos, visando uma nova construção de 

pensamento. Sandelowski, Docherty e Emden (1997) definem a metassíntese qualitativa como 

as teorias, grandes narrativas, generalizações ou traduções interpretativas reunidas a partir da 

integração ou comparação de resultados de estudos qualitativos.  Noblit e Hare (1988, p.6) 

acreditam que quando a sínteses é feita, são dados sentidos aos estudos levados em 

consideração.  

 Para essas descobertas terem impacto, deve-se situar uma interpretação em um 

contexto, apresentando-se de uma forma acessível e utilizável no mundo real, para possíveis 

práticas e formulações de políticas (SANDELOWSKI, DOCHERTY E EMDEN, 1997, 
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p.365). Essa metodologia condiz com a proposta de viabilizar uma síntese dos planejamentos 

de gamificação no contexto da educação nacional.   

É válido ressaltar que a metassíntese também pode ser entendida como sinônimo 

de metaetnografia ou metanálise qualitativa. Essas metodologias têm sido pouco utilizadas na 

Ciência Humanas, como a Educação, talvez isso seja pelo fato da técnica ter sido 

desenvolvida a partir da metanálise quantitativa que congrega resultados estatísticos de 

estudos independentes (PINTO, 2013). 

Os procedimentos e etapas da metassíntese qualitativa serão aprofundados neste 

trabalho, mas é importante ressaltar que a transformação dos vários estudos qualitativos em 

um novo resultado requer sensibilidade teórica do pesquisador para que reinterpretações feitas 

ao longo do processo assegurem a validade da pesquisa (MATHEUS, 2009).      

 

Organização do trabalho 

 

No primeiro capítulo, é abordado um histórico de como concretizou-se a prática 

docente no Brasil. São levantados temas importantes que estão diretamente relacionados ao 

cenário educacional à luz das metodologias utilizadas em sala de aula. De organização 

política, social e espacial aos conteúdos desenvolvidos nas graduações de futuros professores, 

busca-se construir um panorama do que tem sido praticado em escolas e universidades.  

  No segundo capítulo, antes de abordar a gamificação, é preciso conceber o que é 

jogo e como a compreensão dele é fundamental para iniciar-se no objetivo de aplicar um 

projeto de gamificação. Essa parte aborda elementos que estruturam os jogos, teorias 

psicológicas, história e estudos sobre os games.  

Já no terceiro capítulo é trabalhado o significado de gamificação, como a técnica 

vem sendo utilizada e descrita. Também são desenvolvidas reflexões que apoiam a técnica em 

teorias educacionais de Vygotsky e Ausubel. A proposta é que uma nova metodologia se 

apoie em teorias consagradas para que a sala de aula não se torne um campo de empirismos 

sem as devidas bases.  

No quarto capítulo são revisitadas algumas obras que indicam roteiros e modelos 

que podem facilitar a aplicação da gamificação, do ambiente organizacional de empresas a 

ambientes de aprendizagens, com o objetivo de alcançar o máximo de informações para 

produzir um instrutivo que, ao mesmo tempo, facilite o trabalho do professor e também seja 

um material completo.  
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No quinto capítulo são apresentados os resultados obtidos, destacando-se as 

etapas para se concretizar um caminho que possa apoiar o planejamento da gamificação com 

fins de ensino-aprendizagem para os docentes no cenário nacional. Tais etapas culminam na 

elaboração do instrutivo de orientação e apoio ao docente na aplicação da gamificação em sua 

prática. 
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1 PRÁTICAS DE ENSINO 

 

Em uma passagem em seu livro, Papert (2008) conta uma parábola onde ele 

propõe que dois grupos do passado, um de médicos e outro de professores, visitem o futuro. 

Para os médicos, a chegada a um centro cirúrgico nos dias atuais seria uma situação 

desconcertante, eles poderiam conseguir identificar o procedimento realizado no paciente, 

mas dificilmente conseguiriam operar e entender tantos aparelhos e processos. Já para os 

professores haveria estranheza de alguns objetos e métodos, mas provavelmente os 

professores conseguiriam assumir o controle da turma e ministrariam as aulas.  A situação 

descrita pelo autor tem como intuito provocar uma reflexão sobre as poucas modificações 

ocorridas no modelo educacional analisando-se longos períodos, onde é possível constatar 

pouca inovação no fazer prático em sala de aula e um culto a metodologias tradicionais que 

são demasiadamente empreendidas. 

Para entender a morosidade em se incorporar recursos como as tecnologias nas 

salas de aulas, é preciso buscar na história indícios de como formou-se a escola 

contemporânea. Antes de explorar detalhadamente novas possibilidades, como a utilização da 

gamificação em sala de aula, é preciso entender quais acontecimentos culminaram na 

tradicional metodologia de ensino e por quais motivos existem resistências para introdução de 

novas possibilidades no ambiente escolar. Além disso, é importante perceber como a 

repetição histórica de uma metodologia tradicional vem se firmando durante anos, para que 

seja possível desconstruir uma realidade bastante utilizada nos ambientes escolares.  

 

1.1 História da prática tradicional de ensino 

  

As transformações ocorridas durante séculos são fatores que reverberam no atual 

estágio em que se encontra a educação. De forma ampla, pode-se inferir que muitos 

acontecimentos influenciaram e influenciam o modelo tradicional da metodologia do ensino.  

Para além da forma como se ensina, é preciso compreender como diferentes 

situações que começaram de forma incipiente podem trazer grandes reflexos no processo de 

consolidação do ensino, que se constroem de forma morosa em escalas mínimas, tendo em 

vista o tempo e os resultados alcançados. De maneira prática, pode-se exemplificar essa 

afirmação com os manuais pedagógicos de Júlia Lopes de Almeida, escritos no Brasil, no 

final do século XIX e inicio do século XX, que visavam educar outras mulheres a fim de 
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torna-las educadoras de sua família. De certa forma, essas ações deram abertura e 

popularizaram, no cenário brasileiro, a educação feminina e até mesmo as classes mais baixas 

obtiveram ganhos com o discurso difundido por Dona Júlia (MAGALDI, 2007), reafirmando 

a ideia de que existem fatores e ações que se iniciam timidamente, mas fazem parte de uma 

conjuntura maior que estimula uma mudança de comportamento.  

Historicamente, a valorização sobre o como ensinar, transmitir e mediar o 

conhecimento foram colocados em plano secundário durante o século XX. A preocupação 

durante esse período era voltada para como a criança aprendia e não o modo como ela recebia 

os ensinamentos (VALDEMARIN, 2004). Mesmo que o foco tenha sido em outros 

componentes da educação, durante os séculos anteriores, deve-se ressaltar que muitas 

mudanças importantes produziram avanços no sistema educacional atual e que pensar a 

tecnologia como solução central das lacunas existentes é incorrer por um caminho errôneo, 

pois a educação é o resultado de múltiplos fatores que se constroem ao longo do tempo.  

Para entender a importância da combinação de vários fatores que compõem o 

processo de ensinar, Valdemarin (2004) explica que a obra pioneira “Didactica Magna”, 

publicada por Comênio em 1670, trouxe importantes progressos para a metodologia de 

ensino: o papel do professor como especialista, a definição de um local como as escolas para 

receberem os alunos e o surgimento de novos instrumentos como livros e objetos específicos 

para educação. Ainda de acordo com a autora, surgiram outras inovações metodológicas como 

a “lição das coisas” ou “método intuitivo”, que era a exemplificação através de objetos 

comuns aos aprendizes para facilitar a transmissão de conhecimento. Valdemarin (ibid) 

também cita a experiência reflexiva de Dewey, que busca trazer para os ensinamentos, 

experiências cotidianas dos alunos com vistas a definição de um problema, a coleta de dados e 

a aquisição de conhecimento, como outro propulsor de desenvolvimento de métodos 

educativos.   

Na introdução de novas possibilidades, como o método intuitivo, existem outros 

fatores que se desenvolveram em conjunto, como por exemplo, as formas como se 

popularizavam e divulgavam-se as inovações didáticas. De acordo com Valdemarim (2004, p. 

174): 

 

Os livros, tão criticados por fornecerem material para a memorização, ganham 

uma nova função: são privilegiados aqueles elaborados especialmente para uso 

escolar – os manuais didáticos –, destinados principalmente aos professores 

como meio de divulgar as novas práticas pedagógicas, formando-os sobre novas 

bases, exemplificando a estrutura das aulas, a ordenação e sequência das 

atividades e do conteúdo a ser ensinado, guiando-os para a alteração de suas 

práticas. Assim, o manual didático é considerado um instrumento precioso para 
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auxiliar o professor e, principalmente, para formá-lo de acordo com as novas 

necessidades postas para a escola.  

 

Para este trabalho, do ponto de vista histórico, é importante ressaltar as maneiras 

como as novas metodologias foram se consolidando ao longo dos anos posteriores e quais 

eram os meios e suportes que facilitavam a sua popularização no ambiente escolar. A partir 

daí é possível propor e compreender como diferentes tipos de ações, contextualizadas em seu 

tempo, podem influenciar a disseminação de práticas inovadoras em sala de aula, seja ela 

presencial ou virtual. 

 

1.2 Educação no Brasil 

 

Por senso comum, pode-se dizer que a educação brasileira apresenta muitas 

mazelas, principalmente no que tange o ensino público básico, salvo exceções que fogem à 

regra e apresentam um desempenho diferenciado. Machado (2007, p.279) explica: 

 
É certo que o número de boas escolas é muito pequeno, em relação ao tamanho 

da rede de ensino. [...] Viajando pelo Brasil, em todos os Estados é possível 

identificar escolas que se destacam pelo seu desempenho nos exames, ou que, 

reconhecidamente, realizam uma educação de qualidade. Ignorar a existência de 

tais escolas diferenciadas tratando a totalidade da rede como se fosse 

constituída apenas por escolas problemáticas é um incrível erro de estratégia 

que se vai repetindo, a cada novo programa de reforma educacional.   

 

Respeitadas as exceções, é preciso entender e conhecer as dificuldades e desafios 

da educação brasileira de maneira aprofundada para não incorrer-se por críticas vazias, além 

de permitir reflexões que podem sugerir outros caminhos e adequações pertinentes. 

A história da educação brasileira pode ser dividida em três grandes períodos.  

O primeiro vai do descobrimento até 1930, onde a predominância da educação tradicional é 

centrada no adulto, na autoridade do educador e com forte influência religiosa. Já o segundo 

momento, que vai de 1930 a 1964, representa uma fase de confronto entre o ensino privado e 

o público, com o surgimento de ideias liberais e do movimento escola novista, que busca por 

novos tipos de métodos, em oposição ao tradicionalismo. O terceiro período, pós-64, foi 

caracterizado por uma longa fase de educação autoritária dos militares, com forte apelo ao 

tecnicismo educacional. Após 1985, fim da ditadura militar, inicia-se uma transição que dura 

até hoje (GADOTTI, 1997). 
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Vale ressaltar que entre os anos de 1920 e 1930, a classe intelectual brasileira se 

envolvia fortemente em discussões sobre temas educacionais com perspectivas renovadoras. 

Muitos intelectuais de renome enxergavam na educação, um instrumento para a superação de 

atrasos e dificuldades que permaneciam no país. O analfabetismo despontava-se como um 

grande problema a ser combatido, os discursos passavam a ser direcionados para as famílias, 

com o objetivo de mostrar a importância da educação e como ela deveria ser conduzida 

(MAGALDI, 2002). 

A importância dada ao tema da educação em constituições anteriores também é 

uma forma de retratar historicamente como a educação brasileira desenvolveu-se nos períodos 

passados. Em outubro de 1988, o Brasil conheceu mais uma nova constituição que, assim 

como as de 1934 e 1946, privilegiava um capítulo especialmente destinado à educação. 

Diferentemente da Constituição Imperial e da primeira Constituição Republicana de 1891, 

que tratava de forma breve e em poucos artigos, as diretrizes educacionais da época (CURY, 

1992). Mesmo ganhando mais importância nas últimas cartas constitucionais, a educação 

brasileira não correspondeu aos resultados esperados. De acordo com Faria Filho et al. (2004, 

p.141): 

 

as discussões em torno da crise dos sistemas educacionais, [...] têm colocado 

como desafio ao campo educacional brasileiro não apenas a reflexão sobre as 

reformas educativas (em geral tomadas na dimensão do seu fracasso), como 

também a busca de novos referenciais teóricos para interpretar o universo da 

escola. Nesse sentido, uma renovação de métodos vem alterando as práticas de 

pesquisa na área, como, por exemplo, o recurso à investigação etnográfica e aos 

estudos de caso na tentativa de se aproximarem aos fazeres ordinários da 

escola; bem como os vários sujeitos da educação vêm sendo valorizados em 

suas ações cotidianas, o que se explicita no aumento de interesse pelas 

trajetórias de vida e profissão e no engajamento que observa em análises 

organizadas em torno de questões de gênero, raça e geração.   

 

As reflexões multifatoriais, observando-se o coletivo e/ou o individuo, são 

tentativas de explicar ou entender os motivos pelos quais a educação brasileira não está em 

plenitude. Conhecer como se deu a formação do cenário contemporâneo educacional pode 

ajudar na compreensão de resultados tão ruins em relatórios internacionais. A Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) publicou o Education at a Glance 

2017, que traz informações gerais sobre a educação no Brasil e de mais 40 países. Os dados 

que subsidiam o cálculo de indicadores são derivados do Censo Escolar e Censo da Educação 

Superior, coletados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep). 
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Com base no relatório da OCDE é possível observar resultados insatisfatórios 

para a educação brasileira. Dentre eles o baixo índice de matrículas no ensino médio na faixa 

etária de 18 anos: “menos da metade da população está matriculada no ensino fundamental, 

médio ou superior” enquanto a média dos outros países pesquisados é de 75% (INEP, 2017, 

p.16). Em relação à mobilidade estudantil internacional: “apenas 0,5% dos estudantes 

brasileiros de educação superior estão matriculados no exterior, em comparação com a média 

da OCDE, de 6%” (Ibid, p.19). O documento também aponta os baixos salários pagos a 

professores da educação básica: o Brasil está entre os piores resultados, ficando, inclusive, 

atrás de países latino-americanos como o Chile, a Colômbia e México (Ibid, p.21). Talvez seja 

importante destacar que “a questão salarial é bastante complexa e não pode ser considerada 

desvinculadamente de outros elementos constitutivos da condição de trabalho do professor” 

(MACHADO, 2004, p.285). Essa afirmação pode levar à uma ponderação sobre a 

complexidade subjetiva que cerca a questão da remuneração dos docentes, inclusive seus 

efeitos indiretos nas desmotivações e poucas inovações em sala de aula. 

Outra informação importante relatada é o fato de que “os professores do Brasil 

são responsáveis por maior número de turmas” em comparação a outros países. A 

consequência disso é que os profissionais “podem ter menos oportunidades de alocar tempo 

para atividades não docentes, como a preparação de aulas e a colaboração com outros 

professores ou alunos de tutoria que estão atrasados” (INEP, 2017, p.22). Em termos 

estatísticos, o relatório contribui para ilustrar a situação educacional encontrada no Brasil, que 

endossa reflexões e apelos por mudanças. 

Compreender e explicar as deficiências da educação brasileira é um desafio. 

Talvez, a forma mais adequada para tentar construir um cenário compreensível é decupar
1
 as 

diversas áreas e influências que compõem o sistema educacional na tentativa de facilitar um 

entendimento sobre os aspectos mais relevantes.  

 

1.2.1 Organização do espaço escolar: proposição e realidade  

 

A escola contemporânea encontra-se diante de grandes dilemas, como, por 

exemplo, a incorporação de tecnologias e novos métodos ou simplesmente pela perpetuação 

do tradicionalismo que parece não mais funcionar. O cenário encontrado, acirrado pela 

dimensão do seu fracasso ˗ posto por resultados insatisfatórios ˗, contribui para uma discussão 

                                                           
1
 Esmiuçar, partir e reorganizar para facilitar a compreensão.  
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sobre a organização da sala de aula entre o que é proposto e como, de fato, é sua realidade. 

Para Travi, Oliveira-Menegotto e Santos (2009):   

 

A escola atual não está conseguindo corresponder às demandas da sociedade. 

As exigências do mundo atual apontam para uma educação diferenciada; 

exigindo qualificação mais esmerada e constante formação e informação dos 

educadores, uma vez que o mundo globalizado aponta para incessante 

transformação. Esse desencontro entre escola e sociedade pode gerar e/ou 

fortalecer os processos de exclusão, sobretudo, considerando uma sociedade 

cujo conhecimento é distribuído de forma desigual.  

 

 A formação da escola contemporânea reúne diversos fatores que a molda da 

maneira como encontra-se, do espaço escolar ao currículo, tem-se elementos importantes que 

refletem a maneira como a escola atua em seu objetivo final: o ensino-aprendizagem. 

Cavaliere (2007, p.1) afirma que o “o currículo escolar, sendo histórica e socialmente 

construído, não é neutro, pois é elaborado tendo em vista perpetuar as relações de poder”, 

assim como os espaços escolares que também não são neutros “e devem ser considerados 

como fazendo parte do currículo escolar, uma vez que também educam”. 

Assim como, currículo e espaço apresentam características semelhantes, eles 

também possuem relações diretamente ligadas ao elemento da disciplina, seja no sentido 

semântico de campo do saber ou de comportamento humano.  Para Veiga-Neto (2002): 

 

O currículo é pensado e funciona como uma estrutura classificatório-

disciplinar; por isso ele é um estruturante. E, por ter uma estrutura disciplinar, 

ele funciona como um estruturante disciplinador. A consequência disso é que 

ele gera, no âmbito em que atua, o entendimento não apenas de que os saberes 

têm (naturalmente) uma distribuição disciplinar que é espacial, mas também de 

que o próprio mundo tem essa, e apenas essa, espacialidade. 

  

De mesmo modo, o espaço escolar tem influenciado o comportamento dos 

discentes. O tema já vem sendo discutido há mais tempo, por exemplo, quando Foucault 

(2013, p.190) retoma o conceito do “Panópticon de Bentahm
2
”, ele explicita a ideia, seja em 

cadeias ou escolas, de que o “dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem 

ver constantemente e reconhecer de imediato”, ou seja, a vigilância é utilizada como 

disciplinador.     

Veiga-Neto (2000) acrescenta que o modelo de panóptico nas escolas atuais não 

aparece, necessariamente, em sua arquitetura. Ele afirma:          

 

                                                           
2
  São modelos arquitetônicos baseados em uma estrutura circular, onde, ao centro, existe uma torre de vigilância 

que possibilita a visualização de todos o compartimentos dessa estrutura. 
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De fato, o avanço de toda uma sofisticada tecnologia eletrônica de vigilância e 

documentação — de que são bons exemplos os circuitos fechados de televisão e 

os potentes e velozes sistemas de informação e bancos de dados — aponta para 

o progressivo barateamento e disseminação de todos os atributos do panóptico. 

O principal desses atributos —a visibilidade— não apenas se conserva, mas foi 

até mesmo melhorado. 

  

Sob essa perspectiva, a tecnologia parece ser fácil assimilada e utilizada para 

perpetuar um comportamento de vigilância nas escolas. Nesse sentido, a organização do 

espaço escolar mantém características de uma escola arcaica com o apoio da tecnologia, 

elementos históricos se adaptam e permanecem.  

Da mesma forma como o Panóptico formula um comportamento centralizador e 

rígido, a didática se concentrava em uma dinâmica parecida. Veiga (2004, p.36) explica:  

 

é assim que a didática, no bojo da pedagogia tradicional leiga, está centrada no 

intelecto, na essência, atribuindo um caráter dogmático aos conteúdos; os 

métodos são princípios universais e lógicos; o professor se torna o centro do 

processo de aprendizagem, concebendo o aluno como um ser receptivo e 

passivo. A disciplina é a forma de garantir a atenção, o silêncio e a ordem.      

 

Mesmo que a metodologia de ensino tenha caminhado em alguns aspectos para 

algumas mudanças, existe ainda, uma preservação de hábitos antigos, mudando apenas o 

suporte e com o improfícuo uso da tecnologia. Cysneiros (1998, p.201) explica:  

 

Atualmente a inovação conservadora mais interessante é o uso de programas de 

projeção de tela de computadores, notadamente o PowerPoint©, com o qual o 

espetáculo visual (e auditivo) pode tornar-se um elemento de divagação, 

enquanto o professor solitário na frente da sala recita sua lição com ajuda de 

efeitos especiais, mostrando objetos que se movimentam, fórmulas, 

generalizações, imagens que podem ter pouco sentido para a maioria de um 

grupo de aprendizes. A inatividade (física e mental) do aprendiz é reforçada 

pelo ambiente da sala, geralmente à meia luz e com ar condicionado. [...] tais 

tecnologias amplificam a capacidade expositiva do professor, reduzindo a  

posição relativa do aluno ou aluna na situação de aprendizagem.  

Mesmo à luz da tecnologia, a inatividade e pacificidade do aluno parecem 

perpetuar, assim como a centralização do conhecimento no professor. É claro que essa 

realidade não se estende a toda construção de ensino-aprendizagem no Brasil, mas de forma 

geral, pode-se entender que existe um apelo por incorporação das novas possibilidades e 

mudanças. Sabendo-se ainda que existem grandes desafios que envolvem a virtualização da 

sala de aula, o ensino a distância e o semipresencial que desenvolvem uma nova relação no 

que diz respeito ao espaço-tempo e como as relações podem ser construídas diante de novos 

cenários e óticas distintas.  
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Portanto, as construções espaço-tempo, as disposições sociais e didáticas da sala 

de aula, constroem e fortalecem a dimensão do ensino-aprendizagem da maneira como se 

encontra atualmente. As políticas e orientações educacionais entram em um nível ainda mais 

complexo de interferência na multiplicidade que é a educação brasileira, por isso é importante 

explorar os seus principais pontos, tendo em vista o objetivo de conhecer melhor os desafios a 

serem enfrentados. 

  

1.2.2 Políticas e orientações educacionais no Brasil 

 

A politica educacional tem um grande peso na concepção estrutural da educação 

brasileira. Tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
3
, quanto os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), leis e normatizações do sistema de ensino, são 

importantes norteadores e indicadores da condução da política de educação vigente no Brasil. 

A primeira vez na história em que se determinou a necessidade de existir uma Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi na Constituição de 1934. Também era 

incumbido à União, por meio do Ministério da Educação (MEC) e do Conselho Nacional de 

Educação, a elaboração do Plano Nacional de Educação. Entretanto, as boas propostas não 

foram adiante pelo fato da Constituição de 34 ter durado tão pouco e logo em seguida, o então 

presidente, Getúlio Vargas, outorgou nova carta constitucional com tom ditatorial e que não 

previa ideais por uma legislação específica como a LDB. Somente 12 anos depois foi 

retomado o assunto, na Constituição de 1946, determinando-se a criação da LDB, que só foi 

sancionada no ano de 1961. Tempos depois, com as mudanças políticas, constitucionais e 

legislativas do regime militar, permaneceram, dos originalmente 120 artigos, apenas 30 

artigos da primeira LDB até o ano de 1996 (SANTOS, 2003, p.48-50). 

Em dezembro de 1996, após muito debate, a atual LDB foi aprovada em meio a 

insatisfações e satisfações de desejos cumpridos. Ela foi caracterizada por Demo (2012, p. 10) 

como uma “lei “pesada”, que envolve muitos interesses orçamentários e interfere em 

instituições públicas e privadas de grande relevância nacional como escolas e universidades”. 

Ele segue explicando, que a lei não poderia ser uma “lei dos sonhos do educador brasileiro”, 

pois um documento que foi aprovado pelo Congresso Nacional carregava as impressões 

daqueles que o votaram. E Demo (ibid) justifica: “lei realmente “boa” só pode provir de um 

Congresso “bom”. Não é, obviamente, nosso caso, pelo menos por enquanto”.   

                                                           
3
 A LDB, como é popularmente conhecida, é a Lei nº 9.394 de 1996 que encontra-se disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm 
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Mesmo que a Lei nº 9.394 não seja o suprassumo da legislação educacional entre 

os educadores, ela possibilitou a estruturação unificada de apenas uma lei “infraconstitucional 

normatizadora da educação em seus vários aspectos, unificando, portanto, a regulamentação 

do ensino no país” (SAVIANI, 2011, p. 37).    

Para Demo (2012), a nova LDB apresenta ranços e avanços. Ele aponta ganhos 

como a consagração do princípio de avaliação, visão alternativa da formação dos profissionais 

da educação, direcionamento de investimentos financeiros para valorização do magistério, 

entre outros aspectos que ele acredita ser positivo. Mas também, ele ressalta os arcaísmos da 

lei como uma visão relativamente obsoleta da educação, principalmente da educação superior. 

Além disso, o autor aponta os “atrasos tecnológicos” que não prevê uma maior aproximação 

com tecnologias e não destaca termos importantes da aprendizagem. Demo (2012, p. 87) 

explica: “podemos realçar outra face importante, que é a da motivação moderna e lúdica, algo 

fundamental para processos mais prazerosos de aprendizagem, sobretudo para crianças e 

adolescentes”. Ele conclui sua análise afirmando que as críticas sobre a lei são necessárias, 

assim como, seus avanços ponderáveis precisam ser analisados sob uma ótica que permite 

rumar para novas possibilidades.    

Para Saviani (2011, p. 37), um dos principais destaques da nova LDB é o Plano 

Nacional de Educação, com aprovação ou regulamentação por lei específica, ele traz um 

“diagnóstico da educação no país, o estabelecimento de metas e, especialmente, quanto à 

previsão dos recursos relativos ao financiamento da educação que é, com certeza, o aspecto 

mais relevante da política educacional”. 

Concomitante com a discussão da criação da LDB, na década de 90, ocorria 

também a elaboração de um importante documento: os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

que tinha por objetivo geral manter uma unidade dos currículos desenvolvidos em sala de 

aula. De acordo com Galian (2014, p.651-652): 

 

Uma versão preliminar do documento foi elaborada em dezembro de 1995 por 

um grupo de professores e especialistas reunidos pela Secretaria de Educação 

do Ministério da Educação – MEC – e, em seguida, encaminhada para análise 

por especialistas de universidades e secretarias de educação municipais e 

estaduais. Uma nova versão foi apresentada em agosto de 1996 e discutida em 

reuniões regionais com professores, especialistas e equipes de secretarias 

estaduais e municipais de educação. Finalmente, em setembro de 1996, nova 

versão foi apresentada ao Conselho Nacional de Educação – CNE – para 

deliberação. Então, em outubro de 1997, o então presidente da República, 

Fernando Henrique Cardoso, anunciou que todos os professores do Brasil 

receberiam o material produzido, para o Ensino Fundamental I. O material 

referente ao Ensino Fundamental II foi disponibilizado pouco menos de um ano 

depois.     
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Existiam diversos motivos para a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

O primeiro era para cumprir o artigo 210 da Constituição Federal de 1988, que determinava a 

“fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental, a fim de assegurar formação 

básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (MOREIRA, 

1996, p. 10). Em segundo, havia uma necessidade de melhorar a qualidade do ensino 

fundamental e em terceiro era preciso articular os vários esforços de reformulação curricular 

que estavam sendo promovidos por estados e municípios (Ibid).  

Mesmo com a necessidade de um documento como o PCN, não existe consenso 

sobre a maneira como ele é visto. Domingues, Toschi e Oliveira (2000, p.65) afirmam que:  

 

a literatura sobre currículo tem demonstrado que geralmente as reformas não 

decorrem de necessidades nacionais coletivas. A transposição curricular 

estrangeira tem sido uma constante nessa área, apesar da existência de um 

pensamento curricular nacional emergente. Os professores têm sido tomados 

como recursos nas propostas e não como agentes, mesmo quando supostamente 

ouvidos no processo de elaboração. Daí o descompromisso social com a 

mudança. 
 

 

Diferentemente, o próprio documento dos PCN ressalta que ele é um referencial 

de qualidade para a educação, seu objetivo é “orientar e garantir a coerência dos 

investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, 

subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros” (BRASIL, 1998). 

Para este trabalho, é importante destacar as consequências da definição dos PCN 

na metodologia dos professores. Martins (2004) acredita que o fato de existir um documento 

que norteia o conteúdo curricular é uma contradição sobre o que se pensa sobre didática na 

teoria e como ela é feita na prática. Na didática teórica fica claro que a seleção e organização 

de conteúdos é uma importante tarefa de responsabilidade do professor, que conta com apoio 

de instrumentos e são definidos como responsáveis pelo processo de ensino. No entanto, a 

autora ressalta que na prática a execução desses princípios ocorre contrariamente aos 

pressupostos da didática teórica, fazendo com que os professores não participem dessa criação 

e que recebam estes conteúdos de forma pacifica, como um agente pouco ativo em sua 

construção.  

Entre críticas e respaldos, tanto os PCN quanto a LDB, por exemplo, constituem 

importantes documentos que subsidiam a educação brasileira, mesmo que a lei não 

corresponda fielmente ao que ocorre na prática, ela tende a ser um orientador do que deveria 
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acontecer. Principalmente quando se precisa compreender o cenário atual e como o modelo de 

ensino vigente aborda a tecnologia na Era da Informação.   

 

1.3 Conceito de Era da Informação 

 

Era Tecnológica, Digital ou da Informação? As terminologias para explicar a 

revolução causada pela enxurrada de informações circulando em velocidade vertiginosa ou os 

avanços propiciados pelas tecnologias, parecem não ser o ponto relevante da discussão, afinal 

as influências dessa nova configuração mundial são muito maiores do que sua denominação. 

Para Werthein  (2000, p.71) essa nova conformação que os conceitos das ciências sociais 

tentam explicar, na verdade indicam as transformações técnicas, organizacionais e 

administrativas “que têm como "fator-chave" não mais os insumos baratos de energia – como 

na sociedade industrial – mas os insumos baratos de informação propiciados pelos avanços 

tecnológicos na microeletrônica e telecomunicações”.  

A transição entre a Era Industrial e a Era da Informação se deu de forma difusa, 

assim como tantas outras mudanças na história da humanidade que se concretiza após 

múltiplos fatores que se somados apontam mudanças importantes. Nesse sentido, a origem da 

internet pode ser uma referência significativa para entender os reflexos da nova era 

ocasionados na sociedade. Castells (2003, p.8) afirma que no final do século XX, três 

processos independentes influenciaram a inauguração de uma nova estrutura social baseada 

em redes, ele cita:  

as exigências da economia por flexibilidade administrativa e globalização do capital, 

da produção e do comércio; as demandas da sociedade, em que valores da liberdade 

individual e da comunicação aberta tornaram-se supremos; e os avanços 

extraordinários na computação e telecomunicações possibilitado pela revolução 

microeletrônica.   

 

Ele acredita que com esses fatores de mudanças, a Internet tornou-se uma 

alavanca para a transição a uma nova forma de sociedade, denominada por Castells (2003) 

como sociedade em rede, e também com ela, uma nova forma de economia. Já Canclini 

(2007, p. 42), levando-se em consideração a globalização, não sugere um determinismo 

tecnológico para que uma reconfiguração mundial ocorra, mas não deixa de atribuir o papel 

facilitador da tecnologia nas relações atuais. O antropólogo argentino percebe que os 

surgimentos de novas tecnologias influenciaram grandes processos como a globalização, ele 

afirma “mas foram necessários os satélites e o desenvolvimento de sistemas de informação, 
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manufatura e processamento de bens com recursos eletrônicos [...] para que se construísse um 

mercado mundial onde o dinheiro e a produção de bens e mensagens se desterritorializassem”. 

De forma otimista, Pierre Lévy (1999, p.11) acredita que “estamos vivendo a 

abertura de um novo espaço de comunicação, e cabe apenas a nós explorar as potencialidades 

mais positivas deste espaço nos planos econômico, político, cultural e humano”. Diferente 

dele, Werthein  (2000) pondera afirmando que o foco na tecnologia pode alimentar uma visão 

ingênua do determinismo tecnológico, eximindo interferências complexas como política e 

sociedade. Além disso, Werthein (ibid, p.72) afirma que “incorre-se muitas vezes também em 

despropositado evolucionismo na discussão do novo paradigma tecnológico quando a 

“sociedade da informação” é vista como etapa de desenvolvimento”. Esses pontos de vistas, 

contraditórios, mas ao mesmo tempo complementares, mostram que a tecnologia deve ser 

observada por uma perspectiva que não empregue exageros, mas também, que não deixa de 

lado suas potencialidades e desvantagens.  

Lévy (1999, p.12) continua seu pensamento, com peculiar sensatez e cautela, e faz 

uma interessante observação: 

  
Peço apenas que permaneçamos abertos, benevolentes, receptivos em relação à 

novidade. Que tentemos compreendê-la, pois a verdadeira questão não é ser contra 

ou a favor, mas sim reconhecer as mudanças qualitativas na ecologia dos signos, o 

ambiente inédito que resulta da extensão das novas redes de comunicação para a 

vida social e cultural. Apenas dessa forma seremos capazes de desenvolver estas 

novas tecnologias dentro de uma perspectiva humanista. 

 

 

Delors (2001, p.8) mostra de maneira assertiva como a tensão entre tradição e 

modernidade pode ser abordada. Sem incorrer por uma dicotomia severa, ele mostra que 

pode-se optar por um caminho comedido, dizendo que: 

   
A tensão entre tradição e modernidade está relacionada com a mesma problemática: 

adaptar-se sem se negar a si mesmo, construir sua autonomia em dialética com a 

liberdade e a evolução do outro, além de manter sob controle o progresso científico. 

Com este espírito é que se deve enfrentar o desafio instigante das novas tecnologias 

da informação. 

 

Se em relações altamente complexas e globais a tecnologia refaz e desfaz as 

dimensões interacionais, muda comportamentos, traz novos desafios, acirra desigualdades, 

entre tantas outras transformações, na educação a premissa não é diferente. Por isso, o 

discurso sobre a relação ensino e tecnologia é algo debatido intensamente e sob várias óticas. 

Para Kensky (1997), a banalização das tecnologias eletrônicas comunicacionais e 

informacionais permitiu que a sociedade contemporânea adquirisse novas formas de viver, 
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trabalhar, de organizar-se, de representar e realidade e principalmente: de fazer educação. Ela 

continua (2012, p.18) afirmando que o grande desafio é “adaptar-se aos avanços da tecnologia 

e orientar o caminho de todos para o domínio e a apropriação crítica desses novos meios”. 

Portanto, quando Souza, Moita e Carvalho (2011, p.20) afirmam que:  

 
A escola de hoje é fruto da era industrial, foi estruturada para preparar as 

pessoas para viver e trabalhar na sociedade que agora está sendo convocada a 

aprender, devido às novas exigências de formação de indivíduos, profissionais 

e cidadãos muito diferentes daqueles que eram necessários na era industrial.  

É uma maneira de promover uma reflexão sobre os caminhos percorridos pela 

educação até agora e perceber sua correlação entre o momento atual. Afinal de contas, a 

tecnologia, como já foi dito, não precisa embasar-se em determinismo, mas pode fortalecer-se 

de forma positiva, na medida em que abre espaço para novas possibilidades que permitem 

potencializar a educação na Era da Informação.  

 

1.4 Educação na Era da Informação 

 

Na sociedade moderna, a escola representa um espaço de formação, não apenas de 

jovens, mas de todas as pessoas. Em uma época de mudanças rápidas, as pessoas buscam na 

educação escolar a prerrogativa de uma formação que possibilite novos conhecimentos e 

melhore a qualidade da vida (KENSKY, 2012). 

Entretanto, a educação na Era da Informação parece não acompanhar o ritmo 

intenso de mudanças que são postas na mídia, seja pela velocidade vertiginosa com que se 

dispõe e altera informações, ou pela nova ordem mundial denominada globalização, que tem 

por característica as multiplicidades da informação e aceleração.  

No cenário brasileiro, a abertura econômica do mercado nacional ampliou a 

produção de produtos baseados na microinformática que estimulou o aumento do número de 

computadores nas escolas e o consequente amadurecimento nas discussões teóricas a respeito 

dos reflexos da tecnologia no trabalho pedagógico do docente e nas estratégias de 

aprendizagem dos alunos (ARRUDA, 2013). 

O progresso tecnológico dos últimos tempos garantiu novas maneiras de uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para a produção e propagação de 

informações, a interação e a comunicação no momento em que ela ocorre (KENSKY, 2012). 

Para Lopes (2010), as TICs surgiram no início da década de 1980, e elas poderiam ser 
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chamadas TDIC
4
, atualmente, por designarem as tecnologias digitais de informática e redes 

de troca de dados, sendo o computador entendido como o instrumento principal e a Internet 

como mídia.  Além disso, as tecnologias necessitam ser contextualizadas ao seu tempo para 

que a análise de suas influências sejam pertinentes as circunstâncias.  

De fato, a terminologia utilizada para denominar as tecnologias não é o principal 

ponto da discussão neste trabalho, mas sim a discrepância entre os avanços tecnológicos e 

comunicacionais e a sala de aula que tem sido abordada por diversos pesquisadores 

(ARRRUDA, 2013; NOVAES, 2003; GATTI, 2010), que acreditam em uma reconfiguração 

da escola para possibilitar um aproveitamento adequado das ferramentas e inovações 

disponíveis. Nesse sentido, Marinho e Lobato (2008, p.1) criticam o tradicionalismo da 

educação, quando eles afirmam que:  

 

[...] nossa educação foi construída para outra era. Ela precisa colocar-se no tempo. 

Em plena “Idade Mídia”, temos muitas vezes uma escola que lembra a da Idade 

Média, com a permanência da transmissão de saberes na oralidade, na fala do 

professor que detém o saber, e com alunos “copistas”. 

 

Já Cysneiros (1998, p.14) faz uma colocação mais cautelosa do posicionamento 

da escola frente as TICs, entendendo que uma visão extremista não representa  

a realidade e que a valorização da tecnologia em detrimento do professor não é o caminho. 

Ele diz: 

  
Vejo as novas tecnologias como mais um dos elementos que podem contribuir 

para melhoria de algumas atividades nas nossas salas de aula. Por outro lado, 

também não adoto o discurso dos defensores da nova tecnologia educacional, 

que mostram as mazelas da escolas (algo muito fácil de se fazer), deixando 

implícito que nossos professores são dinossauros avessos a mudanças. É um 

discurso tentando nos convencer a dar mais importância a objetos virtuais, 

apresentados em telinhas bidimensionais, deixando implícito que a 

aprendizagem com objetos concretos em tempos e espaços reais está obsoleta.  

Mesmo com olhares diferentes sobre o tema e diante de uma perspectiva histórica 

de mudança contínua, fica evidente a necessidade de uma grande abertura para o cenário 

global, com o propósito de incluir múltiplas possibilidades e recursos, pressupondo a 

variedade nas formas de aquisição do saber, das habilidades e dos desempenhos, além das 

diversas experiências de vida e contexto socioculturais (NOVAES, 2003, p.157). Na própria 

LDB de 1996, pode-se inferir a partir do artigo 22, que o objetivo da educação básica é 

desenvolver o educando, assegurar a formação comum indispensável para o exercício da 

                                                           
4
 As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) são diferentes das TICs por utilizarem as 

tecnologias digitais. Os autores Fontana e Cordenonsi (2015, p.108-109) exemplificam a diferença por meio do 

quadro negro e a lousa digital. O quadro negro se comparado a processos mais rudimentares é uma inovação, já a 

lousa digital é uma TDIC, pois inclui em sua estrutura a tecnologia digital. 
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cidadania, e por fim, fornecer meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Partindo-se dessa afirmativa, a legislação prevê uma contextualização do que se é ensinado na 

escola com a prática da vida comum, portanto, colocar a tecnologia fora deste contexto é 

rechaçar algo que é inevitavelmente presente no cotidiano dos indivíduos que estão nas 

escolas. Barreto (2004, p.1.182), compreendendo o atual cenário, afirma que “a educação 

como um todo e o trabalho docente, em especial, estão sendo reconfigurados”, e para que seja 

possível uma adequação pertinente ao mundo contemporâneo é preciso entender que “a escola 

deve romper com a sua forma histórica presente para fazer frente a novos desafios”. 

A grande questão é como manter as práticas pedagógicas atualizadas com os 

novos processos de transação de conhecimento? Para Lévy (1999, p. 172), não se trata de 

utilizar as tecnologias a qualquer preço, antes de tudo, é necessário acompanhar consciente e 

deliberadamente uma mudança de civilização que debate intensamente: “as formas 

institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais tradicionais e, sobretudo, 

os papéis de professor e de aluno”. 

Lopes (2010, p.139) acredita que as TICs na Educação podem ser consideradas 

como ferramentas facilitadoras da consolidação do conhecimento. Ela faz um breve histórico 

sobre como se deu a utilização da tecnologia nos últimos anos: 

 

Da segunda metade do século XX aos dias atuais, o uso do computador tem 

ocorrido sob abordagens pedagógicas distintas. Na década de 1950, época da 

instrução programada, foi usado como “máquina de ensinar”. Na década de 

1970, o tecnicismo impunha um caráter instrumental ao uso da então tecnologia 

educacional. Em 1980, verifica-se a implantação da Informática na escola. A 

popularização da Internet na década de 1990 amplia as possibilidades de uso do 

computador e as TDIC adquirem maior visibilidade na Educação.  

Atualmente, percebe-se uma onda de debates e discursos sobre a necessidade de 

incorporar, entender, discutir, dominar, aprender e tantas outras formas de interagir com as 

TICs e TDICs no que tange as metodologias de ensino. Isso não significa que a educação 

esteja parada no tempo e totalmente obsoleta, mas sim que o sistema escolar “mudou, mas 

não a ponto de alterar substancialmente sua natureza” (PAPERT, 2008, p. 18). 

Fica claro que o apelo por mudanças na educação relativa ao uso das tecnologias não 

se resume a um determinismo tecnológico, são vários os fatores que permeiam essa relação de 

forma complexa, como já explicitado. Mas, de certa forma, os discentes que estão em sala de 

aula hoje são grandes propulsores que endossam o apelo por mudanças. Papert (Ibid. p.21) 

corrobora com essa ideia afirmando: “na medida em que as crianças rejeitam uma Escola que 

não está em sintonia com a vida contemporânea, elas tornam-se agentes ativos de pressão para 
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a mudança”. Ele continua dizendo que se as mudanças não forem trabalhadas, a escola “não 

sobreviverá muito além do tempo em que não se puder persuadir as crianças a conceder-lhe 

certo grau de legitimidade”.    

Prensky (2016, p.2) acredita que acima da tecnologia e suas influências, existe um 

propósito maior e uma visão diferenciada da educação. Ele explica:  

 

Agora nossos filhos precisam de uma educação muito mais conectada e real do 

que no passado, uma educação que lhes dá não só conhecimento, mas também 

fornece-lhes capacitação e poder de atuação. Eles precisam de uma educação 

cujos fins não são apenas para melhorar eles próprios, mas sim melhorar o 

mundo em que vivem. 

Por isso, é importante conhecer as novas gerações em sala de aula e seus anseios. 

Afinal de contas, já foi superado o paradigma de centrar o conhecimento somente no 

professor, sendo a educação um caminho de mão dupla entre discentes e docentes e com 

objetivos muito maiores do que apenas conteúdos disciplinares.  

 

1.5 As Novas gerações na sala de aula  

 

Com tantas mudanças ocasionadas pela Era da Informação, não haveria 

estranheza que o comportamento dos discentes da contemporaneidade fosse distinto dos 

alunos de gerações anteriores, principalmente no que tange a velocidade de troca de 

informações e a facilidade em lidar com novos dispositivos e tecnologias.  

Alguns autores tentam descrever essa nova geração e explicar suas interações sociais, 

justificando tamanha gana pelo instantâneo. Para Carlson (2005) essa geração de estudantes 

denominada Millennials ou Geração Líquida, pode ser entendida como os:  

 

Nascidos entre cerca de 1980 e 1994, os Millennials já foram atrelados e 

definidos como acadêmicos observadores de tendências e futuristas: são 

inteligentes, mas impacientes. Eles esperam resultados imediatamente. Eles 

carregam um arsenal de dispositivos eletrônicos - quanto mais portátil melhor. 

Criados em meio a uma barragem de informações, eles são capazes de fazer 

malabarismos com uma conversa no Instant Messenger, uma sessão de 

navegação na web e uma lista de reprodução de iTunes ao ler Twelfth Night 

para um trabalho de casa.  

 

Já Palfrey e Gasser (2011) denominam esses jovens como Nativos Digitais e os 

descrevem como sendo uma geração com grande acesso às tecnologias digitais e altamente 

habilitados a utilizá-las. Os autores esclarecem que os Nativos Digitais, nascidos pós anos 80, 

estudam, trabalham e interagem uns com os outros de maneiras diferentes das gerações 



33 
 

anteriores, tudo isso pelas grandes mudanças ocorridas em poucas décadas ocasionadas pela 

Era da Informação. Palfrey e Gasser (2011, p. 14) completam: 

 

Os jovens estão se tornando alunos universitários e ingressando na força de 

trabalho, embora vivendo grande parte de suas vidas online, são diferentes de 

nós em muitas dimensões. Diferentemente daqueles nós um pouquinho mais 

velhos, esta nova geração não tem que reaprender nada para viver vidas de 

imersão digital. Eles começaram a aprender na linguagem digital; só conhecem 

o mundo digital.  

 

As mudanças nas formas de interação e vivência dessas novas gerações são 

claramente perceptíveis. Um exemplo que mostra essa quebra de padrão pode ser observado 

na pesquisa encomendada pelo Google para a empresa Provokers. Em 2017, em sua terceira 

edição, o levantamento tinha como objetivo destacar os principais influenciadores brasileiros. 

Foi feita uma pesquisa qualitativa com 2.500 pessoas, entre 14 e 35 anos, de diferentes classes 

econômicas e regiões do Brasil. Pela primeira vez, o topo da lista foi ocupado por 

um Youtuber
5
, Whindersson Nunes, que ficou à frente de diversos artistas de meios 

convencionais como a TV, por exemplo. O pernambucano de 23 anos se tornou um dos 

principais influenciadores brasileiros e possui atualmente mais de 28 milhões
6
 de inscritos em 

seu canal do Youtube
7
 (PROVOKERS,2017).  

Mas, mais importante do que entender como essa geração se comporta e interage, 

é refletir como a interação entre discentes e docentes pode ser encarada no momento do 

ensino-aprendizagem. Para Prensky (2012, p. 33), as divergências entre gerações podem ser 

consideradas como obstáculos para introdução das tecnologias em sala de aula. Ele diz que:  

 

Os professores e alunos de hoje pertencem a mundos totalmente diferentes. A maior 

dinâmica na qual se baseiam o treinamento e a aprendizagem de hoje é o choque 

turbulento e abrupto entre um corpo de professores criados em uma geração pré-

digital, educados nos estilos passados, e um grupo de aprendizes criados no mundo 

digital da Vila Sésamo, MTV, filmes de ação e videogames com velocidade twitch. 

 

 

Talvez, a gamificação seja um caminho para diminuir o choque entre discente e 

docente. Fardo (2013, p.78) acredita que a técnica dialoga com o universo pelo qual os jovens 

já estão acostumados e ambientados. Ele explica: 

                                                           
5 São pessoas que produzem e/ou atuam em vídeos divulgados no Youtube que é um site de compartilhamento 

de vídeos. 

6 Dado disponível em https://www.youtube.com/channel/UC3KQ5GWANYF8lChqjZpXsQw visualizado em 

abril de 2018. 
7
  O Youtube é um site de hospedagem e compartilhamento de vídeos. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC3KQ5GWANYF8lChqjZpXsQw
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a gamificação se propõe a utilizar uma linguagem a qual os jovens já estão 

adaptados, a utilizar esses meios dentro dos ambientes de aprendizagem, sendo uma 

alternativa que leva em conta conhecimentos e habilidades dos indivíduos, 

adquiridos através das incontáveis horas de interação e aprendizagem no contexto 

dos games e da cultura digital. 

 

 

Mesmo que sejam evidentes as divergências que pode haver entre as gerações de 

professores e alunos, o mais importante é refletir sobre como as contribuições desse 

enfrentamento podem ser aperfeiçoadas e como as dificuldades podem ser contornadas. 

Prensky (2012, p.36) explica que a verdadeira revolução da aprendizagem neste século é que 

a forma de aprender está libertando-se do que ele chama de “algemas da dor e do sofrimento” 

que há muito tempo tem acompanhado o ensino, e o motivo por qual isso ocorrerá será a 

pressão dos jovens aprendizes acostumados com as vivências mais dinâmicas da nova era. 

Mesmo que a expressão “algemas da dor e do sofrimento” soe poética e absorta, 

ela traz um indicativo de como o ensino-aprendizagem tem sido construído e como os alunos 

tem encarado a educação. Afinal de contas, muitos a enxergam como uma educação 

ultrapassada e que parece não condizer com a realidade atual.  

Em meio a tantas mudanças em poucas décadas e choques abruptos, as escolas e 

universidades parecem estar perdidas sobre como lidar com as tecnologias e os nativos 

digitais. Palfrey e Gasser (2011, p.268) afirmam que: 

 

As escolas que pensam mais longe sabem que as infraestruturas de tecnologia 

provavelmente serão investimentos compensadores no passar do tempo. Mas 

muito poucas têm alguma ideia de como utilizá-las – e, tão importante quanto 

isso, quando não utilizá-las. E muito poucas escolas descobriram a conexão 

entre a maneira como os jovens estão aprendendo em uma era digital, tanto em 

ambientes formais quanto em informais, e suas próprias missões. Para as 

escolas se adaptarem aos hábitos dos Nativos Digitais e à maneira como eles 

estão processando informações, os educadores precisam aceitar que a maneira 

de aprender está mudando rapidamente.   

  

Se a maneira como aprender muda rapidamente, a maneira sobre como ensinar 

deveria então tentar acompanhar algumas dessas mudanças. Bizelli e Bueno (2014) explicam 

que a escola hoje recebe discentes habituados a mensagens cognitivas de 15 a 30 segundos, 

demasiadamente repetidas em meios de comunicação, enquanto isso, a aula desenvolve-se em 

longas jornadas. Para os autores, essa afirmativa justifica a ideia de que enquanto o 

comportamento geracional vem mudando radicalmente, muito pouco se tem feito para 

adequar-se ao novo perfil de alunos.  
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Consequentemente, a escola vai se firmando como uma entidade ultrapassada, 

onde o ensino-aprendizagem precisa vigorosamente da incorporação de flexibilidade e 

mudanças. Kenski (2012) afirma que as competências e habilidades dos novos alunos estão 

mudando e o efeito disso é um movimento que impulsiona novos comportamentos na 

educação. Uma discussão sobre as necessidades e demandas dos discentes, além dos recursos 

disponíveis e da formação docente para o trabalho em sala de aula, pode ajudar a construir um 

caminho de superação e entendimento dos desafios atuais.  

 

 

1.6 Demandas dos discentes e recursos disponíveis 

 

Entender um pouco mais sobre uma nova geração ajuda a também compreender 

por quais motivos a escola parece encontrar-se descompassada do seu tempo. A análise das 

demandas dos discentes pode revelar uma justificativa natural e condescendente que esclareça 

as motivações por mudanças no campo da educação.  

Talvez todos saibam e seja de senso comum que existe a necessidade de 

mudanças. Palfrey e Gasser (2011, p. 18) explicam:  

 

Os professores se preocupam com o fato de eles próprios estarem em 

descompasso com seus alunos Nativos Digitais, que as habilidades que eles têm 

ensinado no passado estejam se tornando perdidas e obsoletas e que a 

pedagogia do nosso sistema educacional não consiga se manter atualizada com 

as mudanças do panorama digital. 

  

E se para o professor a mudança é um caminho inevitável, para os alunos a 

premissa não seria diferente. Novaes (2003, p.156), resume de forma clara a ideia sobre as 

demandas dos discentes, tendo em vista o público infantil:  

 

[...] o importante é refletir criticamente sobre tais mudanças e pensar sobre modos de 

abordagem dos novos problemas, remetendo para a busca de novos recursos de 

comunidade, mudando atitudes, compreendendo que uma coisa é o que a criança 

deseja e tem necessidade e outra o que a escola exige dela. 

 

Entretanto, não é necessária uma remodelação geral na educação para ensinar as 

novas gerações. A tecnologia soa como fetiche e, como já foi citado anteriormente, ela não 

será a solução para todos os problemas. Aquilo que a escola e os professores fazem de melhor 

não deve ser desprezado na ânsia por utilizar a tecnologia na sala de aula (Palfrey e Gasser, 

2011, p. 276).  
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Para os autores Rodríguez e Santiago (2015) os alunos conseguem, de fato, 

aprender por meio de professores que consigam motivá-los e inspirá-los a tirar de dentro o 

que os estudantes tem de melhor. Ainda de acordo com eles, uma pesquisa feita com mais de 

1.000 alunos entre 10 e 14 anos, apontou que 75% dos entrevistados indicaram a diversão 

como ingrediente essencial para uma aula ideal. Palfrey e Gasser (2011, p. 276) trazem um 

dado interessante: eles afirmam que pesquisas realizadas entre os Nativos Digitais indicam 

que os discentes optam pelo uso moderado da tecnologia no ambiente escolar. Eles entendem 

que a coisa mais importante que as escolas precisam fazer não é usar mais tecnologia, mas 

sim usar a tecnologia de forma mais eficiente.  

 Compreender as novas gerações e seus anseios, não significa colocar a tecnologia 

como determinante, mas sim considerar novas possibilidades a partir da visão dos aprendizes 

da Era da Informação e dos recursos disponíveis em cada ambiente de aprendizagem.  

Tratando-se de recursos disponíveis nas escolas, a situação do cenário brasileiro é 

algo delicado, que foge totalmente das generalizações, uma vez que, existem no país 

desigualdades educacionais que interferem diretamente nos resultados obtidos na educação 

(CASTRO, 2009). Para Neto et al (2013), o Brasil ainda está longe da igualdade entre escolas 

e também da garantia de um padrão mínimo de qualidade. Os autores afirmam que há um 

percentual alto de escolas que não possuem requisitos básicos de infraestrutura, como por 

exemplo, sala de diretoria, sala de professor e biblioteca. Levando-se em consideração o 

ensino público e o privado, Sampaio e Guimarães (2009) reforçam, por meio de pesquisas, as 

disparidades entre as escolas. Analisando-se a eficiência dos estabelecimentos, em âmbito do 

ensino médio, os resultados mostram que as instituições privadas possuem vantagens em 

relações a escolas públicas, ficando as escolas públicas da rede federal com resultados 

melhores que as instituições estaduais. 

Tendo em vista um cenário tão heterogêneo na infraestrutura das escolas, é 

possível deduzir que o acesso as TICs percorre o mesmo caminho nas instituições de ensino 

no Brasil. O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) realizou a “TIC Educação 2016”, 

uma pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas públicas 

brasileiras. O estudo publicado em 2017 traz dados importantes que tem por base 

metodológica três marcos: acesso, uso e apropriação.  

Pela primeira vez, a pesquisa levantou dados sobre a utilização de celulares em 

atividades escolares, apontando que 52% dos alunos de escolas com turmas de 5º ano e 9º ano 

do Ensino Fundamental e/ou 2º ano do Ensino Médio, localizadas em áreas urbanas, 

afirmaram que utilizam esse dispositivo. Das escolas públicas, 81% possuem laboratórios de 
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informática, entretanto apenas 59% desses espaços estavam em uso em 2016 e somente 31% 

dos professores utilizavam os computadores no laboratório para desenvolvimento de 

atividades com os discentes (CGI.br, 2017, p.29).   

É válido ressaltar que, apesar de, em 2016, 85% dos alunos das escolas urbanas 

brasileiras serem usuários de Internet (afirmaram ter utilizado no mínimo uma vez nos três 

meses anteriores à pesquisa), ainda existe um número considerável de estudantes que usaram 

a Internet há mais de três meses ou nunca acessaram. As regiões onde haviam alunos de áreas 

urbanas desconectados a internet ficaram distribuídas da seguinte maneira: Norte (29%), 

Nordeste (18%), Sul (14%), Centro-Oeste (12%) e Sudeste (11%) (Ibid, p.107). 

Outro dado interessante levantado na pesquisa é como os alunos têm utilizado e 

como desenvolvem suas habilidades na internet. Dos entrevistados usuários de Internet, os 

alunos desempenham com maior intensidade as seguintes atividades: 85% procura 

informações em buscadores, 85% visualização de vídeos, 62% o uso de ferramentas de 

comunicação, como chat do Facebook ou do WhatsApp e 64% o acompanhamento de páginas 

em redes sociais (Ibid, p.111).  

Apesar das diferenças de utilização e da presença das TDICs nas escolas, é 

possível afirmar, de acordo com pesquisa publicada por Wives, Kubota e Amiel (2016, p.29), 

que as escolas públicas demonstram maior criatividade na utilização de seus limitados 

recursos. Ou seja, na pesquisa eles perceberam que mesmo com mais limitações, algumas 

escolas públicas, souberam usar de maneira mais elaborada o que tinham a sua disposição.   

Eles ainda observaram iniciativas interessantes e inovadoras como, por exemplo, um 

programa de ensino sobre rádio em uma escola pública e um programa de ensino de 

agricultura em outra. 

Talvez, os recursos não sejam o grande obstáculo para desenvolver iniciativas 

inovadoras e adequadas aos aprendizes nativos digitais, mas sim entender os anseios das 

novas gerações em sala de aula e propor novas formas de abarcar esses desejos. Novaes 

(2003, p.160) acredita que “uma escola criativa não é nem utopia, nem mero desejo, mas sim 

uma real possibilidade para a construção de um futuro positivo para a humanidade”. O 

professor não está sozinho no ideal da construção de uma escola melhor, mas ele é um 

importante agente de mudanças para propor novas possibilidades na maneira tradicionalista 

de ensino-aprendizagem. Conhecer e compreender como é a formação docente e como tem 

sido distribuídos temas importantes, como didática e tecnologia, na Era da Informação, é um 

expressivo caminho para reflexão. 
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1.7 A formação docente nas metodologias de ensino na Era da Informação  

 

A compreensão do alicerçamento da formação docente no Brasil se faz necessária 

para possibilitar uma reflexão sobre a atual prática de ensino, uma vez que as diretrizes sobre 

a formação do professor no ensino superior somente foram preconizadas em lei
8
 no ano de 

1996. Há tempos atrás, o início dos estudos, que era voltado para o ensino das “primeiras 

letras” em cursos específicos, veio com a criação das Escolas Normais no final do século 

XIX. Poderia ser feita uma correlação, naquela época, com o nível secundário, e mais tarde, 

precisamente em meados do século XX, com o Ensino Médio. Essas instituições continuaram 

a promoção da formação dos professores, que lecionavam na educação infantil e primeiros 

anos do ensino fundamental, até pouco tempo atrás (GATTI, 2010, p.1356).  

A necessidade de uma formação em ensino superior só foi proposta pela Lei nº 

9.394
9
, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação (LDB). 

A popular LDB previa que, em um prazo de 10 anos, todos os professores deveriam possuir 

ensino superior para atuarem na educação básica. Na contramão dessa proposta, no ano de 

2017, foi incluída pela Lei nº 13.415, a possibilidade de se lecionar apenas possuindo “notório 

saber” nas áreas de concentração “técnica e profissional”. O debate sobre essa última medida 

tomada pelo governo seria, por si só, muito extensa. Mas para este trabalho o foco é na 

formação docente, obtida nas graduações, e como ela pode influir nas práticas no contexto 

educacional. 

Com a imprescindível e obrigatória formação docente em instituições de ensino 

superior, a atenção para as disciplinas voltadas para metodologia e conteúdos relacionados às 

tecnologias passa a ser um bom indicador de como o tema tem sido trabalhado dentro das 

instituições formadoras de professores. Um estudo, denominado “Formação de professores 

para o ensino fundamental: instituições formadoras e seus currículos”, foi realizado em 2008 

pelo Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas, sob organização 

das pesquisadoras Bernardete Gatti e Marina Nunes. Talvez, em termos de amplitude, os 

dados obtidos na pesquisa e publicados no livro “Professores no Brasil: impasses e desafios”, 

apoiado pela Unesco e OIT, são uma forma positivamente abrangente de retratar as questões 

docente (GATTI; DE SÁ BARRETTO; BRASIL, 2009). 

                                                           
8
 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, popularmente conhecida como LDB. 

9
 Disponível no portal do Palácio do Planalto em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm 
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A pesquisa conseguiu reunir em sua amostra representativa 165 graduações 

presenciais de instituições de ensino superior do Brasil que promovem a formação dos 

professores. O objetivo era a análise da estrutura curricular e as ementas, focando os cursos de 

Pedagogia, Letras: Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Biológicas.  

A pesquisa separou as disciplinas obrigatórias e optativas em áreas de 

concentração para que “evidenciasse com mais clareza o que vem sendo proposto como 

formação inicial de professores nos currículos das instituições de ensino superior 

investigadas” (GATTI; DE SÁ BARRETTO; BRASIL, 2009, p. 116). Dentro das divisões em 

áreas, para este trabalho, a atenção foi voltada para os núcleos que tem maior afinidade com 

metodologia/prática/didática e tecnologia (Gráfico 2 e 3). A partir destes dados será possível 

ter um panorama de como as disciplinas que influenciam a didática e o saber lidar/utilizar as 

tecnologias estão distribuídas dentro dos cursos mencionados. 

 

Gráfico 1 - Distribuição de disciplinas obrigatórias  

 

Fonte: própria autora com base na pesquisa “Formação de professores para o ensino fundamental: instituições 

formadoras e seus currículos” (GATTI; DE SÁ BARRETTO; BRASIL, 2009). 
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Gráfico 2 - Distribuição de disciplinas optativas 

Fonte: própria autora com base na pesquisa “Formação de professores para o ensino fundamental: instituições 

formadoras e seus currículos” (GATTI; DE SÁ BARRETTO; BRASIL, 2009). 

 

Conforme explicitado pelos dados, a quantidade de disciplinas obrigatórias 

relacionadas com a prática docente é considerável, ficando a Pedagogia com 24% da carga 

total, seguidos de 12% na Matemática, 10% na Ciências Biológicas e exíguos 6% na Letras: 

Língua Portuguesa. Entretanto, as autoras apontam que a forma como são abordadas dentro 

dos cursos são variadas e em alguns aspectos consideradas pouco propositivas no sentido de 

reforçar as habilidades em ensinar. Além disso, fica evidente que os “saberes relacionados a 

tecnologias no ensino estão praticamente ausentes” (GATTI; DE SÁ BARRETTO; BRASIL, 

2009, p. 159). Tal afirmação pode ser confirmada através dos dados apresentados que 

mostram a presença tímida destes conteúdos nas estruturas curriculares. Para concluir, as 

autoras fazem uma relação entre a situação apresentada e os possíveis fatores do baixo 

fomento das atividades docentes nos cursos analisados. Elas dizem: 

 

Dentro desse quadro, a formação de professores é considerada atividade de menor 

categoria e quem a ela se dedica é pouco valorizado. Decorre daí uma ordem 

hierárquica na academia universitária, as atividades de pesquisa e de pós-graduação 

possuem reconhecimento e ênfase, a dedicação ao ensino e à formação de 
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professores supõe perda de prestígio acadêmico.(GATTI; DE SÁ BARRETTO; 

BRASIL, 2009, p. 153) 

 

É evidente que existem exceções, ao quadro que se concretiza, de graduações que 

priorizam aspectos importantes relacionados às metodologias docentes, um exemplo que vale 

ressaltar é o curso de Design
10

, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que oferta em sua 

estrutura um tópico de Design Instrucional, voltado para a Educação a Distância. Entretanto 

com as informações apresentadas nos dados e gráficos anteriores, o cenário da educação se 

concretiza como pouco flexível e aberto às novas metodologias de ensino e tecnologias, 

afinal, a atual forma de como o conteúdo se apresenta nas instituições de ensino superior será 

um reflexo, daqui a alguns anos, na educação brasileira, pois esses graduandos serão os 

professores de um futuro próximo. Por isso, é importante destacar que a situação multifatorial 

das práticas utilizadas em sala de aula permeiam muitos aspectos que exigem uma solução 

também complexa, que se constitui desde o conteúdo lecionado durante a formação docente à 

valorização da carreira como professor, especialmente a dedicação ao ensino.  

A construção da prática docente pode envolver o conhecimento obtido durante a 

graduação, passar por eventos e cursos que aprimoram o conhecimento e caminhar, também, 

com o apoio de materiais de popularização de métodos como livros, vídeos e na própria web. 

No Brasil, a obra de Flora Alves “Gamification como criar experiências de aprendizagem 

engajadoras um guia completo: do conceito à prática” pode ser considerada uma boa opção 

para quem desejar aprofundar o conhecimento sobre o tema. No Youtube, realizando-se 

rapidamente uma busca sobre “gamificação” é possível obter 5.920 resultados. Talvez para 

um leigo, a confiabilidade no conteúdo dos vídeos seja um obstáculo, entretanto com uma 

busca sobre o assunto alinhada com uma base de conhecimento científica, será possível 

encontrar produções de grandes autores como Jane McGonigal
11

.   

Para além da formação presente na estrutura curricular das instituições que 

formam docentes e em materiais de apoio extracurriculares, é preciso ressaltar que muitos 

eventos, seminários e cursos, podem auxiliar nas transformações das práticas exauridas de 

criatividade e inovação. Afinal de contas, não é somente o ensino que está na estrutura 

curricular que pode formar um profissional. Um exemplo interessante é a oficina 

“Gamificação I: gamificando com PowerPoint” da Universidade Estadual de Montes Claros 

(Unimontes). A instituição de ensino possui o “Núcleo Educar” que fomenta esse tipo de 

                                                           
10

 Dados sobre a estrutura curricular disponível em: http://www.ufjf.br/ufjf/ensino/graduacao/design/ 
11

 O vídeo de Jane McGonigal pode ser encontrado em https://www.youtube.com/watch?v=dE1DuBesGYM. A 

designer de jogos que escreveu o livro “A realidade em jogo” é uma grande entusiasta sobre a possibilidade de se 

utilizar os princípios dos jogos na vida real.  

https://www.youtube.com/watch?v=dE1DuBesGYM
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ação: os alunos podem solicitar apoio e o espaço oferecido para apresentação de trabalhos, 

seminários, entre outros. Além da oficina citada, o núcleo também oferece instruções de 

“Como utilizar as Ferramentas Digitais na Prática Pedagógica” (COSTA, 2016, p.67). Já na 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) ocorre um evento denominado “Congresso 

de Inovação e Metodologias no Ensino Superior
12

” que se encontra em sua quarta edição. No 

ano de 2016 o evento possibilitou discussões em diversos eixos como “Recursos 

Educacionais”, “Metodologias de ensino-aprendizagem”, “Tecnologias digitais” e 

“Gamificação”. Uma mesa redonda sobre a gamificação na educação foi especialmente 

dedicada ao tema, com a presença de profissionais da área que promoveram discussões e 

apresentaram casos da aplicação da gamificação em grupos de estudos na UFMG.  

Como já foi levantado, ações iniciadas timidamente precisam começar e 

amadurecer para que sejam possíveis mudanças e quebras de padrões tradicionais. Atualmente 

pode parecer consensual pontuar a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como 

elemento importante na formação docente. Para Barreto (2004, p. 1.182): 

 
Essa presença tem sido cada vez mais constante no discurso pedagógico, 

compreendido tanto como o conjunto das práticas de linguagem desenvolvidas nas 

situações concretas de ensino quanto as que visam a atingir um nível de explicação 

para essas mesmas situações. Em outras palavras, as TIC têm sido apontadas como 

elemento definidor dos atuais discursos do ensino e sobre o ensino, ainda que 

prevaleçam nos últimos. 

 

A partir dessas experiências na maneira de ensinar, fica evidente que as inovações 

que foram inseridas consolidaram-se com a passagem dos anos. A tentativa de inserir uma 

tecnologia ainda “nova” no ambiente escolar tem suas dificuldades. Para Arruda (2013, 

p.265): 

 
[...] em uma perspectiva histórica de mudança contínua, acelerada pelos microchips, 

é preciso observar que nossa compreensão sobre esse fenômeno estará sempre 

inacabada e passível de reinterpretações constantes. Talvez nossa dificuldade seja 

lidar com algo que nunca se apresenta de maneira completa, mas sempre como um 

devir. 

 

Além dessa dificuldade, Pretto (2002, p.126) acredita que existem problemas 

básicos e estruturais. Ele afirma que “precisamos de professores bem pagos, com escolas bem 

equipadas e, principalmente, conectadas, para, em rede, articulando-nos uns com os outros, 

montarmos uma verdadeira cruzada de transformação radical da educação em nosso país”. As 

                                                           
12

 Página do Congresso de Inovação e Metodologias no Ensino Superior 

https://congressos.ufmg.br/index.php/congressogiz/CIM 
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mudanças são multifatoriais que precisam ser trabalhadas conjuntamente com o objetivo de 

melhorar o ensino-aprendizagem. É importante ressaltar que toda a comunidade, de família a 

governo, precisa contribuir para que sejam possíveis as melhorias na prática docente, 

incluindo aí, as novas possibilidades tecnológicas que podem ser utilizadas de maneira 

benéfica. Além disso, o aluno também pode ser protagonista nas mudanças em seu processo 

de aprendizagem mostrando ao docente que é possível buscar outros meios. Assim, como o 

professor pode mostrar ao aluno que está aberto a novas práticas metodológicas.  

As instituições de ensino, quando consciente da necessidade de novas 

perspectivas a serem construídas, possibilita uma melhor organização para propiciar que os 

diversos agentes envolvidos na mudança possam atuar no objetivo de renovar práticas 

tradicionais.  

E assim como nos outros métodos já inseridos na educação, é preciso buscar 

formas de facilitar a popularização e conhecimento das novas práticas para aproxima-los das 

escolas, por meio dos professores e os demais agentes de mudança. Mesmo sabendo-se que o 

tema é repleto de efemeridade e nunca se apresenta por completo, possibilitando múltiplas 

interfaces quando aplicada em conjunto ao entretenimento. 
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2 JOGOS 

 

Conceituar jogos ou games, pensados nesta pesquisa como sinônimos variando-se 

apenas o suporte em que apresentam-se, é uma tarefa árdua. A dificuldade reside nas 

diferentes linhas de pensamentos (HUIZINGA, 2008; CALLOIS;1961) que, de certa maneira, 

acabam por convergirem em alguns pontos. 

A busca pelo significado literal da palavra não deve ser o caminho. Uma definição 

do dicionário está longe de ser uma alternativa adequada para abarcar a amplitude que a 

expressão pode empregar. McGonigal (2012) explica as variações semânticas do termo e 

como ele pode ser empregado no cotidiano. E ela retoma a expressão popular “jogar o jogo” 

no sentido de abandonar a moral e a ética em prol de regras que não são as que se está 

habituado. Além disso, ela utiliza o termo “jogador” para descrever alguém que manipula os 

outros para conseguir o que quer. Todos esses usos são para mostrar a forma pejorativa que 

muitas vezes é relacionado ao jogo. A autora continua: 

  
mas essas metáforas não refletem com precisão o que realmente significa 

participar de um jogo bem desenvolvido. Elas são apenas o reflexo de nossos 

piores temores a respeito deles. E, no fim, aquilo que realmente tememos não 

são os jogos – temos medo de perder a noção de onde o jogo termina e onde a 

realidade começa (Ibid, p.30). 

Seguindo esta ideia, Prensky (2012, p.171) ressalta também os diversos 

significados envolvendo o termo jogo, tanto positivos quanto negativos. De maneira 

humorada, ele afirma que os jogos são “um subconjunto tanto da diversão quanto da 

brincadeira. [...] eles são como uma criança que herda todas as características dos pais, 

carregando, portanto, o que é bom e o que ruim dos dois”. O autor ainda comenta que ele 

possui características especiais, que faz dele uma ferramenta adequada, sobretudo para 

aprendizagem.  

Em uma definição mais formal, Salen e Zirmmerman (2004, p.80) apontam que 

“um jogo é um sistema no qual os jogadores envolvem-se em um conflito artificial, definido 

por regras, que determinam um resultado quantificável
13

”. Entretanto, para construir um 

entendimento aprofundado sobre jogos e como ele pode ser utilizado na aprendizagem, mais 

especificamente com o apoio da estratégia de gamificação, é necessário que se realize um 

                                                           
13

 Tradução da autora: A game is a system in which players engage in an artificial conflict, defined by rules, that 

results in a quantifiable outcome. 
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extenso estudo sobre o tema para que possíveis utilizações sejam bem alicerçadas e que se 

possa chegar mais próximo de um entendimento que ajude no propósito deste trabalho.  

    

2.1 Origem dos jogos 

 

A narrativa de Heródoto, Histórias, conta que há cerca de três mil anos atrás, um 

rei chamado Atys, que vivia na Lídia, utilizou-se de jogos para driblar a escassez de recursos 

em seu governo. Ele instituiu um revezamento entre dias em que era possível jogar, mas não 

comer e dias em que era possível se alimentar, mas as atividades com jogos eram abstidas. 

Essa política perdurou 18 anos permitindo aos integrantes daquela comunidade que 

superassem tal situação desafiadora (MCGONIGAL, 2012). 

Entretanto, para Huizinga (2008, p.5), o preceptor dos estudos que envolvem o 

tema, a origem pode encontrar-se antes da civilização. Ele afirma que  

o jogo “é fato mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições menos 

rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana; mas, os animais não esperaram que os 

homens os iniciassem na atividade lúdica”. Ele completa afirmando que se pode observar nos 

animais a essência da brincadeira, com certos momentos que lembram rituais onde eles se 

mordem com força controlada, sem se machucarem, apenas para diversão. De certo modo, o 

autor corrobora para a ideia de que o jogo tem uma ligação intrínseca com o comportamento, 

que mesmo sem consciência efetiva da prática, ela pode ser confirmada em algumas situações 

onde não existe uma distinção e verificação clara dos elementos construtivos dos jogos.   

Acrescendo a essa ideia, pode-se destacar também as funções biológicas 

relacionadas aos jogos. Alguns autores divergem ao tentar elencar as principais, mas de 

acordo com Alves (2015, p. 18), as mais frequentes são “descarga de energia vital super 

abundante; satisfação de um certo instinto de imitação e necessidade de distensão”. Ela 

completa dizendo que todas as teorias tem a mesma base mostrando que existe uma conexão 

além do próprio jogo, que pode ser somada a ideia de que a ação é algo natural ao 

comportamento humano, quando objetiva a busca por um certo tipo de “relaxamento”.        

Outros autores ressaltam estímulos biológicos despertados durante um jogo. 

Nacke, Bateman e Mandryk (2004) explicam, por meio de uma pesquisa com mais de 50 mil 

jogadores, a relação entre as diferentes emoções durante os jogos aos sistemas 

neurobiológicos. O trabalho elenca sete tipos psicológicos e estilos de jogos, que por meio de 

conexões, geram diferentes estímulos neurobiológicos nos jogadores, como a produção de 
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hormônios. Durante partidas que envolvem o terror e o medo, por exemplo, são gerados 

hormônios como a epinefrina que aumenta os efeitos da dopamina.  

No entanto, Huizinga (2008, p.6) não resume o encanto e envolvimento pelos 

jogos como somente uma função biológica. Ele diz que: 

 
[...] a intensidade do jogo e seu poder de fascinação não podem ser explicados por 

análises biológicas. E, contudo, é nessa intensidade, nessa fascinação, nessa 

capacidade de excitar que reside a própria essência e a característica primordial do 

jogo. O mais simples raciocínio nos indica que a natureza poderia igualmente ter 

oferecido a suas criaturas todas essas úteis funções de descarga de energia excessiva, 

de distensão após um esforço, de preparação para as exigências da vida, de 

compensação de desejos insatisfeitos etc., sob a forma de exercícios e reações 

puramente mecânicos. Mas não, ela nos deu a tensão, a alegria e o divertimento do 

jogo. 

 

Em muitos trabalhos, livros e pesquisas, sobre jogos e gamificação, os autores 

retomam a Teoria do Fluxo, do húngaro Mihaly Csikszentmihaly, para explicar um pouco 

deste encantamento. Em 1975, o psicólogo propõe um estudo revolucionário que objetiva 

entender o prazer. Em sua obra, ele utiliza a metáfora da “cenoura e da vara”
14

 para explicar 

que não é somente a recompensa extrínseca ou medo da punição que podem servir de 

motivação para as pessoas “puxarem seus pesos”, ou seja, realizar tarefas que não sejam tão 

motivadoras mas que precisam ser feitas. Como durante muitos anos a estratégia pareceu 

funcionar, a sociedade manteve um sistema motivacional racional que produz nas 

comunidades um comportamento desejável e previsível (CSIKSZENTMIHALYI, 1975).  

O estudo chamado Beyond Boredom and Anxiety
15

, de Mihaly Csikszentmihalyi 

(1975), vai além desse sistema padrão para entender os motivos pelos quais algumas 

atividades conseguem ser tão prazerosas e como podem provocar recompensas intrínsecas, 

como por exemplo, a satisfação em conseguir vencer um desafio. Ele denomina como 

atividades ecologicamente saudáveis, tarefas como escalada, dança, xadrez e basquete e 

afirma que tais situações podem gerar prazer por possuir um objetivo bem definido, regras 

previamente entendidas e um aumento gradual da dificuldade, que pode ser 

proporcionalmente equilibrada com as habilidades adquiridas, o que coloca o jogador de 

xadrez, por exemplo, completamente envolvido com a atividade permanecendo em estado de 

fluxo (ibid). Como pode ser observado, na Figura 1, o fluxo só acontece com o equilíbrio 

entre desafio e habilidade, caso o desafio seja alto e habilidade baixa, por exemplo, a ação 

                                                           
14

 A metáfora da “cenoura e da vara” relaciona-se ao comportamento de recompensar quando se faz algo 

adequado (dar a cenoura) ou punir quando algo não está de acordo (utilizar a vara). 
 
15

 Tradução da autora: Além do tédio e da ansiedade 



47 
 

resulta em ansiedade.  Burke (2015, p. 11) acrescenta que recompensas intrínsecas são 

capazes de manter um envolvimento sólido, diferente das recompensas extrínsecas que se 

baseiam em um impacto menos duradouro e podem, inclusive, desencorajar os jogadores.  

 

Figura 1 - Gráfico da Teoria do Fluxo 

 

Fonte: Adaptado e traduzido pela autora da Teoria do Fluxo (CSIKSZENTMIHALYI; CSIKSZENTMIHALYI, 

1990, p.74). 

 

As características citadas são bastante parecidas com os componentes básicos que 

estruturam o jogo. Por isso, em vários estudos esta relação é amplamente utilizada para 

explicar como é possível promover um alto nível de engajamento e motivação nos jogadores, 

ou seja, uma espécie de transe que os absorve totalmente. 

Fardo (2013, p.59-60) explica como o equilíbrio entre habilidade e desafio deve se 

manter proporcional para que seja possível a entrada no estado de fluxo: 

 
[...] a tarefa em questão deve estar sempre à altura das condições do indivíduo, nem 

fácil demais (o que leva ao tédio), nem difícil demais (o que leva à frustração e à 
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ansiedade), o objetivo da tarefa se apresenta de forma clara, o feedback deve ser 

imediato e constante e a sensação de controle é total. Dessa forma, o indivíduo 

sente-se completamente integrado com a tarefa que interage.  

 

A designer Jane McGonigal (2012, p.45) traduz de forma clara a ideia de 

Csikszentmihaly, afirmando que a estruturação do trabalho da vida real do mesmo jeito que o 

trabalho realizado em jogos, era óbvia. Entretanto, ela afirma que isso foi dito cedo demais: 

“Em 1975, o restante do campo da psicologia moderna ainda estava altamente concentrado 

em entender a doença mental e as emoções negativas, e não em compreender as melhores 

experiências humanas”. Além disso, naquela época, os games estavam “engatinhando”, 

diferente dos dias atuais, onde se tem mais estudos e muitas possibilidades relativas aos jogos, 

propiciando um caminho respaldado para a gamificação.  

O aproveitamento da essência destas atividades lúdicas, fora do próprio jogo, para 

o ser humano é algo sustentável pelos motivos já mencionados. Por outro lado, trazer o jogo 

para situações e ambientes cotidianos, como a escola, por exemplo, pode ser uma a tarefa 

desafiadora. Entretanto, detalhar as bases deste empreendimento é uma maneira que pode 

facilitar sua aplicação tangível, e para começar, é importante iniciar-se por um robusto 

entendimento do elemento base: o jogo.  

 

2.2. Em busca de uma definição conceitual de jogos 

 

Jogo, entendido aqui como atividade lúdica, é de complexa conceituação exata. 

Tecer explicação sobre o tema e destrinchar seus elementos renderia por si só um grande 

trabalho, tanto pela sua natureza de alta complexidade, quanto pelas muitas possibilidades de 

estudo (FARDO, 2013, p.40). Mas, de maneira esclarecedora, pode-se inferir que o jogo 

permeia várias características tornando-se inegável sua existência: a constatação de que as 

pessoas utilizam-se dele por própria vontade, sem ser uma obrigação, de que ele ocorre com 

delimitações de espaço e tempo, com sistemática livremente consentida, mas imprescindíveis 

e por fim com ludicidade e fantasia (HUIZINGA, 2008). Roger Callois (1961, p.7) completa 

afirmando que “jogo só acontece quando desejamos. Sendo assim, o jogo é uma atividade 

livre. E também uma atividade incerta. A dúvida sobre o desenlace deve permanecer até o 

fim
16

”. 
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 Tradução da autora: “One plays only if and when one wishes to. In this sense, play is free activity. It is also 

uncertain activity. Doubt must remain until the end, and hinges upon the denouement ”. 
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Diferente da brincadeira, que antecede o jogo, o brincar é algo mais livre e 

individual, que representa as formas mais primitivas do exercício funcional, como por 

exemplo, a balbuciação da criança quando começa a aprender a falar (DANTAS, 1998, 

p.111).  Callois (1961, p.9-10) define algumas características do jogo que o torna diferente da 

brincadeira. Ele elenca: a liberdade em se jogar, o jogo não é obrigatório, se fosse perderia a 

diversão; a separação ou delimitação de espaço e tempo; as incertezas, o curso não pode ser 

determinado de antemão; a não produtividade de um jogo, ele não cria bens nem riquezas; as 

orientações determinadas por regras; e por fim, o faz-de-conta que é acompanhado de uma 

consciência especial de uma segunda realidade ou uma irrealidade livre diferente da vida real.        

De ambas as atividades, brincar e jogar, pode-se obter a diversão. Em seu trabalho 

sobre os motivos por quais as pessoas jogam, intitulado “Why we play games: Four keys to 

more emotion without story
17

”, Nicole Lazzaro (2004), por meio de uma pesquisa com vários 

tipos de jogadores, define quatro tipos de “chaves” que desbloqueiam emoções nos jogadores. 

 Ela decompõe as chaves da seguinte maneira: 1) “diversão difícil”, uma 

superação de obstáculos com um objetivo, os desafios normalmente concentram atenção e 

recompensa que levam a emoções como frustração e triunfo pessoal; 2) a “diversão fácil” 

desperta intriga e curiosidade, os jogadores ficam totalmente imersos e o jogo desperta sua 

atenção; 3) no denominado “estado alterado”, os jogadores valorizam o prazer de suas 

experiências internas, eles relatam que a maneira como os jogos as fazem sentir por dentro é o 

motivo pela qual jogam, sensações internas como excitação e alívio de seus pensamentos e 

sentimentos são relatadas; 4) já o fator “pessoa” utiliza os jogos como mecanismo para 

experiências sociais, os jogadores ressaltam a interação como principal motivo. 

Por qualquer que seja o tipo de emoção a se desbloquear por meio da relação com 

os jogos, Lazzaro (2004) acredita que as pessoas jogam para mudar ou estruturar suas 

experiências internas. Os jogos oferecem uma eficiência e ordem, além de uma fuga da 

realidade, seja um escapismo ao mundo real ou as normas sociais, fato é, que quase todos 

apreciam a sensação de desafio e completa absorção. Para a autora isso explica porque os 

jogos são muito atraentes e possuem efeitos emocionantes e relaxantes.  

Percebe-se que, além das diversas técnicas utilizadas para atrair e possibilitar a 

imersão, os jogos, sejam os tradicionais ou que utilizam suporte digital, possuem uma 

característica comum. McGonigal ( 2012, p. 30) explica: 
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 Tradução da autora: Por que jogamos jogos: quatro chaves para mais emoção sem história. 
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Atualmente, os jogos aparecem em mais formas, plataformas e gêneros do que em 

qualquer outro momento da história da humanidade. Temos jogos single-player, 

multiplayer e jogos online para multidões. Temos jogos que podem ser rodados em 

seu computador pessoal, em seu console, em dispositivos portáteis e em seu telefone 

celular – isso sem mencionar os jogos que continuamos jogando em campos e 

quadras, com cartas ou em tabuleiros. [...] mesmo com todas essas variantes, 

simplesmente sabemos quando estamos jogando. 

 

Portanto, percebe-se que um conceito exato de jogo é algo complexo, mas ele 

possui algumas características que são citadas com frequência por alguns autores 

(HUIZINGA, 2008; CALLOIS, 1961; MCGONIGAL, 2012), como por exemplo, a 

participação voluntária dos jogadores, as regras e objetivos bem definidos, a fantasia e 

ludicidade, a dúvida sobre o desenlace do jogo e, essencialmente, a diversão. 

 Constatar a amplitude de possibilidades de jogos e os muitos tipos de emoções 

que podem ser desencadeadas por meio de suas interações é importante para que se possa 

partir para as características compositivas dos jogos que serão vistas adiante. 

 

2.3 Elementos construtivos dos jogos  

 

Antes de abordar os principais componentes de uma experiência lúdica e divertida 

propiciada pelo jogo, é preciso entender o aspecto imersivo ao qual o indivíduo submete-se 

durante tal atividade. 

O professor e historiador Johan Huizinga (2008, p.11) denomina essa imersão 

como a entrada no “círculo mágico”, uma construção circunscrita que faz com que o jogador 

permaneça em um espaço onde ele aceita todas as regras impostas pelo jogo. O autor destaca 

a importância dessa limitação de espaço sobrepondo-se ao do tempo, ele acrescenta dizendo 

que “todo jogo se processa e existe no interior de um campo previamente delimitado, de 

maneira material ou imaginária, deliberada ou espontânea”. Podem-se tomar essas 

delimitações como “mundos temporários dentro do mundo habitual, dedicados à prática de 

uma atividade especial”. 

Valendo-se de que a experiência em um jogo inicia-se pela entrada do participante 

dentro do “círculo mágico”, também é importante citar alguns elementos como metas, regras, 

sistemas de feedback e participação voluntária. Um bom jogo pode ser uma oportunidade 

ímpar de organizar uma experiência que resulte em emoções positivas, ele pode ser uma 

ferramenta poderosa para estimular a participação e estimular o trabalho árduo 

(MCGONIGAL, 2012). 
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 Já para Prensky (2012, p. 172) o primeiro fato considerável é que o jogo está 

ligado a uma forma de brincadeira e diversão. Para, além disso, podem ser contabilizadas seis 

estruturas definidoras de um jogo. Nem sempre todas as seis estruturas estarão presentes, mas 

quando estão são elas: regras; metas ou objetivos; resultados e feedback; 

conflito/competição/desafio/oposição; interação e por fim a representação e o enredo.  

Mesmo que os autores façam divergências quanto a quantificação desses 

elementos, o importante é trazer para a discussão o que se entende sobre os termos e como 

eles podem  ser utilizados na estruturação de um jogo. 

 

2.3.1 Regra 

 

McGonigal (2012, p. 31) concebe a regra como as condições que são impostas aos 

jogadores para conquistarem seus objetivos. Ela irá colocar as evidências claras de como 

traçar os caminhos, mas também dará oportunidades de explorar possibilidades não 

estabelecidas. Além disso, pode-se inferir que as regras “liberam a criatividade e estimulam o 

pensamento estratégico”, dando ao jogador autonomia para diferentes maneiras de atuação. 

Para Prensky (2012, p. 173), a regra também é uma forma de garantir que todos os jogadores 

usem as mesmas abordagens, mostrando o que é permitido e o que não é. 

 

2.3.2 Metas ou objetivos 

 

As metas ou objetivos devem ser claros. Muito provavelmente deverão ser 

informados junto com as regras, podendo ser traduzidos como o resultado específico que os 

jogadores vão trabalhar para conquistar. Pode ser visto no jogo como um norte 

(MCGONIGAL, 2012; PRENSKY, 2012). Para Alves (2015, p. 23), as metas dão um senso 

de propósito, “exatamente o que precisamos em uma organização para mobilizar uma equipe 

em busca dos objetivos estratégicos estabelecidos”. Fardo (2013, p. 47) explica que o jogo 

não precisa de apenas um objetivo, ele pode possuir um orientador principal, mas ao longo da 

interação podem surgir outros pequenos objetivos. Ele afirma que “o fato de os objetivos mais 

complexos serem subdivididos em outros menores proporciona um senso de crescimento e 

progressão aos jogadores” (ibid, p.48).  

Pode-se afirmar que a sensação de progressão ao cumprir os objetivos está 

diretamenta ligada a satisfação da conquista pessoal (motivação intríseca) e/ou pela 
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retribuição advinda do cumprimento de uma tarefa (motivação extrínseca). Rodríguez e 

Santiago (2015, p.21) explicam “atingir um objetivo é um bom momento para parar, 

aproveitar, relaxar e seguir em frente, pronto para enfrentar o próximo desafio com a 

satisfação de ter deixado para trás uma conquista alcançada
18

”. 

2.3.3 Resultados e feedback 

 

Para Prensky (2012, p. 175), os resultados e o feedback são as formas de refletir o 

quanto o jogador está próximo do objetivo proposto. Eles podem ser considerados uma forma 

de aferição de como está a participação do jogador tendo em vista o seu objetivo. McGonigal 

(2012, p. 31) complementa dizendo que “o feedback em tempo real serve como uma promessa 

para os jogadores de que a meta é definitivamente alcançável, além de fornecer motivação 

para continuar jogando”. A autora ainda acrescenta que o sistema que faz esse controle pode 

aparecer em forma de pontos, níveis, placar ou barra de progresso. 

 

2.3.4 Conflito, competição, desafio e oposição 

 

As características como conflito, competição, desafio e oposição são os problemas 

que os envolvidos no jogo tentam resolver. São eles que darão um sequenciamento na medida 

em que buscam as resoluções para os problemas expostos. Nem sempre o conflito será contra 

um oponente, seja real ou virtual. Ele pode aparecer como um quebra-cabeça ou um entrave 

que dificultará sua progressão. Pode-se inferir que essas atribuições é que estimularão 

adrenalina e criatividade, fazendo com que o jogador tenha mais vontade de estar envolvido 

com a atividade. Vale ressaltar que para equilibrar o jogo, é preciso que os desafios estejam 

em consonância com o nível de habilidades dos jogadores, o que também é importante para 

trazer o estado de fluxo (Prensky, 2012, p.177). 

 

2.3.5 Interação 

 

A interação é composta por dois aspectos importantes, o primeiro é a relação com 

a máquina, seja um computador ou outro suporte tecnológico, e o segundo é o aspecto social. 

Os jogos abrem espaços para que haja cada vez mais interatividade com outros jogadores. 
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 Tradução da autora: “Lograr un objetivo es un buen momento para pararse a disfrutar, relamerse y seguir 

adelante, listo para afrontar el siguiente reto con la satisfacción de haber dejado atrás un logro conseguido.” 
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Prensky (2012, p. 178) acredita que “assim como a internet, os jogos de computador estão 

aproximando as pessoas, criando interação – embora não necessariamente cara a cara”. Até 

mesmo em jogos de cartas, onde os participantes colocam-se face a face perante uns aos 

outros, a relação entre os jogadores é de grande valia para alcançar-se a vitória. Santos-

Pinheiro e Carrieri (2014) explicam, com base em uma pesquisa feita com um grupo de 

jogadores de truco
19

, que “o jogo requer não apenas habilidade pessoal de malandragem, blefe 

e leitura de ambiente, como também coesão e respeito grupal, pois um jogador sozinho possui 

sua chance de sucesso reduzida”. Com essas afirmações, percebe-se que a interação é um 

aspecto importantíssimo no jogo e, esse fator pode ser decisivo na partida, dependendo de 

como o jogo é construído.   

 

2.3.6 Representação ou enredo 

 

A representação ou enredo são fatores relacionados ao significado do jogo. Uns 

acreditam que é a essência para se criar um jogo, outros pensam que é algo apenas para 

“agradar”. Por qualquer que seja o motivo, é válido ressaltar que, esses elementos estão 

ganhando cada vez mais espaço e importância (PRENSKY, 2012, p.178-179). Nos jogos mais 

simples também existem histórias por trás deles, mesmo que de forma subjetiva. Kapp (2012, 

p.41) exemplifica essa afirmativa com o xadrez: esse jogo de tabuleiro usa termos como 

cavaleiro, rei e bispo para evocar uma narrativa de fundo sobre dois grupos em guerra. O 

autor continua sua explicação afirmando que jogos educacionais bem desenhados combinam 

histórias relacionadas a tarefas com os elementos interativos dos jogos, com o objetivo de 

ajudar o aluno a aprender comportamentos, ações e padrões de pensamentos. Ele finaliza 

acreditando que os jogos podem fornecer um contexto visual e narrativo para o desempenho 

do jogador.  

Alguns autores fazem a ligação entre a Teoria do Monomito de Campbell (2004) 

com os games, para tentar explicar a essência emocional que reside em uma boa história e 

consequentemente a manutenção do jogador imerso. A teoria também conhecida como 

“Jornada do Herói”, diversas vezes utilizadas no cinema, divide uma aventura em um ciclo de 

três partes: partida, provas (ou iniciação) e o retorno. Esse roteiro genérico apresenta diversos 

passos que são usualmente encontrados em grandes histórias. Na primeira fase o herói é 

descrito em seu mundo comum e é chamado para uma aventura, pode haver uma temeridade 
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  Jogo com cartas de baralho. 
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em aceitar o chamado e o personagem acaba recebendo um auxílio, de um mentor, por 

exemplo, para continuar. Após aceitar a aventura ele sai do horizonte de sua vida cotidiana em 

direção ao inexplorado, sendo levado ao desconhecido. Na segunda fase acontecem as provas, 

elas são as aventuras que levam ao herói a quase sucumbir, mas ele consegue, após um 

confronto final, conquistar uma recompensa. Na terceira fase, a do retorno, o herói volta para 

o seu cotidiano transformado após suas conquistas e reflete as mudanças para o seu povo 

(ibid.). 

Vale ressaltar que a mecânica, que será aprofundada adiante, tem bastante ligação 

com a representação ou enredo, pois ela ajuda no processo que conduz ação ao jogo 

(WERBACH E HUNTER, 2012). 

Os elementos apresentados até aqui foram escolhidos por frequentemente 

comporem as diferentes bibliografias sobre os jogos (MCGONIGAL, 2012; PRENSKY, 

2012; BURKE, 2015). Mas existem no campo do design de jogos, trabalhos que estruturam os 

atributos em modelos formais. Essas bases são uma boa forma de decupar as partes do jogo, 

facilitando assim, a transposição desses elementos para outras circunstâncias.  

Além dos modelos formais, existem também documentos que ajudam os 

desenvolvedores de jogos a planejarem um game, os chamados Game Design Document 

(GDD). É importante ressaltar a existência desse tipo de documento para entender melhor as 

abordagens formais dos elementos e como a estruturação de um game é mais elaborada do 

que uma simples junção de ideias. O GDD tem como principais objetivos a memória e a 

comunicação, a primeira é um registro das principais soluções que precisam ser executadas, 

isso é importante para que o designer não precise resolver o mesmo problema várias vezes. Já 

a segunda tem o papel de informar e dialogar com o restante da equipe que irá contribuir com 

o projeto, sabendo-se que o documento elaborado é colaborativo e permanece em constante 

construção. Não existe um documento pronto que basta ser preenchido, o seu formato muda 

de acordo com os propósitos do jogo e os elementos descritos em um GDD são elencados de 

acordo com a necessidade (SCHELL, 2014).   

 

2.4 Modelos de abordagem formal dos elementos dos jogos 

 

Em termos de sistematização, Hunicke, LeBlanc e Zubeck (2004) criaram um 

modelo de abordagem formal para uma classificação dos elementos que constituem os jogos. 

O tripé denominado MDA do inglês “Mechanics, Dynamics, and Aesthetics”, que significa 
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Mecânicas, Dinâmicas e Estéticas, compartimenta os atributos dos jogos de forma organizada 

e considera as interdependências dos elementos no momento do planejamento dos jogos. Os 

autores criaram o modelo direcionado aos desenvolvedores de jogos digitais, por isso, eles 

consideram que o game designer
20

 precisa pensar o jogo tanto na visão do criador quanto do 

jogador, que são óticas distintas, mas que precisam encontrar um ponto de harmonia.  

De forma resumida, os autores entendem que a mecânica descreve os 

componentes particulares do jogo, no nível de representação de dados e algoritmos, por 

exemplo, a interação de um personagem com um objeto do cenário e seu impacto na 

programação. A dinâmica descreve o comportamento de tempo de execução da mecânica, 

atuando sobre a entrada e saída de jogadores ao longo do tempo, que pode ser relacionado 

com o tempo que o jogador, representado por um personagem, levanta e carrega um objeto do 

cenário enquanto um cronômetro controla o tempo. Já a estética descreve as respostas 

emocionais desejáveis evocadas no jogador, quando ele interage com o sistema do jogo, que 

pode ser descrita como a resposta emocional do player
21

 quando, por exemplo, o objeto que 

estava sendo carregado cai. 

Prosseguindo com um pensamento semelhante, Werbach e Hunter (2012) definem 

os três níveis de compartimentação dos elementos de jogos sendo: dinâmica, mecânica e 

componentes, distribuídos em ordem de abstração. Eles pensaram o modelo (FIG.2) 

direcionado ao público que irá realizar o planejamento de uma estratégia de gamificação. Os 

autores afirmam que a junção entre os três níveis constroem algo superior, a chamada 

experiência de jogo. Eles afirmam que essa experiência não é algo que se pode desenhar em 

um projeto, ela surge apenas com a junção de todos os elementos propostos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 A pessoa que desenvolve o game. 
21

 Jogador do game. 
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Figura 2 - Pirâmide da Dinâmica, Mecânica e Componentes 

 

Fonte: Criação da autora adaptado da pirâmide de elementos e conteúdos dos games de Werbach e Hunter 

(2012). 

A “dinâmica” é responsável pelo mais alto nível de abstração do jogo. E em um 

projeto deve-se considerar e gerenciar os elementos que compõe a dinâmica, mas nunca 

interferir neles de forma direta. Fazendo-se uma analogia com o mundo empresarial, se o 

objetivo fosse inovação, o líder não poderia inovar pelos funcionários, mas poderia criar 

métodos para incentivar a cultura da inovação. A dinâmica nos jogos opera da mesma forma, 

ela não faz pelo jogador, mas proporciona meios para conduzir um comportamento. Alguns 

itens da dinâmica são: 1) constrições: são as limitações para que o objetivo seja atingido de 

forma criativa e não óbvia; 2) emoções: são propiciadas durante a experiência; 3) narrativa: é 

uma história consistente e contínua; 4) progressão: é o crescimento e desenvolvimento do 

jogador; 5) relações: são interações sociais que podem gerar sentimentos de camaradagem, 

status e altruísmo (Ibid, p.78). 
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 Já a “mecânica” é responsável pelo processo básico que conduz a ação. E ela cria 

um direcionamento no jogo, que permite o envolvimento do jogador. Cada fator da mecânica 

é uma maneira de alcançar um ou mais elementos da dinâmica. Por exemplo, um evento 

aleatório, como um prêmio que aparece inesperadamente e pode estimular a sensação de 

diversão e curiosidade nos jogadores, essa ação pode ser uma forma de obter novos 

participantes empolgados e/ou manter jogadores experientes envolvidos. Os principais 

elementos da mecânica são: 1) desafios: que podem ser quebra-cabeças ou outras tarefas que 

exigem problemas para resolver; 2) chance ou sorte: elementos que trazem aleatoriedade;  

3) competição; 4) cooperação: é quando os jogadores devem trabalhar juntos para alcançar um 

objetivo compartilhado; 5) feedback: são as informações sobre como o jogador está se saindo; 

6) aquisição de recursos: obtenção de itens úteis ou colecionáveis; 7) recompensas: são os 

benefícios por alguma ação ou conquista; 8) transações entre jogadores diretamente ou através 

de intermediários; 9) turnos ou rodadas: são as participações sequenciais de jogadores 

alternadamente; 10) estado de vitória: que pode ser considerado como os objetivos que fazem 

um jogador ou um grupo alcançarem a vitória (Ibid, p 79-80). 

Por fim, encontram-se os “componentes”, formas específicas que a mecânica ou 

dinâmica podem trazer. Assim como cada mecânica liga-se a um ou mais elementos da 

dinâmica, cada um vincula-se aos componentes a um ou mais elementos do nível superior. Os 

exemplos de componentes são: 1) realizações ou os objetivos definidos; 2) Avatares: são as 

representações visuais do personagem de um jogador; 3) badges ou insígnias: representações 

visuais de conquistas; 4) boss fights ou luta com os chefões: são os desafios difíceis ao final 

de um nível; 5) coleções: definem conjuntos de itens ou emblemas acumulados; 6) combate: 

pode ser uma batalha definida, tipicamente de curta duração; 7) desbloqueio de conteúdos: 

são aspectos disponíveis apenas quando os jogadores alcançam objetivos pré-estabelecidos;  

8) presentear ou doar: são oportunidades para compartilhar recursos com os outros 

envolvidos; 9) placar ou ranking: são exposições visuais da progressão do jogador e suas 

realizações; 10) níveis: são etapas definidas na progressão do jogador;  

11) pontos: definidos como representações numéricas da progressão do jogo; 12) missões: são 

desafios predefinidos com objetivos e recompensas; 13) gráficos sociais: são representação 

das redes sociais dos jogadores dentro do jogo; 14) equipes: são os grupos definidos de 

jogadores que trabalham juntos em busca de um objetivo comum; 15) mercadorias virtuais: 

são artefatos virtuais que podem ser conquistadas com moedas virtuais (Ibid, p. 80-81). 

Como destacado pelos autores, esses são apenas alguns dos possíveis elementos 

da pirâmide: dinâmica, mecânica e componentes. Talvez todos os elementos apresentados não 
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sejam os melhores para o contexto individual de determinado tipo de estratégia gamificada. 

Um planejamento eficiente de gamificação poderá observar quais elementos são necessários, 

nem sempre uma quantidade maior de elementos é o melhor caminho (Werbach e Hunter, 

2012). Em se tratando de ensino-aprendizagem, por exemplo, o uso de rankeamento em sala 

de aula (ou ambientes virtuais de aprendizagem) deverá ser analisado com cautela ou usado 

de forma mais reflexiva, uma vez que, classificar os sujeitos vincula-se a um certo tipo de 

poder. Qualquer que seja a posição desse aluno, é preciso lembrar que, antigamente, métodos 

como este eram ligados a premiação e punição dos alunos, categorizando-os em um sistema 

social (TEIXEIRA E SOUZA, 2017).  

Diante disso, o entendimento sobre como a estrutura dos jogos pode ser 

transportada para outros contextos e com outros objetivos começa a tornar-se algo mais claro. 

A gamificação ancora toda sua estratégia nesse deslocamento de contexto e isso será discutido 

de forma mais profunda adiante.  

 

2.5. Jogos e games como origem da gamificação 

 

Os jogos são a essência para entender a técnica da gamificação: eles são a base de 

como se desenvolve o pensamento, dinâmica e as estruturas utilizadas. Para este trabalho, 

tanto os jogos como os games, entendendo o último como sinônimo de jogos eletrônicos, são 

embasamentos para a gamificação.   

Entender a gamificação exige uma compreensão da sua origem. Para Alves (2015, 

p.20), pode-se desenhar um início de pensamento considerando que “os games são uma 

superação voluntária de obstáculos desnecessários”. Completando a ideia, Burke (2015, p.26) 

entende a similaridade entre gamificação, jogos e programas de recompensas, afirmando que 

todos usam mecânicas de jogos, como por exemplo, pontos, divisas e placares. Entretanto, 

essas características semelhantes resumem-se apenas nos fatores apontados, terminando por aí 

qualquer semelhança. Para ele, os jogos tem somente o propósito de entreter os participantes, 

já a gamificação tem como essência a motivação dos jogadores para atingirem seus objetivos, 

que são mutuamente divididos pelo provedor e pelo jogador. Além disso, o autor aponta que a 

gamificação assume três principais finalidades “alterar comportamentos, desenvolver 

habilidades e impulsionar a inovação”. 

Além disso, os jogos introduzem as pessoas a um tipo de linguagem não literária. 

No mundo moderno, esse tipo de linguagem não é o único sistema importante de 

comunicação: as imagens, símbolos, gráficos, diagramas, artefatos e outros tipos de símbolos 
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visuais são particularmente repletos de significados. A “visual literacy
22

” é importante para 

composição da leitura multimodal, afinal de contas, as pessoas se preparam para diversos 

tipos de leituras. E utilizar esse tipo de conhecimento na gamificação também é uma forma de 

aproveitar toda essa carga desenvolvida durante horas dedicadas aos games (GEE, 2014).  

A entusiasta dos jogos, Jane McGonigal (2012), explica um pouco sobre a 

imersão “escapista” da realidade que os games podem oferecer, mas ela diz que essa forma da 

fugir de realidade de forma intencional pode ser útil, dependendo da maneira que é 

aproveitada. Ela explica de forma convincente, quando descreve um futuro promissor levando 

em conta a proficuidade inteligente dos games: “em vez de oferecer aos jogadores mais e 

melhores alternativas imersivas para a realidade, quero que todos sejamos responsáveis por 

oferecer ao mundo, como um todo, uma realidade melhor e mais imersiva”. A autora segue 

dizendo que acredita na importância de despender tempo com jogos de computador e 

videogame “porque (as pessoas) entenderão que eles podem ser uma solução real para 

problemas, além de fonte de felicidade [...], pois entenderão que eles são uma plataforma 

válida para mudanças e realizar tarefas” (Ibid, p.23). 

Portanto, se o aproveitamento dos jogos em outros ambientes para resolução de 

problemas e motivação é algo respaldado, deve-se pensar que, respeitadas as adequações, a 

utilização dessa estratégia na educação pode se tornar uma nova metodologia de ensino 

interessante para a atual geração, por isso, no capítulo a seguir, esse assunto será aprofundado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Tradução do termo utilizado por James Paul Gee para indicar um tipo de alfabetização visual. 
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3 GAMIFICAÇÃO E EDUCAÇÃO 

 

Possivelmente, os grandes fãs de jogos já devem ter encarado críticas sobre o 

quanto essa atividade pode impulsionar uma vida mais sedentária. Mas se fosse possível jogar 

um game e exercitar-se ao mesmo tempo, certamente seria possível mudar o senso comum de 

que games possibilitam apenas a inércia corporal dos jogadores.  

Provavelmente essa ideia já está mudando, jogos como PokemonGo, Wii Fit e 

Xbox Fitness já trabalham a ativação física do player no mundo real.  De maneira similar o 

aplicativo para celular Zombies run!
23

 possibilita combinar atividade física com diversão. O 

aplicativo de corrida afere métricas comuns como distância, tempo e velocidade, ao mesmo 

tempo em que, consegue transformar uma atividade repetitiva em algo extremamente 

engajador e motivador (KAPP, 2012). Mas como explicar os mais de 2 milhões
24

 de usuários 

ao redor do mundo? Como um aplicativo pode proporcionar motivação, engajamento e 

mudanças de hábitos?   

A gamificação é a responsável por esses fenômenos, talvez essas sejam as 

principais premissas que a técnica promete. Para entender melhor o termo e os resultados 

obtidos com a gamificação, é preciso, antes de tudo, conhecer um pouco mais sobre essa 

estratégia que recentemente tem ganhado destaque em diversos campos, tanto em empresas 

quanto em escolas.   

 

3.1 A Gamificação como técnica 

 

Conforme já descrito anteriormente, a gamificação pode ser entendida como a 

utilização de características presentes nos jogos, sendo empregadas em outros ambientes, que 

não propriamente dito o jogo, com o objetivo de resolver problemas,o/ motivando e 

engajando os participantes (KAPP, 2012; ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011). Para 

Alves (2015, p. 30), é importante salientar que “gamification não é a transformação de 

qualquer atividade em game”. Ela acrescenta que o real sentindo é a aprendizagem e a 

                                                           
23

 Este jogo passa-se em um mundo pós-apocalíptico cercado por mortos-vivos o “Corredor 5”, personagem 

principal do jogo, precisa coletar suprimentos para voltar a sua base de sobrevivência e completar missões a cada 

corrida. Pelos fones de ouvido o usuário sabe quando coletou os mantimentos ou quando uma tribo de zombies 

está prestes a cerca-lo fazendo-o aumentar a velocidade para que o corredor não seja alcançado. 

 
24

 Dados do aplicativo disponível em: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sixtostart.zombiesrunclient&hl=pt_BR visualizado em janeiro 

de 2018. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sixtostart.zombiesrunclient&hl=pt_BR
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observância dos elementos dos games que podem aperfeiçoar uma experiência sem desvaler 

do mundo real. Essa transformação pode ser concebida como uma nova maneira de melhorar 

o processo ensino-aprendizagem. 

O quadro abaixo (Tabela 1) apresenta algumas definições sobre gamificação: 

 

Tabela 1 - Tabela de Definições de Gamificação 

Definição de Gamificação
25

 Autor(es) 

É o uso do design e elementos do jogo em contextos 

que não são propriamente o jogo. 

Sebastian Deterding, Dan Dixon, 

Rilla Khaled e Lennart Nacke (2011). 

O uso de pensamento e mecânica de jogos para 

envolver os usuários e resolver problemas. 

Gabe Zichermann e Christopher 

Cunningham (2011, p.16). 

A gamificação usa mecânicas, estéticas e pensamentos 

de jogo para envolver pessoas, motivar ações, 

promover aprendizagem e resolver problemas. 

Karl M. Kapp (2012, p.10). 

É induzir que se faça algo que nem sempre é atraente, 

utilizando para isso o jogo. 

Fernando Rodríguez e Raúl Santiago 

(2015, p. 12). 

Fonte: autoria própria. 

 

Burke (2015, p.13) explica que existe muita confusão e debate em torno das 

similaridades e diferenças entre videogames, programas de recompensas e gamificação. O 

motivo seria pelo fato de os três compartilharem características, como por exemplo, pontos e 

níveis. Para o autor, a distinção fundamental é que gamificação envolve as pessoas de um 

modo que seja significativo para elas.  

Pelo objetivo deste trabalho, também é importante ressaltar as diferenças entre 

gamificação, serious game e jogos educacionais. Rodríguez e Santiago (2015, p.19) explicam 

que serious game (ou jogos sérios) levam esse nome porque seu principal objetivo ou sua 

razão de ser não tem com intuito fazer uma tarefa mais divertida ou motivadora, mas sim, a 

realização de um propósito de aprendizagem concreta para resolver um problema ou uma 

situação da vida real. Eles exemplificam com o projeto “Close Combat: Marines”, jogo 

                                                           
 
25

 Tradução da própria autora. 
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criado especificamente para fins de treinamento militar. Já os jogos educacionais, tanto os 

digitais quanto os analógicos, levam em consideração critérios didáticos e pedagógicos 

associados aos conceitos que tem por objetivo difundirem. Por exemplo, um jogo pode conter 

enigmas relativos a um templo maia ou a um castelo medieval e, assim, se tornar um jogo 

educacional sobre história antiga (BATTAIOLA, 2000, p.93). 

Seguindo adiante, é preciso compreender de onde surgiu o termo gamificação e 

como vem se estabelecendo a popularização do tema. Os autores Rodríguez e Santiago (2015, 

p. 13) apontam que o termo gamification foi cunhado pela primeira vez por Nick Pelling em 

2002. No entanto, o tema alcançou de fato um status de alto conhecimento apenas no ano de 

2010. Eles sugerem que, se fosse possível medir a popularidade do assunto ao redor do 

mundo, os Estados Unidos encabeçariam a lista dos países, seguido da Espanha que já conta 

com um evento denominado “Gamification Word Congress”, além de diversas empresas 

espanholas que já aplicam a técnica em seus negócios (Ibid).  

Entretanto, Deterding et al. (2011) contrariam Rodrígues e Santiago dizendo que o 

termo originou-se na indústria de mídia digital e que os primeiros usos documentados datam 

de 2008. Mas o que todos os autores citados concordam é que, o assunto só ganhou 

popularidade em meados de 2010, com o apoio de alguns palestrantes em apresentações 

TED
26

, como Jesse Schell e Jane McGonigal.  

Por meio do Google Trends
27

, é possível fazer uma busca do termo “gamification” 

e constatar como tem sido a evolução da popularidade do tema. Os números mostrados no 

gráfico representam o interesse de pesquisa, ou seja, a notoriedade do tema, por meio de 

buscas em determinados períodos. Conforme mostra a Figura 3 é possível perceber que após 

meados de 2010 o assunto ganha destaque e se mantém popular até o momento. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 TED é uma organização sem fins lucrativos dedicada à divulgação de ideias, geralmente sob a forma de curtas 

e poderosas apresentações. A iniciativa iniciou-se em 1984 como uma conferência em que a Tecnologia, o 

Entretenimento e o Design convergiram e atualmente são abordados muitos tipos de tema. Disponível em: 

https://www.ted.com/  
27

 Ferramenta que possibilita busca por termos e mostra a sua popularidade, de acordo com as buscas feitas em 

determinados períodos. Disponível em: https://trends.google.com.br/trends/ 
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Figura 3 - Imagem do gráfico gerado no Google Trends 

 

Fonte: Google Trends  

 

Para se ter uma ideia de como os estudos ganham grande impulso, no portal de 

Periódicos da Capes
28

, quando buscado o termo “gamification”, no período de 2002 a 2009, o 

resultado retornado são de apenas 3 trabalhos. Já no período de 2010 a 2017, o resultado 

aumenta para 3.172, mostrando que a popularização realmente começa em 2010. 

No campo da ciência, as pesquisas já estão sendo produzidas há mais tempo. Para 

Borges et al. (2013, p.235), “estudos sobre o uso de jogos e elementos de jogos em educação 

vêm sendo realizados há algumas décadas”. Mas nos últimos anos é que o tema está ganhando 

notoriedade e um espaço maior nos meios acadêmicos e aparecendo, ainda que de forma 

incipiente, como metodologia nos ambientes escolares. Ainda de acordo com os autores, 

todos os estudos selecionados que ligam a gamificação à educação apontam o termo 

“motivação” constantemente sendo citado para justificar as pesquisas ou a razão pela qual o 

potencial da técnica deve ser investigada. Eles identificam que a maioria dos trabalhos 

buscam explicar como a técnica inovadora motiva os estudantes.  

Além disso, Bizelli e Bueno (2014, p.163) conseguem descrever com precisão o 

que o jogo oferece que o torna tão atraente em um processo de ensino-aprendizagem, eles 

sugerem que a “tensão, competição, incerteza sobre os resultados, regras testando a habilidade 

do jogador, provocando e desafiando a ética humana por um caminho onde o objetivo é 

                                                           
28

 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em: http://www-periodicos-capes-gov-

br.ez36.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome&Itemid=68&. 



64 
 

vencer em um ambiente divertido e controlado que exige atenção total” são elementos de uma 

atividade que poderiam vir a ser uma alternativa interessante no campo da educação, 

direcionados às atuais gerações que cresceram em um ambiente tecnológico. 

Percebe-se que a gamificação pode se tornar uma prática inovadora e atraente nos 

ambientes de aprendizagem, seja ele real ou virtual. A ruptura com práticas já 

demasiadamente exploradas deve ser pauta de discussão, a busca por novos métodos deve ser 

levada em consideração no atual quadro que se apresenta a forma tradicional de ensino. Até 

mesmo no cenário do direcionamento político cultural, a gamificação já foi reconhecida, bem 

como na esfera política educacional. De acordo com Alves, Diniz e Minho (2014, p. 76): 

 

[...]o Ministério de Educação levantou a possibilidade de também gamificar a 

avaliação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), que mede 

a habilidade de estudantes de 15 anos em matemática, leitura e ciências, e a Prova 

Brasil, exame realizado com alunos de 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3º ano 

de ensino médio de escolas públicas brasileiras. 

 

Atualmente, é possível encontrar material bibliográfico, nacional e internacional, 

em bibliotecas, bancos de pesquisas e revistas científicas, com orientações sobre o “fazer 

gamificado”, tanto em ambientes organizacionais quanto em sala de aula. Destacam-se as 

ferramentas de apoio, denominadas plataformas gamificadas, que podem ser utilizadas através 

de computadores e dispositivos móveis com acesso a internet, para auxiliar na proposta de 

construção desse ideal na educação. 

Vale ressaltar que a gamificação pode estar ou não ligada à tecnologia digital. De 

acordo com Alves ( 2015, p. 11), “não ocorre apenas quando é possível o uso da tecnologia”, 

ou seja, essa ligação não precisa essencialmente existir, mas ela acrescenta que “o que conta é 

como você desenha e não qual será o meio de entrega de seu projeto”.  

É importante valer-se de boas ideias e inovação para a criação e aplicação da 

gamificação em sala de aula. Utilizar-se de tecnologia ou não, costurar a estratégia com 

atividades fora do ambiente escolar, reunir possibilidades com uso de mídias sociais, entre 

outras possibilidades, serão caminhos a serem discutidos para instruir a utilização da 

gamificação em sala de aula, proposta que se mostra viável diante da necessidade de 

flexibilização e mudanças no modelo tradicional de ensino.  Esse indicativo de estudo pode 

ser confirmado com as palavras de Vianna et al. (2013, p.108), “talvez seja a educação uma 

das áreas em que se tem maior expectativa com  relação à extensão de benefícios passíveis de 

serem alcançados com a gamificação”.  
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3.2 Usos de técnicas da gamificação na educação 

 

A aprendizagem pode ser divertida e não necessita ser dolorosa. Prensky (2012, 

p.159-160) traz diversos exemplos culturais que vinculam, de forma inadequada, a 

aprendizagem a algo penoso, por exemplo, “o que machuca instrui” ou “não há benefícios 

sem sacrifícios”. O autor acredita, diferentemente dos exemplos citados, que a diversão aliada 

a aprendizagem garante relaxamento e motivação.  Ele acrescenta: “relaxar permite que o 

aprendiz assimile tudo mais facilmente, enquanto a motivação permite que se empenhe sem 

arrependimento” (Ibid. 2012, p. 162).  

Além disso, a abstração causada pelos jogos pode possibilitar um campo fértil 

para o ensino. Fardo (2013, p.46) explica que os espaços conceituais criados pelos jogos são 

mais fáceis de administrar e representam uma porta de entrada para a situação real. Ele 

exemplifica com o jogo de xadrez uma abstração de uma situação de guerra, sendo que o 

jogador pode experimentar várias estratégias sem precisar realmente estar em uma disputa de 

guerra do mundo real. O autor considera que essa abstração traz vantagens sobre as situações 

reais correspondentes.  

Kenski (2012, p.117) acrescenta mais habilidades alcançadas com os jogos 

digitais em rede que podem ser utilizadas em sala de aula. Uma delas é o espírito de equipe e 

a expansão de habilidades para levar um time a conquistar seus objetivos, outro ponto são os 

desenvolvimentos sensoriais, como por exemplo, escutar e focar a atenção em meio a 

barulhos, como por exemplo, uma sala de aula tumultuada. Ela finaliza dizendo que: 

 

Essas competências, se transferidas para o desenvolvimento das aprendizagens 

escolares, fazem uma grande diferença. O mundo dos jogos pode trazer para a 

educação escolar novos desafios, a começar pela organização dos currículos 

dos cursos e das atividades de aprendizagem, pelas formas de avaliação e pela 

formação de professores especializados em jogos (ibid, p. 119).  

 

Observa-se que a gamificação já vem sendo utilizada em algumas situações na 

educação. Uma delas é o Duolingo, uma plataforma virtual colaborativa que une o ensino 

gratuito de outras línguas com a prestação de serviços de tradução de forma colaborativa. A 

sistemática envolve uma hierarquização de níveis. Os usuários principiantes vão recebendo 

pontos a cada finalização de tarefas, aumentando gradativamente seu desempenho, no 

momento que fazem a tradução de textos e documentos. A parte colaborativa e de feedback 

fica por conta dos colegas com condição de avaliar se aquele texto foi corretamente traduzido. 

Os alunos vão conquistando novas fases ou perdendo pontos de acordo com o seu rendimento, 
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gerando assim um sistema de aprendizado customizado de acordo com sua categoria. Vale 

ressaltar, que o modelo é extremamente produtivo e eficiente, visto que, os alunos parecem 

não se importar com o fato de trabalharem sem serem remunerados (VIANNA et al., 2013). 

 Mesmo que a gamificação como metodologia aplicada à educação tem sido 

utilizada de forma incipiente, já existem na literatura científica mapeamentos que podem 

trazer algumas elucidações sobre como tem sido discutido o uso e como a técnica tem se 

desenvolvido na prática. Em um completo mapeamento sistemático sobre o assunto, Borges et 

al. (2013, p.240) classificam, em sete, os objetivos  pelos quais a gamificação tem sido 

utilizada: 1) aprimorar habilidades; 2) propor desafios que dão sentido e/ou contexto às 

atividades que contribuem para aprendizagem; 3) envolver os alunos em atividades mais 

participativas, interativas e interessantes; 4) elevar ao máximo o aprendizado de um conteúdo; 

5) estimular mudança de comportamento; 6)oferecer possibilidades de socialização e 

aprendizagem em grupo; e por fim, 7) discutir os benefícios da técnica na motivação dos 

alunos para propor soluções aos diversos problemas de aprendizagem. 

Além dos objetivos para o qual se destina a técnica, os autores apontam em quais 

níveis de aprendizado os estudos estão sendo conduzidos, mostrando que o ensino superior é 

o que mais tem ousado em propiciar práticas experimentais da estratégia de gamificação. 

Borges et al. (Ibid, p.238) afirmam que os demais estudos utilizam a técnica em ensino de 

idiomas, extensão universitária , ou modelos e propostas de treinamentos e tutoriais. Sendo 

que “nenhum dos estudos selecionados apresentou pesquisas voltadas para a pré-escola, para 

o ensino médio ou para estudantes portadores de necessidades especiais” (Ibid).  

Os autores Figueiredo, Paz e Junqueira (2015, p.1.161), por meio de um estudo 

que avalia os trabalhos publicados sobre as práticas gamificadas aliadas à educação, 

reafirmam o estado embrionário da estratégia da gamificação na educação. Eles concluem 

que:  

O estudo apresentado neste artigo revela que não existem, no Brasil, 

fundamentos sólidos do que é uma prática pedagógica gamificada, tampouco se 

encontra uma perspectiva teórica interdisciplinar que consiga abarcar os 

diversos elementos implicados nesse novo fenômeno sociocultural. As 

pesquisas acadêmicas estão crescendo quantitativamente e espera-se que elas 

possam subsidiar novas autorias e novas práticas docentes associadas à 

gamificação. Da mesma forma, espera-se que as experiências educacionais 

gamificadas, articuladas por professores-autores, possam retroalimentar 

pesquisas na área, indicando novas linhas de investigação.  
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Mesmo sabendo que o tema ainda é prematuro no campo da ciência, é válido 

ressaltar e propor alinhamentos com teorias educacionais consagradas, para que o seu uso não 

seja puro empirismo e tenha uma base teórica fortalecida.  

  

3.3 A gamificação e as teorias educacionais de Vygotsky e Ausubel  

 

A gamificação como metodologia aplicada em ambientes de aprendizagem 

encontra amparo em teorias educacionais. Neste estudo, os trabalhos de Lev Vygotsky e de 

David Ausubel dialogam com a proposta de utilizar a essência dos games nos processos de 

ensino-aprendizagem. Serão descritos os principais pontos de convergência entre as teorias e a 

prática da gamificação no ensino, respaldando a sua utilização na era da informação. 

O objetivo aqui não é aprofundar o conhecimento ou sugerir intensas reflexões 

sobre as teorias em questão, mas sim induzir um entendimento que leve em consideração os 

principais aspectos que são oportunos no momento do ensino-aprendizagem e na aplicação de 

uma nova metodologia. Explicitar esses fatores é importante para que a sala de aula não se 

torne um campo de experimentações sem as devidas bases teóricas. Inter-relacionar teorias 

educacionais já consolidadas com novas técnicas foi o caminho encontrado para fundamentar 

a gamificação como prática pedagógica.  

Basear uma nova metodologia em teorias já desenvolvidas se mostra necessário, 

tendo em vista que muitas pesquisas não apresentam essa prudência. Em 2012 foi feito um 

estudo amplo que avaliava os trabalhos com foco no uso de aprendizagem baseada em jogos. 

O objetivo era determinar quais estudos apoiavam-se em teorias educacionais para balizar as 

práticas. Wu et al. (2012) realizaram uma meta-análise quantitativa em 3.834 resultados, após 

as fases eliminatórias de acordo com critérios estabelecidos, restaram apenas 658 estudos, 

desse número apenas 13,83% (91 trabalhos) utilizava alguma teoria educacional para 

justificar/apoiar o uso do game-based learning
29

.  

Em termos abrangentes, uma teoria é um esforço humano de metodizar uma área 

do conhecimento, uma perspectiva particular de um ponto de vista, de explicar, prever 

observações e resolver problemas. Ou seja, uma teoria da aprendizagem é um modo de 

interpretar sistematicamente a aprendizagem. Dentre as principais teorias da Psicologia 

utilizadas na educação, pode-se destacar três: a comportamentalista (behaviorismo), a 

humanista e a cognitivista. No entanto, vale ressaltar que nem sempre se pode enquadrar 

                                                           
29

 Aprendizagem baseada em jogos. 
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nitidamente uma determinada teoria em apenas uma corrente filosófica (MOREIRA, 2015, 

p.12-13).  

Por motivo de escopo deste trabalho, optou-se por seguir duas teorias do 

cognitivismo, que tem em sua essência proximidade com a gamificação, a teoria 

Interacionista (Vygotsky) e a teoria da Aprendizagem Significativa (Ausubel). O 

cognitivismo objetiva descrever o que ocorre quando o ser humano situa-se, organizando o 

seu mundo, de maneira a distinguir sistematicamente o igual do diferente. 

Concomitantemente, a psicologia cognitivista debruça-se sobre o processo da compreensão, 

transformação, armazenamento e uso da informação envolvida na cognição, e tem como 

propósito identificar os padrões constituídos dessas mudanças (MOREIRA E MASINI, 1982, 

p. 3). Estabelecendo-se ligações com o cognitivismo e suas perspectivas, Vygotsky e Ausubel 

sistematizaram suas proposições onde o aspecto central se dá nas percepções do homem 

relacionadas ao seu contexto, atribuindo-lhes significados.  

 Para compreender um pouco melhor as teorias, em quais pontos elas se 

convergem e apoiam novas didáticas, é importante conhecer um pouco da trajetória dos seus 

precursores. Saber o contexto pelo qual as teorias foram construídas possibilita situar a 

origem destes pensamentos historicamente, socialmente e as suas principais influências. Além 

disso, é possível compreender como alguns acontecimentos pessoais na vida desses autores 

foram importantes para considerarem, de maneira acentuada, a importância social e 

interacionista em suas teorias. 

 

3.3.1 A trajetória de Lev Vygotsky e David Ausubel 

 

Lev Semionovich Vygotsky nasceu na cidade de Orsha, Bielo-Rússia, no ano de 

1896. Após seus estudos na escola secundária em Gomel, ele iniciou sua trajetória acadêmica 

em direito e especializou-se em filosofia e história em Moscou. Vygotsky adquiriu uma 

formação com proficiência no domínio das ciências humanas, sendo língua e linguística, 

estética e literatura, filosofia e história. Antes de dedicar-se à pesquisa em psicologia, ele 

escreveu diversos estudos sobre variados temas, de poesia a filosofia.  Após a universidade, 

ele trabalhou com diferentes tipos de atividades intelectuais como o ensino de psicologia, a 

preocupação com os problemas das crianças deficientes e os estudos literários. Mais tarde, fez 

o curso de Medicina no Instituto Médico de Moscou. Quando começou a destacar-se no 

campo da psicologia, inclusive com palestras em congressos internacionais, ele tornou-se 

colaborador do Instituto de Psicologia. Iniciou-se então, entre os anos de 1924 a 1934, 
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cercado por seus colaboradores, uma verdadeira reconstrução da psicologia que viria a ser sua 

teoria histórico-cultural dos fenômenos psicológicos. Em 1934 faleceu de tuberculose, aos 38 

anos de idade. Apesar de jovem, ele deixou uma grande obra intelectual, que em virtude da 

prematuridade de sua morte ficou incompleta e foi continuada por seus colaboradores, entre 

eles Alexei Leontiev e Alexander Luria (IVIC, 2010, p.12-13; MORAES, 2015, p.108). 

O seu posicionamento de vanguarda, com ideias a frente do seu tempo, fez com 

Vygotsky fosse mais valorizado recentemente, e por consequência, muitos trabalhos têm 

surgido abordando seus pensamentos. Para Ivic (2010, p.11) seu brilhantismo: 

 
pode ser explicado por dois fatores intimamente ligados: por um lado, a amplitude e 

a originalidade da produção científica em um período relativamente curto são provas 

da genialidade de Vygotsky; por outro, a atividade de Vygotsky se desenvolveu em 

um período de transformações históricas dramáticas, como a ocorrência da 

Revolução de Outubro, na Rússia. 

 

Similarmente, David Paul Ausubel vivenciou difíceis períodos, nascido em Nova 

York, em 1918, de família pobre de imigrantes da Europa Central, enfrentou uma educação 

severa e humilhante, ofertada à maioria dos judeus pobres da época. Além das dificuldades na 

escola, presenciou momentos marcados por conflitos religiosos e muito preconceito 

(DISTLER, 2015). Mas nada disso impediu que ele se formasse em psicologia e medicina 

com grandes destaques em sua trajetória. Por suas importantes contribuições no campo da 

educação, recebeu o Thorndike Award da Associação Americana de Psicologia, prêmio de 

grande prestígio concedido a célebres pesquisadores, como por exemplo, Burrhus Skinner, 

Jean Piaget, Jerome Bruner, entre outros (AUSUBEL, 2006; APA, 2017). Ao aposentar-se, 

Ausubel retomou suas atividades como psiquiatra, foi então que seu colega Joseph Donald 

Novak, Professor da Universidade de Cornell, assumiu o papel de refinar e divulgar a teoria 

da aprendizagem. Em 2008, Ausubel faleceu aos 90 anos, deixando um grande legado para os 

estudos que envolvem a aprendizagem (MOREIRA, 2015, p.159).  

Ambos os pensadores, provavelmente por levar em consideração seus contextos 

de origem, propuseram teorias educacionais que entendiam o contexto social, cultural e 

referencial dos alunos como fatores extremamente importantes no momento da aprendizagem. 

 

3.3.2 Relações entre a teoria interacionista e a gamificação 

 

De acordo com Neves e Damiani (2006, p.1), as ideias de Vygotsky eram 

antagonistas aos pensamentos vigentes na época. Ele “entendia que a aprendizagem não era 
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uma mera aquisição de informações, não acontecia a partir de uma simples associação de 

ideias armazenadas na memória, mas era um processo interno, ativo e interpessoal”. Ele tinha 

a premissa de explicar o desenvolvimento cognitivo dando bastante importância ao contexto 

social e cultural no qual ocorre, ou seja, o desenvolvimento cognitivo não poderia ocorrer 

destacado do contexto social, histórico e cultural.  Um dos pilares de sua teoria é conceber 

que os processos mentais superiores
30

 do sujeito têm origem em processos sociais 

(MOREIRA, 2015, p. 107). Vygotsky (1991, p. 60-61) denomina como lei geral do 

desenvolvimento das funções mentais superiores, uma proposição, onde o aspecto essencial 

do aprendizado é o fato de ele criar a zona de desenvolvimento proximal (ZDP), conceito este 

que será detalhado mais adiante. O aprendizado desperta vários processos internos de 

desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas 

em seu ambiente e quando em operação com seus companheiros. Uma vez internalizados, 

esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento independente da criança.   

Um exemplo bastante ilustrativo para entender as ideias de Vygotsky é imaginar 

um individuo que nasce em um grupo culturalmente isolado e que não possui um sistema de 

escrita. Se ele continuar neste local onde as pessoas não conhecem a escrita, seguramente 

nunca será alfabetizado. Entretanto se essa pessoa for levada para uma comunidade letrada, 

despertaria nela os processos de desenvolvimento internos do indivíduo que permitiria a 

conquista da leitura e escrita (KOLL, 2010, p. 58-59).  

Vygotsky acreditava que os estudos psicológicos sobre a aprendizagem feitos até 

sua época excluía aspectos relevantes para a formação do conhecimento. Além disso, ele 

concebia que as metodologias tradicionais de pesquisas não eram apropriadas para explicar 

uma abordagem que só poderia ser compreendida a partir das análises dos processos, das 

explicações e dos desenvolvimentos estruturais das pesquisas (Vygotsky, 1991, p.49). Ele não 

negava a importância dos estudos anteriores, mas confirmava que eles deveriam ser mais 

integrativos e abrangentes, ao analisar o processo como um todo: 

 

Através de um estudo objetivo de toda a história de uma reação, podemos obter uma 

explicação integrada das suas manifestações internas e de superfície. Dessa forma, 

queremos estudar a reação como ela aparece inicialmente, como toma forma, e 

depois que está firmemente estabelecida, tendo sempre em mente o fluxo dinâmico 

de todo o processo de seu desenvolvimento (Ibid). 

                                                           
30

 Processos mentais superiores ou funções mentais superiores, como por exemplo, atenção voluntária e memória 

lógica, são socialmente formadas e culturalmente transmitidas. Isto significa, que algumas categorias de funções 

mentais superiores não poderiam surgir e se firmar no processo de desenvolvimento sem o subsídio fomentador 

das interações sociais (VYGOTSKY,1991; IVIC, 2010). 
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A partir dessa nova forma de explicar e entender a aquisição do conhecimento, 

Vygotsky concebe que a interação social cumpre uma função construtiva no desenvolvimento, 

ou seja, “certas categorias de funções mentais superiores (atenção voluntária, memória lógica, 

pensamento verbal e conceptual, emoções complexas, etc.) não poderiam emergir e se 

constituir no processo de desenvolvimento sem o aporte construtivo das interações sociais” 

(IVIC, 2010, p.16). Compreende-se então que o contexto social do aprendiz deve ser levado 

em consideração e mostra-se como um fator fundamental no momento do processo ensino-

aprendizagem. Vygotsky (1991, p.43) afirma de maneira clara que “o desenvolvimento 

psicológico dos homens é parte do desenvolvimento histórico geral de nossa espécie e assim 

deve ser entendido”, de maneira dialética. 

Valendo-se da teoria de Vygotsky, a criação e utilização de práticas que fazem 

uso da gamificação podem ser entendidas com facilidade quando percebe-se que as novas 

gerações, anteriormente já descritas, cresceram interagindo com tecnologias, e muitos deles, 

usufruindo dos games como diversão. De acordo com Fardo (2013, p.77) 

 

pode-se encontrar uma explicação para o surgimento da gamificação e também uma 

justificativa para a sua utilização como norteadora de uma estratégia pedagógica 

voltada para os indivíduos inseridos na cultura digital. O senso comum já indica há 

algum tempo, e a academia reflete isso através de inúmeros estudos e pesquisas, que 

após a introdução das tecnologias digitais para atender anseios humanos (mudança 

do meio pelo homem), as tecnologias modificaram o modo como o homem se 

relaciona com o conhecimento, consigo mesmo, com os outros e com o mundo 

(mudança do homem pelo meio). 

 

Traduzindo-se essa ideia para a gamificação, pode-se inferir que primeiro o 

mundo real foi adaptado e inserido no contexto dos games, e agora as instituições confirmam 

interesse em trazer a essência dos games para a vida real, fazendo o caminho inverso.  

As mudanças foram iniciadas pelos indivíduos no objeto e o objeto operou mudanças nos 

indivíduos e, diante disso, surgem novos produtos dessa interação dialética, como a 

gamificação (Ibid., p.78).  

Além de destacar a internalização das atividades socialmente arraigadas e 

historicamente desenvolvidas como característica da psicologia humana, Vygotsky (1991) 

desenvolveu, com base nessa abordagem, o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP). Este conceito considera como ponto de partida que o aprendizado começa antes 

mesmo da criança frequentar uma escola, ele explica que qualquer situação de aprendizagem 

encontrada no ambiente escolar tem uma história prévia.  
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Para compreender o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal,  

Vygotsky (1991) afirma que o aprendizado deva ser combinado de alguma forma com o nível 

de desenvolvimento da criança, e para isso ele determina dois tipos de níveis 

desenvolvimento: real e potencial.  O primeiro está ligado à capacidade que a criança tem de 

executar uma determinada tarefa sozinha, isto é, ela mostra uma independência no momento 

da execução do que foi solicitado. Para Vygotsky, isso é uma caracterização do 

desenvolvimento de forma retrospectiva que retrata as etapas já conquistadas pelo aprendiz.  

Já o segundo (desenvolvimento potencial), refere-se a capacidade da criança, com o auxílio de 

um adulto, realizar uma tarefa que não poderia ter feito sozinha, ou seja, se for feita uma 

mediação através de instruções ou demonstrações por exemplo, a criança poderá fazer o que 

foi solicitado (KOLL, 2010). 

Vygotsky (1991, p.58) descreve a ZDP como:  

 

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

 No caso da gamificação, a ZDP poderia ser assimilada com o conhecimento pré-

existente do aluno sobre games (nível de desenvolvimento real) e o conteúdo a ser 

desenvolvido orientado pelo professor e colegas que estivessem a frente em termos de 

desenvolvimento (desenvolvimento potencial), propiciando avanços no percurso do 

conhecimento.   

Neste sentindo, a zona de aprendizagem conflui com as estratégias utilizadas nos 

games, cujo percurso é orientado de acordo com o nível do jogador: na medida em que ele se 

aprimora, novas habilidades são requeridas e as que já foram aprendidas são internalizadas 

fazendo-se assim uma analogia com a Zona de Desenvolvimento Proximal. Fardo (2013, 

p.87) faz outra afluência importante nesse sentindo: ele retoma o “bom ensino” de Vygotsky, 

onde o autor preconiza que o ensino deve ocorrer de acordo com nível potencial do aluno, 

com a Teoria do Fluxo de Csikszentmihalyi, onde as atividades devem seguir um nível de 

desafios e habilidades proporcionais para que haja um verdadeiro engajamento.  

Além da importância interacionista do contexto sócio-histórico, outra ideia de 

Vygotsky, que aborda o sentido do brinquedo, traz uma notória contribuição para o 

fortalecimento de metodologias lúdicas como a gamificação. O pensador privilegia a 

brincadeira de “faz de conta” para explicar como a criança, quando exposta a estímulos 

concretos do mundo real, tende a ter respostas com significados reais, de acordo com a 
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situação. Já no brincar, ela consegue liberar-se dentro de um mundo imaginário em que o 

símbolo não precisa ter o real significado correspondente, mas sim o sentido que é 

determinado pela brincadeira. Por exemplo, ao brincar com um tijolinho de madeira fingindo 

ser um carro, a criança não estará ligada ao significado daquele material estático feito de 

madeira, mas sim a imagem de um carro que poderá desenvolver várias performances em sua 

imaginação. Esse ato de desvincular-se da realidade é um caminho importante para o 

desenvolvimento do pensamento que não precise necessariamente de situações concretas para 

ser realizado (KOLL, 2010, p. 68-69). O contexto dos brinquedos tem uma relevante 

transformação a partir do momento em que a predominância das situações imaginárias dá 

espaço para a predominância das regras. Na visão de Vygotsky (1991), esse aspecto torna o 

brincar uma potente Zona de Desenvolvimento Proximal. A criança, a partir de modelos pré-

existentes, molda por meio da imaginação situações com regras (advindas de exemplos que 

ela possui) que faz com que ela experimente situações avançadas para o seu nível real de 

desenvolvimento.   

Sendo assim, a gamificação mais uma vez encontra apoio nas ideias vygotskianas, 

pois a essência da técnica (ou dos jogos) é basicamente construir um mundo imaginário onde 

são postas regras que farão o desenrolar da experiência progredir e consequentemente 

promover o ensino-aprendizagem. Koll (2010, p.69) explica que “a promoção de atividades 

que favoreçam o envolvimento da criança em brincadeiras, principalmente aquelas que 

promovem a criação de situações imaginárias, tem nítida função pedagógica”.  

 

3.3.3 Relações entre a Teoria da Aprendizagem Significativa e a gamificação 

 

Para além dos brinquedos e das inferências interacionistas, Ausubel, assim como 

Vygotsky, leva em consideração o contexto dos alunos no momento da aprendizagem. Em sua 

teoria da aprendizagem significativa, ele utiliza na construção de valores teóricos, o reforço da 

participação de experiências do aluno, focando a compreensão, em sua abrangência, de forma 

que as aprendizagens que foram construídas fora de sala de aula dão sentido ao que é 

aprendido, evitando apenas a memorização (NADAL, 2007, p. 99). A este conjunto de 

conhecimentos que os alunos trazem consigo, Ausubel nomeia como estrutura cognitiva, e é o 

fator mais importante que o professor deve levar em consideração no momento de ensinar 

(RONCA, 1994, p.92). O processo pelo qual uma nova informação conecta com um 

conhecimento relevante já encontrado na estrutura cognitiva do individuo pode ser 



74 
 

denominado conceito subsunçor (uma tentativa de traduzir a palavra inglesa “subsumer”). 

Quando essa ligação não ocorre, Ausubel denomina a aprendizagem como mecânica, que é 

facilmente esquecida (PELIZZARI, 2002, p.38).  

Dada a grande importância que Ausubel confere àquilo que o aprendiz já sabe, ele 

propõe que o professor consiga identificar esse conteúdo e ensinar de acordo com ele 

(MOREIRA, 2015, p.160). Por essa definição, permite-se então um caminho de 

aproveitamento das inúmeras horas que os jovens e adultos dedicam aos videogames, que é 

um tipo de conhecimento, muito mais por sua estruturação lógica do que o conteúdo, que 

também desenvolvem vários aspectos como o raciocínio ou leitura visual, por exemplo. 

Ausubel entende que novas ideias e informações podem ser de fato aprendidas e retidas na 

“medida em que conceitos relevantes e inclusivos estejam adequadamente claros e 

disponíveis na estrutura cognitiva do individuo e funcionem, dessa forma, como ponto de 

ancoragem às novas ideias e conceitos” (Ibid., p.160).  

Para Ausubel, para que uma aprendizagem significativa ocorra, são necessárias 

duas condições indispensáveis. A primeira é que o aluno deva ter uma disposição para 

aprender. Se o aprendiz quiser apenas memorizar o conteúdo de forma aleatória e literal, isso 

resultará em uma aprendizagem mecânica. Já a segunda condição é que o conteúdo a ser 

aprendido deverá ser potencialmente significativo, isto é, ele tem que ser lógica e 

psicologicamente significativo: o primeiro depende do conteúdo a ser ensinado e o segundo é 

o significado psicológico que se relaciona às prévias experiências que cada indivíduo possui 

(PELIZZARI, 2002, p. 38).   

Aqui vale fazer uma reflexão sobre a semelhança entre a primeira condição da 

aprendizagem significativa que é a voluntariedade em se aprender, e a participação em um 

jogo, que ocorre da mesma forma espontânea. Jane McGonigal (2012, p. 31) afirma que “a 

liberdade para entrar e sair de um jogo por vontade própria assegura que um trabalho 

intencionalmente estressante e desafiador é vivenciado como uma atividade segura e 

prazerosa”. Trazer essa semelhança à luz da gamificação possibilita uma compreensão sobre 

os caminhos que esse tipo de metodologia pode propiciar.  

Levando em consideração a teoria ausubeliana, essa conexão entre gamificação e 

educação torna-se uma proposta com grande diferencial, tendo em vista que a condição de 

disposição voluntária é fator indispensável para aprendizagem significativa e para o uso de 

jogos. Na segunda condição apontada por Ausubel, a de que o conteúdo a ser aprendido deve 

ser significativo, trazendo isso para uma estratégia gamificada, os conteúdos serão mais 

facilmente explorados nessa lógica, uma vez que eles estão submersos em uma ideia de jogo e 
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deverão ser alcançados (nível a nível) para dar continuidade a atividade lúdica, ou seja, o 

conteúdo disciplinar também passa a ser um quesito para avançar no jogo. Nessa lógica, a 

aprendizagem está dissolvida no decorrer do jogo e por isso passa a ter para o aluno um outro 

significado, deixando de lado a obrigatoriedade em se aprender, assumindo um caráter natural 

que necessita-se percorrer para alcançar sucesso no jogo. O conteúdo passa a ser algo 

significativo, uma vez, que o aluno depende dele para continuar progredindo em uma 

estratégia gamificada.   

Além das condições ideais para a aprendizagem, a teoria de Ausubel destaca uma 

grande importância à organização. Ele acredita que novos conhecimentos são de fato 

adquiridos, quando incorporados e relacionados à estrutura cognitiva de forma aglutinada e 

relevante. Isso se deve porque “a maioria da aprendizagem e toda a retenção e a organização 

das matérias é hierárquica por natureza, procedendo de cima para baixo, em termos de 

abstração, generalidade e inclusão” (AUSUBEL, 2003, p.6). Costa e Verdeuax (2016, p.61) 

fazem um entrelaçamento entre aprendizagem significativa e jogos parecida com a 

convergência já feita em Vygotsky, mas ancorado na teoria ausubeliana. Eles afirmam que: 

  

Quando um jogo é formulado, seus criadores consideram, antes de tudo, o aumento 

gradual na dificuldade das tarefas, de modo que as mesmas se tornem mais difíceis à 

medida que o jogador adquire habilidades para pensar em táticas mais elaboradas. 

Da mesma forma, a Teoria da Aprendizagem Significativa preconiza a organização 

sequencial do conteúdo, determinada pelo próprio corpo estruturante de cada área de 

conhecimento, a fim de utilizar conceitos prévios dos estudantes na assimilação de 

novos conceitos e transformação do conhecimento já adquirido. Caso os assuntos 

sejam organizados para que dependam espontaneamente dos anteriores, o aprendiz 

estrutura a rede hierárquica de subsunçores mais facilmente. 

  

Seguindo-se a ideia de estruturação por meio de organização e hierarquia, Joseph 

Novak, colega de Ausubel que deu continuidade ao trabalho de refinar a teoria da 

aprendizagem significativa, desenvolveu o conceito de “mapas conceituais”. As 

representações em diagramas indicando relações entre conceitos ou entre palavras utilizadas 

para representar conceitos são maneiras visuais de facilitar a aprendizagem significativa, 
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priorizando relações e hierarquia (MOREIRA, 2012). Novak, Gowin e Khale (1984, p. 15-

16)
31

 sintetizam a essência dos mapas conceituais de forma assertiva:  

 

Um mapa conceitual é um dispositivo esquemático para representar um conjunto de 

significados de conceitos embutidos em um quadro de proposições. Os mapas 

conceituais esclarecem para estudantes e professores as ideias centrais para as quais 

eles devem-se concentrar para uma tarefa de aprendizagem específica. Um mapa 

também pode fornecer um tipo de visualização de caminhos que mostre alguns 

rumos que podemos tomar para conectar significados de conceitos em proposições. 

Depois que uma tarefa de aprendizado foi completada, os mapas conceituais 

fornecem um resumo esquemático do que foi aprendido. A aprendizagem 

significativa avança mais facilmente quando novos conceitos ou significados de 

conceito são subsumidos (da palavra subsunçor) em conceitos mais amplos e 

inclusivos, os mapas conceituais devem ser hierárquicos, isto é, os conceitos mais 

gerais, mais inclusivos, devem estar no topo do mapa, com conceitos 

progressivamente mais específicos e menos inclusivos organizados abaixo deles. 

 

A partir desse conceito, levando-se em consideração a gamificação, pode-se 

propor a adaptação do conteúdo a ser ensinado conforme os mapas conceituais de Novak e 

Ausubel, uma vez que a mecânica dos níveis é representada por fases hierarquizadas, de 

maneira organizada. Ou seja, os mapas conceituais podem servir de base para o professor 

montar as fases de uma atividade da disciplina gamificada.  

É válido ressaltar que os mapas conceituais são diferentes dos mapas mentais. 

Eles seguem uma lógica bastante semelhante, mas possuem diferenças. De forma resumida o 

mapa conceitual é uma visão esquemática, da tarefa que foi aprendida, apresentada aos alunos 

para reforçar o que foi ensinado, conforme explicitado anteriormente. Já os mapas mentais são 

formas de organizar pensamentos de maneira visual e textual, começando por um tema central 

e ramificando-o em temas secundários (VIANNA ET AL, p. 81, 2013) ele “representa uma 

jornada pessoal feita no papel” (BUZAN, p.31, 2009).  

O uso dos mapas conceituais para servir como fundo de base para uma estratégia 

gamificada é uma forma de utilizar a teoria para embasar ações de forma concreta. A essência 

dos mapas conceituais pode ser utilizada como base para estruturação de um conteúdo 

gamificado, possibilitando-se a organização e hierarquização do conhecimento em fases e 
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 Tradução da autora: “A concept map is a schematic device for representing a set of concept meanings 

embedded in a framework of propositions. Concept maps work to make clear to both students and teachers the 

small number of keyideas they must focus on for any specific learning task. A map can also provide a kind of 

visual road map showing some of the pathways we may take to connect meanings of concepts in propositions. 

After a learning task has been completed, concept maps provide aschematic summary of what has been learned. 

Because meaningful learning proceeds most easily when new, concepts or concept meaningsare subsumed under 

broader, more inclusive concepts, concept maps should be hierarchical; that is, the more general, more inclusive 

concepts should be at the top of the map, with progressively more specific, less inclusive concepts arranged 

below them.” 
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mundos semelhantes aos dos jogos, fazendo com que a aprendizagem significativa seja um 

produto desse processo. 

Por fim, é apropriado fazer uma conexão entre a importância da linguagem dentro 

da teoria ausubeliana e sua representação dentro de uma atividade de gamificação. Nesse 

contexto, o uso de um vocabulário diferenciado para elementos que normalmente causam 

rejeição nos alunos, permite uma ressignificação desses componentes do processo de 

aprendizagem. Quando uma narrativa permeia o conteúdo a ser ensinado, com recursos 

linguísticos mais simples, pode-se permitir que a exposição de ideias seja mais clara, fazendo 

com que situações familiares aos alunos facilite o entendimento de significados 

compartilhados entre aluno e professor, lembrando-se sempre de manter o diálogo para que 

não haja compreensões equivocadas das analogias (COSTA E VERDEUAX, 2016). 

Percebe-se, então, que a gamificação ancorada nas teorias de Vygotsky e Ausubel 

cumpre o papel de tornar uma prática inovadora em uma proposta fundamentada em bases 

teóricas, propiciando uma aplicação menos hipotética e mais sólida. Coadunar a gamificação 

com teorias consagradas permite que o contexto do aluno e a forma como ele aprende sejam 

levados em consideração, ao propor um novo modelo de ensino, principalmente quando  

trata-se de alunos oriundos de uma geração altamente envolvida com tecnologia.   
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4 APLICAÇÕES DA GAMIFICAÇÃO E O MODELO CANVAS PARA 

GAMIFICAÇÃO 

 

Como explicitado anteriormente, tem-se como objetivo específico deste trabalho 

conhecer melhor a gamificação e, enquanto técnica, como ela pode ser aplicada nos ambientes 

de ensino. De maneira alguma há intenção de mostrar todas as formas possíveis de aplicação 

da técnica. O que se propõe é entender como o planejamento do aproveitamento da 

gamificação, de acordo com alguns dos principais autores (WERBACH E HUNTER; 

BURKE; ALVES; RODRÍGUEZ E SANTIAGO) pode ser realizado. 

Faz parte da metassíntese qualitativa, a metodologia deste trabalho, decidir o que 

é relevante para a pesquisa, de acordo com os interesses já elencados (MATHEUS, 2009, 

p.545). Por isso, após uma exaustiva coleta de dados, de aproximadamente dois anos, com 

consultas a bancos de artigos e livros (nacionais e internacionais), sites, revistas científicas, 

eventos e cursos, foram possíveis, como forma de validar a metassíntese qualitativa, 

selecionar autores que apresentassem modelos de planejamento da gamificação. Ancorando-

se na pesquisa bibliográfica, foi possível definir quais estudos eram pertinentes ao que está 

proposto no objetivo.  

Após a seleção dos estudos, foram levantados os aspectos mais relevantes que 

cada um traz sobre o que pode entender-se sobre o que é necessário para planejar uma 

estratégia de gamificação. Pretende-se mostrar o que pode ser feito: o professor com o 

domínio do conteúdo a ser ministrado, juntamente com as informações necessárias sobre o 

planejamento de uma solução gamificada, poderá inovar e ser criativo ao propor o uso dos 

elementos do jogo na aprendizagem, tornando assim cada experiência única e customizada.   

Além dos roteiros propostos por os autores citados, este trabalho se propõe a 

discutir o Modelo Canvas de Gamificação, de Sergio Jiménez (2013), como uma ferramenta 

que apoia e possibilita a facilitação do planejamento de uma estratégia de gamificação de 

maneira mais visual e prática. 

 

4.1. Roteiros para aplicação da gamificação em processos de ensino-aprendizagem 

 

Pode-se acreditar erroneamente que a gamificação é apenas um sistema de 

distribuição de pontos, insígnias e ranqueamento. Rodríguez e Santiago (2015, p.21) afirmam 

que, em muitos momentos, o mais fácil é incorporar esses três elementos – que aparecem em 

quase todos os jogos – e dizer que se criou um sistema gamificado. Entretanto, a gamificação 
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não se resume apenas às estruturas mencionadas. Por isso, não se pode simplificar 

demasiadamente o processo com apenas essas características. Afinal, a entrada no “círculo 

mágico” necessita de um planejamento mais engenhoso para ocorrer de fato. Portanto, o 

conteúdo a seguir tem o intuito de mostrar alguns passos necessários, levantados em alguns 

estudos, para que seja possível aplicar adequadamente a gamificação nas práticas de ensino. 

Para Werbach e Hunter (2012, p.85), a “gamificação requer uma fusão entre arte 

e ciência”. Eles explicam que a técnica, de um lado, envolve conceitos emocionais, como 

diversão, jogo e as experiências dos usuários. E de outro lado, envolve engenharia mensurável 

e sistemas sustentáveis para atender objetivos concretos. Os autores mostram em seis passos o 

que é preciso fazer para colocar a técnica em prática. Apesar de muitas vezes os autores 

possuírem uma visão fortemente direcionada para organizações empresariais, o roteiro criado 

pode ser empregado em outros ambientes, como a sala de aula.  

 Os passos descritos pelos Werbach e Hunter (2012) são os seguintes: 1) defina os 

objetivos; 2) delimite quais são os comportamentos esperados; 3) descreva seus jogadores; 4) 

elabore os ciclos de atividades; 5) não esqueça a diversão; e por fim 6) empregue as 

ferramentas apropriadas.  

Burke (2015) apresenta um modelo de roteiro semelhante ao de Werbach e 

Hunter, mas com suas diferenças. Ele descreve em seis passos como construir uma atividade 

gamificada voltada para o mundo dos negócios. São eles: 1) definir os resultados esperados e 

as métricas de sucesso; 2) definir o público-alvo, inclusive ele usa a criação de personas para 

auxiliar na construção de perfis; 3) definir os objetivos dos jogadores; 4) determinar o modelo 

de engajamento dos jogadores; 5) definir o ambiente de jogo e planejar a jornada; 6) definir a 

economia do jogo; e 7) testar e repetir.  

Apesar de manter uma visão mais voltada para empresas e organizações, os dois 

autores citados apresentam um pouco da essência necessária para se construir um projeto de 

gamificação. Por isso, para o objetivo deste trabalho, que é o ensino e aprendizagem, os 

roteiros elaborados por Flora Alves (2015) e Fernando Rodríguez e Raúl Santiago (2015) 

serão melhor discutidos e aprofundados, uma vez que, esses autores propõem roteiros de 

como aplicar a gamificação na aprendizagem. 

Flora Alves (2015) contempla em sua obra um roteiro que visa apropriar a 

gamificação com o objetivo de melhorar aprendizagem e treinamentos. A autora ressalta em 

seu livro “Gamification: como criar experiências de aprendizagem engajadoras”, que existem 

diferentes estilos de aprendizagem, além das diferentes gerações. Já Raúl Santiago, professor 

da Universidad de La Rioja, e Fernando Rodríguez, criador da plataforma gamificada 
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Toovari
32

, abordam em seu livro “Gamificación, cómo motivar a tu alumnado y mejorar el 

clima en el aula”, uma história de um professor que pretende aplicar a gamificação em sala de 

aula e mostram todas as suas experiências na construção de um projeto gamificado 

(RODRÍGUEZ E SANTIAGO, 2015).  

O roteiro desenhado por Alves (2015, p.130) se resume em sete passos. Ela 

ressalta: “durante todo o processo, lembre-se incansavelmente que sua perspectiva é diferente 

da perspectiva do aprendiz ou jogador. O design é feito para ele”. Ela afirma que o instrutivo 

leva em consideração a abordagem MDA (Mechanics, Dynamics, Aestetics) (HUNICKE; 

LEBLANC; ZUBEK, 2004), discutidas anteriormente, por assegurar um “pensamento de 

jogo”. 

O primeiro passo é conhecer os objetivos de aprendizagem: ela explica que é 

necessário “começar pelo fim”, ou seja, pelos objetivos que deseja-se alcançar. No segundo 

passo, é preciso definir comportamentos e tarefas que serão o objetivo do projeto: ela reitera a 

necessidade de transcrever o objetivo instrucional e listar comportamentos e tarefas que 

precisam ser executadas pelo aprendiz. No terceiro passo, é preciso conhecer os jogadores: ela 

lista algumas informações que precisam ser levantadas, como: “O que o aprendiz sente e 

pensa?”; “O que ele costuma ver?”; “O que diz e faz?”; e “O que ele escuta?”. No quarto 

passo, é importante reconhecer o tipo de conhecimento que precisará ser ensinado, isso 

determinará os tipos de atividades a serem utilizadas e as possibilidades criativas a serem 

inseridas no projeto. No quinto passo, é preciso assegurar a presença de diversão, que poderá 

ser adicionada através de mecanismos que acionem as emoções dos alunos. A autora lista 

diversas atividades que podem proporcionar isso, como: adquirir conhecimentos, gerir 

situações de conflito, sentir medo, estreitar laços afetivos, explorar espaços, entre tantas 

outras possibilidades. O mais importante neste momento é retomar a teoria do fluxo, de 

Csikszentmihaly, para manter o nível de interesse pertinente, nem tão fácil que leve ao tédio, 

nem tão difícil que leve à ansiedade e consequente abandono. No sexto passo, é preciso 

empregar as ferramentas apropriadas, pensar na estrutura completa do jogo (com todos os 

elementos já discutidos), estabelecer quais os objetivos e demonstrar ao jogador quais são 

eles, além de restringir a forma de alcançar e equilibrar com autonomia dada aos estudantes. 

Também é importante apontar os progressos, dar os devidos feedbacks e trabalhar com 

recursos “virtuais”, insígnias e outros tipos de premiações. Por fim, no sétimo passo é preciso 
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 Plataforma gamificada criada por Fernando Rodríguez disponível em: https://www.toovari.com/ 
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fazer protótipos: a autora acredita que todas as ideias deverão ser testadas, assim, a garantia de 

sucesso é maior (ALVES, 2015, p.131-138).       

Rodríguez e Santiago (2015) acreditam em um roteiro mais elaborado e com 

uma proposta totalmente voltada para o ambiente escolar. Os autores limitam seis etapas que 

se deve percorrer para construir um projeto de gamificação para sala de aula.  

Os autores apontam que a primeira fase do instrutivo é trocar termos já 

conhecidos do ambiente escolar por termos dos jogos. A substituição de terminologias 

influencia na experiência de jogo e de certa forma retoma a teoria de Ausubel, já discutida, 

que dá grande importância a esse aspecto. Eles exemplificam como algumas trocas podem ser 

feitas, como alunos por jogadores, grupos por equipes, notas por pontos de experiência, entre 

outras. Rodríguez e Santiago (2015, p.95) afirmam: 

 

Muitos termos são carregados com conotações indesejáveis. Um exame é algo 

que, em princípio, assusta mais da metade dos alunos. O conceito pode ser 

outro, menos ameaçador. Um nome é muito mais do que um nome. [...] 

Pequenas mudanças que têm um grande impacto, e é precisamente lá onde a 

inovação é forjada, a capacidade de hibridar elementos que convergem em 

ambientes diferentes.
33

 

 

Na segunda etapa, Rodríguez e Santiago (2015, p.98)  acreditam que é preciso 

desenhar o “círculo mágico”. A expressão cunhada por Huzinga é retomada para criar um 

ambiente de interação marcado por regras, que regem comportamentos e fazem demarcações 

entre o que está no jogo e o que não está. Os autores consideram as interações classificando-

as de acordo com o espaço onde ela ocorre, sendo ambiente virtual ou ambiente físico. Eles 

ressaltam a importância das tecnologias para o ambiente virtual, além disso, eles sugerem 

pequenas mudanças no ambiente físico, como por exemplo, novas disposições de mesas e 

alunos, tudo isso para ajudar na dinâmica proposta por um jogo. 

O “processo de embarque” é a terceira fase do roteiro proposto pelos autores. É 

preciso facilitar a entrada dos alunos no “círculo mágico”. A estratégia é feita após o docente 

conhecer os discentes, na prática, de acordo com o que foi levantado sobre cada um. Será o 

momento da distribuição ou escolha de avatares
34

, cada discente se converte em um jogador e 

a relação é construída dia após dia durante as aulas. E este momento inicial é uma boa hora 
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 Tradução da autora: “Muchos términos están cargados de connotaciones indeseables. Un examen es algo que 

en principio da miedo a más de la mitad de los alumnos. El concepto puede ser otro, menos amenazante. Um 

nombre es mucho más que un nombre. [...] Pequeños cambios que tienem un gran impacto, y es justo ahí donde 

se fragua la innovación, la capacidad de hibridar elementos que convergen en entornos dispares.” 
34

 Transformação em um personagem. 
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para apresentar reflexões sobre a aprendizagem, para que os alunos possam compreender que 

além da diversão existe algo maior que será conquistado. Os autores sugerem iniciar com uma 

atividade onde respostas deverão ser anotadas em fichas pelos alunos, eles distribuem duas 

perguntas como “O que é aprender?” e “Por que você quer aprender?”. Após o exercício, é o 

momento de o docente explicar, por meio de uma terminologia de jogos, a importância do 

aprendizado e como isso o ajudará a vencer os níveis do processo. É válido lembrar, que o 

processo de embarque deverá ser feito toda vez que um grande ou pequeno objetivo seja 

determinado, são estes momentos que terão grandes influencias nos comportamentos do 

jogador e facilitarão a condição de fluxo (Ibid, p. 101-106). 

Na quarta etapa, o professor deverá definir os objetivos e trabalhar 

comportamentos. Deve-se conceber como se quer que os jogadores comportem-se no jogo 

para atingir os objetivos estipulados, portanto, deverão ser criadas regras que definirão tudo o 

que acontece no jogo. Este momento é de extrema importância ao projetar qualquer processo 

de gamificação na sala de aula. A divisão entre os objetivos que se quer alcançar e os 

comportamentos que se espera deverão ser correlacionados em equilíbrio. Os autores 

exemplificam com a seguinte situação: se um professor quer que os alunos sejam mais 

participativos, ele deverá trabalhar em comportamentos que motive esse tipo de ação, ou seja, 

é preciso colocar “alavancas” de motivação que impulsionem os alunos que não participam a 

começarem a alterar seu comportamento. As motivações não precisam ser extrínsecas, um 

desafio posto de maneira adequada poderá resultar em uma motivação intrínseca, ou seja, a 

gamificação não é apenas recompensar por tudo que for colocado no jogo, por isso é 

importante conhecer o jogador para que seja possível propor motivações adequadas (Ibid, 

p.105-110). 

Na quinta fase, é preciso conhecer os diferentes tipos de jogadores e tentar 

relaciona-los com diferentes características ou tipos de estudantes. Os autores citam  

Bartle (2004) para explicar que a classificação habitual de pessoas em faixas etárias e sexo só 

contribui para a criação de estereótipos que limita as possibilidades relacionadas aos jogos, 

por isso ele segmentou os jogadores em quatro tipos de personalidade. A divisão entre 

triunfador, explorador, social e competitivo colabora para a compreensão e adequação de 

proposições nos jogos. O triunfador gosta de ser desafiado, mostrar seus feitos e se superar a 

todo o momento, se diverte agindo no mundo virtual. Já o explorador se apaixona por 

novidades e descobrir novas possibilidades, se diverte interagindo com o mundo virtual. O 

social gosta de interação e está sempre tentando estabelecer novas relações, se diverte 

interagindo com outro jogador. E por fim, o competitivo gosta de competir, diferente do 
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triunfador, a simples possibilidade de vencer ou eliminar o oponente já o absorve, se diverte 

atuando com outros jogadores. 

Rodríguez e Santiago (2015) finalizam o roteiro com a sexta etapa: eles afirmam 

que neste momento deve ocorrer o ciclo de atividade, que contempla três processos: feedback, 

ação e motivação. O ciclo de atividade acontece quando um jogador executa qualquer tipo de 

ação. Isso faz com que uma atividade específica seja iniciada, que consequentemente, fará 

com que outro jogador reaja fazendo com que uma outra atividade seja provocada, gerando 

assim um ciclo. Existem dois tipos de ciclo de atividade, um chamado “loops de ação”, que é 

quando um jogador executa uma ação que causará um resultado. Dependendo deste resultado, 

o jogador escolherá seu próximo movimento. Tudo isso depende do feedback obtido. Este 

será a chave para todo o processo, sem isso não há ação que gera motivação para o jogador, 

ou seja, o feedback é uma resposta para o jogador saber se está agindo de maneira correta, 

quanto mais imediato melhor. O outro tipo de ciclo de atividade são as “escadas de 

progressão” que nada mais é do que conseguir que o conjunto do jogo não seja simplesmente 

um loop, mas que faça um sentido contínuo do progresso. Isso passa a ideia de movimento em 

que é possível visualizar o objetivo do jogo. O desafio é tornar cada dia diferente e fazer com 

que os jogadores consigam perceber o progresso. Nessa etapa, é necessário que se aplique 

diferentes tipos de dinâmicas, mecânicas e componentes dos jogos, como por exemplo, níveis, 

medalhas, rankings, para que se possa conquistar os ciclos de atividades adequados (Ibid, 

p.148-154).    

Em cada proposta de roteiro para aplicar a gamificação, existem algumas 

peculiaridades, mas em essência algumas fases são parecidas e a proposta de planejamento 

foca seus cuidados em criar uma experiência de jogo motivadora e engajadora para o público 

a qual se destina.  

Em termos visuais, o Modelo Canvas de Gamificação de Sergio Jimenez (2013), 

detalhado a seguir, também pode ser uma maneira de iniciar-se em projeto de gamificação. 

   Para entender melhor o Modelo Canvas
35

 de Gamificação é preciso, antes de 

tudo, compreender o Modelo Canvas de Negócio ou Business Model Canvas (BMC), que 

serviu de base e inspiração para o primeiro. 

O modelo de Alexander Osterwalder teve início em sua tese de doutorado, onde 

foi criado um modelo de negócio inovador que revolucionou a maneira de pensar de novos 

empreendedores e empresas. Posteriormente, utilizando a criação colaborativa que teve a 
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 Traduzido para o português como tela. 
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participação de 470 profissionais de estratégia de 47 países, surgiu o Modelo de Canvas de 

Negócio (NAGAMATSU, BARBOSA e REBECCHI, 2013). 

Ao criar o Modelo Canvas de Negócio, o objetivo era estabelecer um conceito 

simples e relevante, possibilitando que qualquer empresa pudesse descrever e manusear seu 

modelo de negócio para criar novas estratégias, desafiar suas preconcepções e criar valor de 

maneira eficiente e eficaz. Por isso, o modelo foi considerado o mais completo na teoria de 

modelo de negócio, por abordar de maneira minuciosa, conforme mostra a figura 4, o 

relacionamento de todos os componentes organizacionais, e também por evidenciar como 

essas se relacionam para criar e capturar o valor proposto pela organização (BONAZZI E 

ZILBER, 2013). 

 

Figura 4 - Modelo Canvas de Negócio 

 

Fonte: Osterwalder e Pigneuer (2011, p.18-19). 

 

Os próprios autores do modelo, Osterwalder e Pigneur (2011, p.42), explicam 

sobre o assunto: 

 

Esta ferramenta lembra uma tela de pintura – mas pré-formatada com nove 

blocos – que permite criar imagens de Modelos de Negócios novos ou já 

existentes. O Quadro funciona melhor quando impresso em uma grande 

superfície, para que vários grupos de pessoas possam rascunhar e discutir 

juntos os seus elementos, com anotações em adesivos ou marcadores. É uma 

ferramenta prática e útil que promove entendimento, discussão, criatividade e 

análise. 

Apropriando-se do sucesso do Modelo Canvas de Negócio, Sergio Jimenez 

propôs um modelo semelhante para a estratégia de gamificação, utilizando a simplificação dos 
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https://scholar.google.com.br/citations?user=VwC-1OwAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
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nove blocos com o ideal de facilitar a utilização de gamificação por pessoas que não estão 

acostumadas com a construção do desenho de games. Então, combinando o estudo "MDA 

Framework: uma abordagem formal para o Game Design e Game Research", de Robin 

Hunicke, Marc LeBlanc e Robert Zubek (2004) com o consagrado “Business Model Canvas” 

de Osterwalder e Pigneur (2011), Sérgio Jimenez construiu o Modelo Canvas de Gamificação 

(JIMENEZ, 2013) conforme mostra a figura 5.   
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Figura 5 - Modelo Canvas de Gamificação 

 

Fonte: Jimenez (2013) Tradução: Própria autora. 



87 
 

Escribano (2010) afirma que o CEO
36

 da empresa AIWIN, Sergio Jiménez, deu 

muitos workshops para ensinar sobre o uso do Modelo Canvas de Gamificação, e mostrar 

como essa ferramenta sistemática pode ser intuitiva, ágil e flexível. Afinal de contas, a ideia é 

que o modelo facilite o uso por pessoas que não estão habituadas a criação de jogos.  

Jimenez (2013) explica, separadamente, todos os nove blocos que compõem o 

quadro e como utilizar o modelo. Quando o autor utiliza o termo benefícios, ele descreve o 

retorno econômico ou social que se espera com a introdução da gamificação. Já os jogadores 

são definidos como “quem” e “como são as pessoas” que irão desenvolver determinados tipos 

de comportamentos. Esse último pode ser descrito como as ações necessárias para 

desenvolver nos jogadores comportamentos que retornem o objetivo do projeto. Na parte de 

estética, ficam as respostas emocionais desejáveis evocadas no jogador, quando eles 

interagem com o jogo, que seria um conceito mais próximo da diversão. Já a dinâmica 

relaciona-se ao comportamento em tempo de execução da mecânica que age sobre o jogador 

ao longo do processo, aproximando-se do conceito de motivação. Os componentes são os 

elementos ou características do jogo para criar mecânica ou dar feedback aos jogadores. A 

mecânica são as regras do jogo, juntamente com os componentes para criar a dinâmica do 

jogo. Além disso, as plataformas são os artefatos para implementar a mecânica do jogo. E por 

fim, os custos são os principais valores ou investimentos para o desenvolvimento da 

estratégia. 

Assim, como o modelo de Osterwalder possui uma lógica nos encaixes dos 

blocos, ligando os elementos que tem relação, o modelo de Jimenez também possui uma 

construção parecida (FIG.6).  Ele utiliza duas perspectivas, inspiradas nos trabalhos já citados, 

para posicionar os elementos no modelo. A primeira é a perspectiva de jogo, que descreve a 

posição do jogador e a do designer (a pessoa que está desenhando o projeto). Na parte da 

direita está o jogador, as primeiras impressões deles serão os elementos de design do jogo, 

como por exemplo, a estética e dinâmica, para alcançar uma ligação com a experiência do 

jogo. Na parte da esquerda está o designer que precisará trabalhar para propiciar a experiência 

de jogo com os componentes e mecânica, possibilitando esse arranjo nas plataformas 

selecionadas. Já a perspectiva de negócio descreve a busca pela eficiência do projeto, 

concomitante com a proposta de valor para o jogador. No lado direito do modelo, encontram-

se as decisões que criam valor para o jogador, no lado esquerdo estão as decisões relacionadas 

às eficiências de custos e retornos de soluções (Ibid).  

                                                           
36

 Cargo de direção, um dos mais altos em hierarquia na empresa.  
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Figura 6 - Descrição das divisões de conceitos presente no modelo de Sérgio Jimenez 

 

 

 

     Fonte: Sérgio Jimenez (2013) adaptado pela autora. 

 

Jimenez (2013) finaliza acreditando que a construção de uma proposta de 

gamificação não é algo exato, mas ele sugere que o planejamento favorece um caminho 

oportuno. Ele afirma “a gamificação não é uma ciência exata, nem a criação de jogos, mas 

sim um processo passo a passo que considera os aspectos mais importantes para criar 

soluções, validá-las e aprimorá-las para proporcionar sucesso e eficácia nos resultados”. 

Como visto anteriormente, todos os roteiros e modelo apresentados mostram 

caminhos para facilitar a criação de uma estratégia gamificada, lembrando que não existe uma 

fórmula de sucesso garantido, mas sim, uma possibilidade de que os pontos importantes sejam 

discutidos e pensados para maximizar a chances da aplicação da gamificação ser pertinente e 

eficaz. 
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5 RESULTADOS  

Todos os pontos levantados até o momento, do cenário educacional brasileiro 

atual à gamificação como metodologia de ensino-aprendizagem, serviram de referencial para 

a proposição de um instrutivo de como o professor brasileiro poderá planejar a gamificação 

em ambientes de aprendizagem. A ênfase no âmbito nacional se dá pela dimensão das suas 

mazelas, posta no primeiro capítulo deste trabalho, afinal, um material que tenta contribuir 

com inovações para a metodologia tradicional de ensino-aprendizagem tem um papel especial 

para os docentes e futuros docentes. O objetivo principal do trabalho é garantir que aspectos 

relevantes da gamificação sejam conhecimentos assegurados para aqueles que gostariam de 

aplicar a nova estratégia na educação.  

Além de cumprir o objetivo estabelecido, é válido ressaltar que dados levantados 

mostram que os docentes brasileiros possuem muitas turmas de alunos e consequentemente 

poucas horas para a dedicação ao planejamento de aulas. Por isso, facilitar e substanciar o 

melhor caminho para aplicação da gamificação no ensino-aprendizagem se faz pertinente e 

garante agilidade na preparação da aplicação da estratégia.  

Também é sabido que, historicamente, a popularização de novos métodos de 

ensino se deu a partir de “manuais pedagógicos”. Portanto, um instrutivo de “como aplicar” a 

gamificação visa popularizar a técnica, uma vez que, o conhecimento construído pelos futuros 

docentes não resume-se ao conteúdo disponível nas graduações, podendo ser alcançados por 

meio de conhecimento científico, como o conteúdo consolidado nessa dissertação.  

Como já explicitado, optou-se por conduzir a metassíntese qualitativa, uma vez 

que a metodologia possibilita a elaboração de uma nova explicação de forma que seja 

equivalente aos estudos pesquisados, sustentando os conceitos de cada estudo. O produto da 

metassíntese qualitativa ou o novo conceito apresentado deverá ser integrativo, respeitando os 

estudos já selecionados (MATHEUS, 2009). Além disso, a metodologia permite que as 

junções dos estudos sejam direcionadas a um novo contexto, como o da educação, por 

exemplo. Após a análise e associação dos conceitos apresentados nos estudos estabelecidos, 

prossegue-se, neste momento, para elaboração de novas afirmações com o propósito de 

responder a pergunta deste trabalho e ancorá-las no contexto educacional brasileiro.   
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5.1 Integração dos modelos de planejamento da gamificação 

 

Os modelos levantados e discutidos, no capítulo 4 deste trabalho, foram 

analisados e associados para que fosse possível construir um modelo que englobasse todos os 

conceitos propostos pelos autores levantados (WERBACH E HUNTER, 2012; BURKE, 

2015; ALVES, 2015; RODRÍGUEZ E SANTIAGO, 2015; JIMENEZ, 2013). Além disso, as 

discussões teóricas que fundamentam a educação e a gamificação também foram consideradas 

por alicerçar a estratégia como metodologia de ensino-aprendizagem. Após as reflexões sobre 

o que é gamificação e como ela pode auxiliar no ensino-aprendizagem, é preciso correlacionar 

quais são os passos utilizados para planejar a estratégia. 

Na figura 7 é possível visualizar como foi feita a síntese das informações obtidas a 

partir de cada modelo dos diferentes autores.   

 

Figura 7 - Síntese dos modelos dos autores evidenciando os passos que possuem afinidade de conteúdo 

 

Fonte: Própria autora a partir dos modelos discutidos no capítulo 4.  

 

Na comparação é possível perceber as ideias convergentes realçadas por meio de 

cores iguais, a partir daí é construído um modelo, com base na metassíntese qualitativa, 
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respeitando a essência dos modelos anteriores. Condensam-se ideias semelhantes e 

incorporam-se informações complementares, a fim de construir um caminho balizado para o 

docente, respeitando os estudos anteriores e consolidando um caminho que possui respaldos 

em diferentes estudos qualitativos de conhecidos estudiosos da gamificação.   

Portanto, foi possível chegar aos seguintes passos, que serão aprofundados a 

seguir, para planejar a aplicação da gamificação no contexto da educação brasileira: 

 1. Definir objetivos e os resultados esperados 

 2. Conhecer os jogadores 

 3. Delimitar os comportamentos e tarefas 

 4. Construir o ambiente propício 

 5. Trocar termos e iniciar o embarque 

 6. Criar os ciclos de atividades pensando na jornada dos alunos 

 7. Empregar as ferramentas adequadas 

 8. Empregar diversão e prototipar 

5.1.1 Passo Um: Definir objetivos e os resultados esperados 

 

Todos os modelos discutidos no capítulo 4 têm características em comum, uma 

delas é o respeito em definir-se objetivos. Os resultados esperados e os objetivos propostos 

precisam ser conhecidos para que o planejamento comece a se delinear, saber onde deseja-se 

chegar possibilita entender quais estratégias poderão ser utilizadas. Alguns autores (ALVES, 

2015; RODRÍGUEZ E SANTIAGO, 2015) acreditam que esta fase ajuda o professor a pensar 

os comportamentos e resultados esperados, que tem relação direta com a definição de quais 

estratégias e ferramentas deverão ser utilizadas.  

É importante lembrar que a gamificação trabalha com motivação e engajamento, 

por isso pode-se pensar em diversos objetivos, não somente a aprendizagem, como por 

exemplo, a mudança de comportamento. Em uma turma onde os alunos possuem dificuldades 

de concentração ao conteúdo lecionado, pode-se pensar em estratégias que envolvam diluir 

recursos do jogo durante a exposição de conteúdo, de maneira que para prosseguir no game, é 

necessário manter foco no que está sendo explanado, ou, até mesmo, a inserção de elementos-

surpresa que fomente a interação entre alunos e professor.   

Podem existir inúmeros objetivos que os docentes desejam almejar, e para tantos 

objetivos, mais uma dezena de caminhos a serem construídos para conquistar o que foi 

proposto. Por isso, esta fase mostra-se bastante importante na construção do planejamento da 
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gamificação. Portanto, deve-se perguntar: Quais são os objetivos e os resultados esperados ao 

gamificar uma disciplina ou uma aula? A gamificação pode ajudar no objetivo proposto? 

Não só saber os objetivos a serem conquistados, também deve-se saber como 

serão as métricas de sucesso. O professor deverá mensurar se o objetivo posto em planos está 

sendo alcançado, para que o esforço empenhado com a gamificação seja avaliado para 

concluir se a estratégia está adequada aos resultados esperados. Talvez a resposta sobre o uso 

da gamificação, só virá, de fato, após a prática. Entretanto, mesmo que a confirmação só 

venha ao final do processo, é recomendado refletir se a estratégia é o melhor caminho a ser 

seguido.  

 

5.1.2 Passo Dois: Conhecer os jogadores  

 

Nesta etapa é preciso conhecer os alunos que estão participando do jogo. Um dos 

autores levantados (BURKE, 2015) utiliza a criação de persona para facilitar esta tarefa. Uma 

persona é um indivíduo imaginário com características comuns do público em questão. Criar 

esses personagens ajuda a identificar metas e estímulos pessoais. 

A discussão no capítulo 1 ajuda a delinear a imagem desses jogadores. O perfil 

dos jovens que estão em sala de aula atualmente segue características comuns. Pessoas 

multitarefas, com alta habilidade em lidar com tecnologias, que passam boa parte do tempo 

conectadas, esperam resultados imediatos, trocam informações em velocidade vertiginosa e 

anseiam por mais diversão durante a aprendizagem.  

Alves (2015) acrescenta algumas perguntas interessantes que ajudam ilustrar o 

perfil desses jogadores. O que escuta? O que sente e pensa? O que costuma ver? O que diz e 

faz? Quais são os desejos e necessidades? Quais são sua frustrações e medos? 

Além das diretrizes acima, é importante retomar o modelo de Bartle (2004) que 

indica tipos de jogadores: triunfador, explorador, social e competitivo. A definição colabora 

para a compreensão e adequação de proposições nos jogos. Essas adequações são vistas por 

Burke (2015) como respostas, ao se determinar o modelo de engajamento que se irá utilizar 

com os jogadores. Por essa razão a análise do perfil dos alunos estabelece diretrizes para a 

estratégia de gamificação. 

Conhecer um pouco mais esses alunos/jogadores ajuda a conceber quais 

estratégias serão utilizadas e na proposição de atividades levando em consideração as 

afinidades e diferenças. Por exemplo, se uma turma de alunos gosta muito de música, pode-se 
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pensar em atividades que combinem o conteúdo lecionado com o tema, propondo, por 

exemplo, uma fase musical em que o grande gancho seja essa mescla. Um dos grandes ganhos 

da gamificação é que ela permite reunir várias atividades diferentes como parte de um jogo, 

sem desvaler do mundo real, ou seja, inovar de diversas maneiras, levando em consideração 

os anseios e desejos dos jogadores.   

 

5.1.3 Passo Três: Delimitar os comportamentos e tarefas  

 

Nesse momento, é preciso estabelecer o que os alunos precisam fazer. O docente 

deverá elencar os comportamentos e tarefas que precisam ser feitas para alcançar o objetivo 

do projeto.  

Essa fase é muito importante, já que é a partir dessas informações que o professor 

começará a visualizar onde serão colocadas as “alavancas” de jogo e como será construída a 

experiência gamificada. Por exemplo, se é necessário compreender a história da educação 

brasileira, deve-se elencar os pontos principais do tema e o que o aluno deve fazer, como ler 

livros, fazer trabalhos, debater, etc. O tipo de conhecimento que será ensinado está 

diretamente relacionado ao tipo de atividade a ser utilizada (ALVES, 2015). 

Provavelmente esse levantamento já existe, pois, o professor trabalha com planos 

de ensino que contém informações como objetivos gerais e específicos, conteúdo, tempo 

provável e desenvolvimento metodológico. Além do plano de aula, que é um detalhamento do 

plano de ensino (LIBÂNEO, 2013).  

De modo genérico, essa parte condiz com o que o aluno precisa fazer para 

alcançar o objetivo, ou seja, qual é o comportamento ou aprendizado esperado dele. A partir 

daí, o professor deverá esmiuçar esse conteúdo para que seja possível perceber onde serão 

empregados os pensamentos e mecânicas de jogo para envolver os usuários. 

 

5.1.4 Passo Quatro: Construir o ambiente propício  

 

Neste momento inicia-se o processo de transição entre mundo real e o “círculo 

mágico”. É a hora de estabelecer o ambiente do jogo e propiciar a submersão dos 

participantes no “círculo mágico” de Huzinga (2008).  

O professor irá decidir em qual ambiente se dará o jogo, se será utilizado o mundo 

virtual e as tecnologias, se o círculo mágico se dará no ambiente real com o apoio de 
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ferramentas físicas, ou a combinação de ambas as possibilidades. Esta fase pode ser entendida 

como a definição da plataforma (JIMENEZ, 2013) ou como será o ambiente ou estrutura da 

estratégia gamificada (BURKE, 2015).  

Já existem plataformas que apoiam o uso da gamificação no ambiente escolar. 

Basta uma pesquisa na internet para descobrir as opções que o mercado de tecnologia oferece. 

Entretanto, o uso das tecnologias não resume-se em utilizar uma plataforma gamificada, o 

docente pode utilizar diversos recursos para incrementar o processo de gamificação, como as 

mídias sociais, o Google Classroom
37

 e tantos outros dispositivos, até mesmo o conhecido 

PowerPoint, citado anteriormente, pode ser utilizado de forma proveitosa e inovadora. É 

válido ressaltar que, “em contraste com os videogames, a maioria das soluções gamificadas 

não apresenta mundos virtuais elaborados com animações de alta qualidade, simulações e 

avatares”, mas sim soluções básicas com intuito de engajar e motivar os participantes 

(BURKE, 2015, p. 105). 

No mundo físico, no próprio ambiente da sala de aula e outros espaços da escola, 

pode-se pensar em pequenas alterações ou inserção de elementos que facilite a estratégia do 

professor. Rodríguez e Santiago (2015) acreditam que a disposição das carteiras podem ser 

alterada de acordo com os diferentes tipos de atividades para facilitar a interação entre alunos 

e professor.  

Com todas as discussões feitas até o momento, pode-se inferir que o sucesso da 

gamificação está muito mais relacionado com um planejamento criativo que combine diversos 

recursos do que propriamente o uso de tecnologias para gerenciar a estratégia. Essa afirmação, 

de certa maneira, também liga-se ao custo do projeto. Nesta fase, o professor define qual será 

e se terá um custo a ser empregado.  

Como já discutido, as discrepâncias entre as escolas brasileiras são variáveis, nem 

sempre existem meios tecnológicos de fácil acesso ou recursos para aplicação de novas 

metodologias, por isso é importante que o professor tenha em mente que o desenho da 

estratégia é flexível e depende muito mais da criatividade e inovação em dar novos sentidos a 

velhos instrumentos e formas, do que usar um recurso ou as tecnologias como determinantes 

do processo. Dividir uma sala em equipes, criar avatares, propor desafios instigantes, conduzir 

discussões atraentes, entre tantas outras possibilidades, envolve mais a habilidade em inovar 

do que emprego de um capital financeiro ou tecnológico. 

 

                                                           
37

 Um gerenciador de conteúdo escolar que apoia o trabalho docente. Disponível em: 

https://classroom.google.com 
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5.1.5 Passo Cinco: Trocar termos e iniciar o embarque 

 

Outra ação importante para facilitar a imersão no “círculo mágico” é pensar nas 

trocas de termos usuais que causam rejeição nos alunos por termos que são ligados aos jogos 

(RODRÍGUES E SANTIAGO, 2015). Por exemplo, trocar semestres ou unidades de 

conteúdo por mundos, provas por desafios ou trabalho por expedição. Na aprendizagem 

significativa, defendida por Ausubel, a linguagem tem uma importante função pedagógica. 

Por isso a troca de significados pode ser bastante útil em facilitar uma imersão, assim como, 

para explicar conteúdos didáticos através de metáforas que se relacionam aos jogos. 

No início da solução gamificada, as trocas começarão a ser introduzidas para 

induzir a ideia do jogo, bem como, o professor deverá iniciar o processo de embarque dos 

jogadores. Conforme já foi explicado, esse processo consiste em transformar os alunos em 

jogadores, por meio da distribuição de avatares e da introdução de como o jogo funcionará 

(ibid). 

Uma tática interessante para facilitar o embarque é por meio de badges ou 

coleções que os alunos poderão completar. Os bagdes dão uma síntese do que os alunos 

poderão conquistar durante o jogo e o que provavelmente é possível fazer dentro do sistema 

(WERBACH E HUNTER, 2012). 

Além disso, o processo de embarque mostra aos jogadores algumas regras de 

como o “círculo mágico” funciona e, com o passar dos dias, esse funcionamento vai se 

fortalecendo. É importante ressaltar que o processo não é feito somente uma vez e sim toda 

vez que se inicia um processo em busca de um objetivo diferente (RODRÍGUEZ E 

SANTIAGO, 2015). 

O processo de embarque juntamente com a troca de terminologias é importante 

para dar início ao “sentimento” de pertencer ou iniciar o jogo, por isso, eles precisam ser 

facilmente compreensíveis e motivadores.  

 

5.1.6 Passo Seis: Criar os ciclos de atividades pensando na jornada dos alunos 

 

As estratégias de gamificação são pensadas para propor aos jogadores uma série 

de ações ou ciclos de engajamentos sobre os quais eles possuem domínio (BURKE, 2015). 

Os jogos sempre possuem um início e às vezes têm um fim, entretanto, ao longo 

do caminho, eles funcionam por meio de loops e ramificações. Existem dois tipos de ciclos 

para desenvolver: “loops de engajamento” e “escadas de progressão” (WERBACH E 
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HUNTER, 2012). O ciclo “loops de engajamento” inicia-se com a motivação em fazer algo. 

Se a motivação for forte o suficiente, ela despertará uma ação e essa ação precisa de um 

feedback (positivo ou negativo) para novamente causar uma nova motivação. Portanto, 

elaborar uma estratégia de gamificação envolve estruturar a maneira como esse ciclo ocorre.   

O outro tipo de ciclo, chamado “escadas de progressão” é um conjunto de loops 

com um sentido contínuo de progresso (WERBACH E HUNTER, 2012; RODRÍGUEZ E 

SANTIAGO, 2015).  Por isso, quando o professor precisar definir os ciclos de atividades, ele 

deve pensar na jornada que seus alunos farão, lembrando-se da Teoria do Fluxo (ou flow) de 

Mihaly Csikszentmihalyi, onde os desafios e habilidades deverão ser equilibrados para que os 

alunos se sintam envolvidos e permaneçam “em estado de fluxo”. Ou seja, equilibrar a 

dificuldade dos conteúdos disciplinares com o nível de habilidade do aluno é a primazia do 

envolvimento, talvez esse seja um grande desafio para o professor. Por isso o feedback não é 

só importante para o discente, mas também é um termômetro para o docente saber o nível da 

habilidade dos jogadores, para que possa equilibrar com os desafios propostos. 

Werbach e Hunter (2012) explicam que os ciclos de atividades do dia 1 deverão 

ser diferentes do dia 100, em termos de dificuldade, para que a estratégia não fique entediante. 

O desafio é fazer com que os alunos experimentem o senso de progressão, empregando os 

mecanismos adequados. Além disso, as primeiras atividades deverão ser simples e induzir um 

tutorial de como o sistema funciona, o objetivo é que esse momento possibilite conhecer quais 

são as regras postas e quais são as possibilidades da estratégia. 

Em termos gerais, essa é uma característica peculiar da gamificação comparada a 

uma simples dinâmica ou uma atividade diferenciada em sala de aula. A gamificação está 

intimamente ligada ao senso de progressão, enquanto uma dinâmica, por exemplo, pode 

ocorrer isoladamente sem desenvolver um engajamento intrínseco e duradouro no aluno. 

Exemplificando, os ciclos de atividades podem ocorrer da seguinte maneira: o 

professor desenvolve como parte da estratégia de gamificação uma atividade que exige que os 

alunos apliquem um conhecimento adquirido, tendo em vista que, se o fizeram poderão 

adquirir uma certificação que contribua no desenrolar do jogo. Quando os alunos fazem a 

ação porque foram motivados a tal situação, eles anseiam pelo feedback (positivo ou 

negativo). Quando o feedback é obtido, os discentes são impulsionados (motivados) a 

buscarem uma nova ação, gerando-se assim os ciclos de atividades. O professor precisa 

desenhar, lembrando sempre do nível de habilidades, as “escadas de progressão” para que os 

alunos consigam desenvolver-se, do nível mais fácil para o mais difícil, em uma situação 

progressiva de aprendizagem e conquistas, com equilíbrio entre as habilidades e desafios.    
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Nesse ponto, a estratégia de utilizar os mapas conceituais de Novak e Ausubel, 

pode ser interessante para facilitar a construção de uma escada de progresso com base no 

desenho do conteúdo a ser transmitido. Desenhar ambas as situações articuladamente, pode 

ajudar a perceber onde o emprego da dificuldade, de acordo com a habilidade, deve ser 

alocado, além de contribuir para o senso de progressão na jornada do conteúdo a ser 

assimilado.   

5.1.7 Passo Sete: Empregar as ferramentas adequadas 

 

Existem várias ferramentas que poderão ser aplicadas com o objetivo de criar uma 

estratégia de gamificação. No capítulo 2 deste trabalho, foram detalhados os elementos 

compositivos de um jogo que poderiam ser transportados para outras situação que não 

propriamente o jogo.  

Essa fase exige sensibilidade do professor para aplicar os elementos mais 

apropriados para o processo de ensino-aprendizagem e que faça os ciclos de atividades 

seguirem adiante de forma progressiva (RODRÍGUES E SANTIAGO, 2015).  

A pirâmide de Werbach e Hunter (2012) é uma boa forma de destacar os 

elementos e apropria-los para os devidos fins. Assim como o trabalho de Hunicke, LeBlanc e 

Zubeck (2004), que fundamenta o Modelo Canvas de Jimenez (2013). No Modelo Canvas de 

Gamificação estão delimitados espaços para as: mecânicas, que descrevem as regras do jogo 

juntamente com os componentes para criar a dinâmica do jogo; dinâmicas, que descrevem a 

mecânica em função do comportamento que atua sobre o jogador o tempo todo; e estéticas, 

que descrevem as respostas emocionais desejáveis evocadas no jogador, quando interagem 

com o jogo. Também são apresentados os componentes, que descrevem os elementos ou 

características e dinâmicas do jogo para criar mecânica ou para dar feedback aos jogadores.   

Essa fase pode parecer a mais desafiadora de um planejamento para a 

gamificação. Mas para facilitar o processo, pode-se pensar em uma metáfora de caixa de 

ferramentas, analogia já feita por Werbach e Hunter (2012), onde o professor escolhe a 

ferramenta adequada para utilizar para o problema em questão. Após definir todos os passos 

anteriores, não é tão difícil escolher os elementos mais adequados, pois o docente já conhece 

informações importantes sobre o objetivo do jogo e seus jogadores. 

Nesse momento também é preciso definir a economia do jogo, quais serão as 

moedas de retribuição, qual o tipo de modelo de motivação (intrínseca e/ou extrínseca), de 
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maneira similar são postas escolhas ao docente para definir as melhores estratégias (Burker, 

2015).  

Werbach e Hunter (2012) explicam que após passar pelas diversas etapas, o 

trabalho consiste em um roteiro e não simplesmente escolher elementos aleatórios para 

implementar a estratégia de gamificação. Eles acreditam que, em cada estágio, é necessário 

tomar decisões sobre o que incluir e excluir, é que isso é ótimo para o processo, pois é 

facilitado a cada passo dado, quando o conhecimento se integra ao todo.  

 

5.1.8 Passo Oito: Empregar diversão e prototipar 

 

Como a gamificação tem se tornado um tema “sério”, por algumas vezes, as 

pessoas se distanciam de um elemento essencial: a diversão. Werbach e Hunter (2012) 

explicam que quando existe foco na junção dos elementos do jogo para atender às 

complexidades dos jogadores, é fácil perder de vista o aspecto divertido. Eles entendem que 

gamificação feita corretamente é um negócio sério, mas mesmo assim, a diversão sempre 

deve estar presente.  

No capítulo 1, quando se fala dos anseios dos alunos, a diversão surge como um 

assunto recorrente. A ideia discorrida de que o ensino-aprendizagem precisa ser penoso, 

cansativo e difícil está equivocada, mesmo que por vezes, tenha sido assim na prática de 

muitas escolas. Da mesma maneira, a gamificação não pode se perder em algo que não seja 

divertido. Vygotsky apresenta o brincar como uma importante Zona de Desenvolvimento 

Proximal, onde ocorre a aprendizagem. E para uma estratégia gamificada em sala de aula, o 

cerne do método não pode ser outro que não estar relacionado à diversão e ludicidade.   

Alves (2015) também prevê a diversão como fator indispensável na gamificação. 

Ela acredita que o levantamento feito sobre os alunos pode indicar que tipo de diversão 

aplicar. Em uma pequena lista, ela descreve varias tarefas que podem servir como inspiração, 

como: 

 Adquirir conhecimentos 

 Antecipar o futuro 

 Gerir uma situação de conflito 

 Sentir medo 

 Estreitar laços afetivos e de relacionamento 

 Relaxar  



99 
 

 Cuidar de si e do outro 

 Organizar grupos 

 Encontrar recompensas e tesouros aleatórios  

 Ser recompensado por acertos 

 Coletar coisas 

 Fazer parte de uma fantasia 

 Ser reconhecido por suas conquistas 

 Ser organizador e líder 

 Desvendar mistérios 

 Resolver problemas 

 Descobrir padrões e inúmeros outros 

Idealmente, um sistema gamificado deve ser flexível. A melhor maneira de saber 

se o sistema é divertido é construí-lo, testá-lo e refiná-lo (WERBACH E HUNTER, 2012). 

Para muitos autores, o passo final para validar uma estratégia de gamificação é realizar 

protótipos e fazer testes.  

Alves (2015) explica que uma solução de aprendizagem gamificada necessita ser 

experimentada, jogada, testada e só depois, implementada. Para Burke (2015) isso explica a 

razão pela qual um sistema gamificado nunca estará pronto, pois ele sempre poderá ser 

aprimorado através dos testes e aplicações práticas que poderão influenciar novos formatos e 

reajustes. Na verdade, o desenho da gamificação sempre estará em processo de evolução 

permitindo novos acréscimos que forem pertinentes e remodelando o que não está dando 

certo. Além disso, é possível avaliar se o objetivo está sendo alcançado por meio das métricas 

estabelecidas inicialmente, neste momento a avaliação da estratégia poderá permitir os 

reajustes necessários. Talvez este passo seja mais uma situação que possibilite o sucesso da 

gamificação na educação, pois o professor, ganha uma expertise favorável a cada turma e ano 

em que aplica a estratégia. Quanto mais envolvimento e aplicação da gamificação, mais o 

docente consegue aperfeiçoar e dominar a técnica, aproximando-se, cada vez mais, de um 

formato que funcione bem com os discentes.  

   

5.2. Instrutivo de como aplicar a gamificação 

 

A partir desses conceitos foi possível gerar um instrutivo (Apêndice 1) que segue 

os passos anteriores, com o intuito de simplificar o cotidiano dos docentes e facilitar a 
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popularização da técnica como metodologia de ensino-aprendizagem. Além das teorias 

citadas acima, a produção deste material, que facilita a visualização de um planejamento, 

também tem por base a essência do Modelo Canvas de Gamificação, proposto por Jimenez 

(2013).  

A ideia é que o produto apresentado tenha um atrativo visual inspirado na estética 

dos games, além de clarificar questões elaboradas, o instrutivo toma forma de “estrada” para 

que seja entendido como um processo formado por várias etapas. Cada etapa contém um 

resumo do que precisa ser desenvolvido em determinados pontos.  

Além disso, o instrutivo vem com uma breve definição do que é gamificação e 

como ela pode auxiliar o ensino-aprendizagem constituindo-se como uma estratégia 

interessante para motivar e engajar alunos. O material também faz referência a essa 

dissertação, cujo conteúdo poderá ser acessado para complementar informações que são 

apresentadas de forma resumida, caso o docente tenha alguma dúvida.  

Conforme entendimento já exposto, o trabalho visa contribuir para a 

popularização dos princípios da técnica da gamificação na educação nacional. Por isso, 

pretende-se que o instrutivo seja impresso em tamanho maior e em papel de alta durabilidade 

para que possa ser distribuído entre os docentes das instituições de ensino, atingindo assim, 

um dos objetivos proposto neste trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar as tecnologias como o principal fator de sucesso da educação brasileira é 

um caminho equivocado, pois, como foi discutido, o cenário do ensino brasileiro é composto 

por diversos fatores interdependentes que precisam de ajustes em diversos aspectos. 

Entretanto, em termos metodológicos, as TICs podem ser aliadas bastante úteis para os 

docentes em busca de novas formas de ensinar.   

Na contemporaneidade estamos trabalhando muito mais a metodologia e inserção 

das tecnologias no ensino-aprendizagem, do que foi no século passado. O desenvolvimento 

desse processo ocorre de forma morosa, sendo construído em pequenas escalas. Mudanças 

substanciais não se dão da noite para o dia, faz parte do processo a consolidação de novas 

perspectivas gradativamente, tendo em vista um país com tantas disparidades como o Brasil.  

 Em termos históricos, pode-se afirmar que existe uma intervenção real das 

diretrizes governamentais com objetivo de refletir novas aspirações metodológicas somente 

no início do século passado. Isto para um país com pouco mais de 500 anos, soa como uma 

preocupação um pouco tardia e que clarifica nossa situação atual. Por meio da legislação 

brasileira, no que tange educação, existe uma preocupação relacionada a inserção da 

tecnologia e a adequação do ensino a necessidade de contextualização a contemporaneidade. 

As leis não são o sonho dos educadores, mas o maior entrave percebido é a dificuldade em 

colocar na prática o que tem sido preconizado nas leis. 

Talvez isso nos faça entender um dos vários motivos pelos quais ainda existem 

muitas escolas em descompasso do seu tempo, com práticas tradicionais e por muitas vezes 

fechadas a mudanças. Entretanto, o cenário atual é diferente em diversos aspectos, o que 

possibilita a abertura necessária para transformações importantes. É necessário um olhar 

crítico sobre como as tecnologias tem sido incorporadas ao ensino-aprendizagem, para que a 

repetição do método tradicional não apenas ganhe novo suporte. 

  Atualmente, na Era da Informação, a disponibilidade de recursos tecnológicos e 

informações produz uma geração diferenciada de alunos que anseiam por mudanças no 

formato tradicional de ensino-aprendizagem. Além disso, existe uma conscientização, seja 

pela legislação brasileira ou o pensamento coletivo, que respaldam as metodologias que se 

apoiam em tecnologias.    

A gamificação como estratégia pedagógica é uma resposta adequada aos anseios 

de jovens que cresceram interagindo com games e prezam pela diversão no momento da 
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aprendizagem. Oportunizar caminhos que levam em consideração o que os alunos gostariam 

de vivenciar em sala de aula pode ter grandes chances de sucesso.  

Os jogos vem sendo estudados há bastante tempo, muitos autores tentam entender 

a relação de profundo envolvimentos ao qual os jogadores submetem-se. O desafio de 

compreender tal relação é importante para perceber que essas características podem ser 

transportadas para outros ambientes com objetivos diferentes do que apenas o entretenimento. 

Utilizar-se dessa estratégia de forma adequada no ensino-aprendizagem é um caminho que 

consegue confluir temas oportunos como diversão e inovação no ambiente educacional e 

dialogam com os anseios dos alunos das novas gerações.  

Por isso, quando este trabalho foi iniciado, optou-se, entre uma pesquisa teórica 

ou empírica, por buscar meios que facilitassem a propagação e o entendimento da 

gamificação no contexto do ensino-aprendizagem, ao invés de aplicar a técnica e observar os 

resultados.  

Após uma longa busca sobre o que tem sido produzido em relação à gamificação 

no contexto escolar, percebeu-se a falta de um caminho balizado e fortalecido, que por muitas 

vezes não era descrito nas pesquisas. A ausência de um roteiro estruturado para orientar como 

os professores brasileiros podem planejar uma estratégia gamificada pode atrapalhar a 

popularização da técnica.  

O fortalecimento de caminhos teóricos de como aplicar a gamificação no 

ambiente escolar se faz necessário para validar a estratégia como metodologia pedagógica, 

bem como, alicerça-la em teorias educacionais consagradas como a de Vygotsky e Ausubel. 

Isto faz com que a gamificação seja fundamentada e não se construa apenas pela intuição de 

quem vai aplica-la. 

Na teoria vygotskyana, o docente que pretende propor a gamificação em sala de 

aula poderá utilizar alguns pontos teóricos estabelecidos, como: apropriar-se da bagagem 

referencial do estudante para propor um conteúdo gamificado, consequentemente, as 

atividades deverão dialogar com o universo dos estudantes; estabelecer tarefas que observe a 

relação proporcional entre habilidades e desafios; apropriar-se dos conhecimentos prévios 

existentes sobre games para conseguir estimular uma potente Zona de Desenvolvimento 

Proximal com intervenções que possibilitem o desenvolvimento do conhecimento potencial; e 

por fim, aproveitar as possibilidades lúdicas que a gamificação oferece para reforçar funções 

pedagógicas que mundos imaginários dos jogos podem oferecer. 

A teoria ausubeliana também oferece indicações teóricas importantes sobre a 

aplicação prática da gamificação. Sendo elas: o aproveitamento das experiências dos alunos 



103 
 

no momento da aprendizagem, principalmente as muitas horas despendidas com games; a 

relevante constatação que uma das condições para a aprendizagem é a liberdade do aluno em 

querer aprender, que é similar a liberdade em querer jogar; o significado que é atribuído ao 

ensino tem um sentido lógico e psicológico, quando ele está atrelado ao sucesso do aluno no 

jogo (dependendo de conhecimentos anteriores para progredir, ele passa a ter um sentido 

significativo também); a hierarquização e lógica na estruturação do conteúdo facilitam a 

aprendizagem e os professores podem relacionar essas organizações com as fases e mundos 

propostos em uma estratégia de jogo; e, finalmente, a ressignificação da linguagem pode 

ajudar tanto no entendimento de assuntos complexos, como pode diminuir rejeições no que 

tange termos usuais da escola, como por exemplo, trocar prova por missão.   

Mesmo que o uso de elementos de jogos em outros ambientes pareça ser algo 

mais antigo do que a gamificação, o que se pode entender com este trabalho é que a técnica 

necessita de um planejamento adequado e conhecimento aprofundado sobre o assunto para 

uma aplicação eficaz. Além disso, também é preciso entender a parte estrutural que compõe 

os jogos, para que a transposição para outros ambientes se concretize de maneira pertinente. 

Não existe uma fórmula pronta para aplicar a gamificação. Cada estratégia é única e 

customizada para seus objetivos, mas o que se espera com a construção deste instrutivo é que 

os docentes avaliem aspectos importantes, antes da implementação do projeto, possibilitando 

um passo a passo que os auxilie.  

É válido dizer que reforçar o uso indiscriminado da gamificação não é a proposta 

deste trabalho. O professor deve avaliar se a estratégia é pertinente para cada contexto. Assim 

como o uso do rankeamento em sala de aula deve ser utilizado de maneira profícua, muitos 

docentes sabem que um estímulo de forma indevida pode expor os alunos ao invés de motiva-

los. O uso de tecnologias é importante, mas não é preciso utiliza-la a qualquer custo e muito 

menos depender totalmente dela para propor uma estratégia gamificada. O resultado mais 

valioso deste estudo é perceber que a técnica da gamificação permite o uso da criatividade e é 

extremamente flexível, possibilitando ao docente combinar diversas atividades para que se 

integre a um projeto maior e mais divertido com um objetivo pré-definido. 

Para pesquisas futuras, espera-se que o modelo seja utilizado e validado como um 

instrutivo capaz de auxiliar o professor no momento de planejar uma estratégia de 

gamificação no ambiente educacional.  Também é importante utilizar aspectos teóricos aqui 

discutidos para embasar a prática no ensino-aprendizagem, ou seja, em futuras aplicações 

práticas de estratégias de ensino que utilizam a gamificação como metodologia, é pertinente 
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validar as proposições, que foram embasadas em teorias, como opções viáveis em sala de 

aula. 

Além dos possíveis trabalhos futuros citados, é importante ressaltar que, é 

possível a transformação do instrutivo em um aplicativo. A composição do conteúdo 

explicitado nesta dissertação pode ser reapresentada por meio de recursos audiovisuais e 

interatividade, de forma a facilitar o entendimento e planejamento da gamificação. Mais do 

que alunos mergulhados em novas formas de ensino-aprendizagem, também é necessário que 

professores vivenciem novas formas de adquirir o conhecimento para experimentar a 

aprendizagem de outras formas diante da Era da Informação.  
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(Imagem reduzida para versão online, na versão impressa o instrutivo é tamanho A3 com 
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