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RESUMO 

 

A gamificação (ou gamification), é uma metodologia onde mecanismos de jogos, como 

premiações, competições e pontos, que os utilizam em ambientes fora de contexto de 

jogos e possuem objetivos educacionais, permitindo engajar, sociabilizar, motivar e 

ensinar de maneira mais eficiente. Com o desenvolvimento das tecnologias móveis e 

com o acesso fácil à internet, a modalidade de ensino à distância é uma das que mais 

crescem no país, avançando num ritmo mais acelerado do que o ensino presencial. 

Este trabalho teve como objetivo geral, investigar os benefícios e desafios das 

estratégias de gamificação adotadas para o engajamento pelo aprendizado de 

estudantes, num Ambiente Virtual de Aprendizagem da plataforma Moodle. Durante a 

análise da base teórica, foram identificados alguns assuntos a serem abordados para 

a construção desta pesquisa, como o uso das TICs na educação, EAD no Brasil e a 

ascensão da gamificação no ensino. Foi desenvolvida uma oficina que possui 5 fases 

de exercícios que abordam a própria gamificação como objeto de estudo, utilizando 

seus próprios métodos, causando uma função metalinguística que é autoexplicativa. 

Nos resultados da pesquisa foram apresentados alguns dados relevantes sobre os 

comportamentos que a gamificação causou nos indivíduos que participaram da 

oficina. E por fim, são apresentadas as considerações finais. 
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ABSTRACT 

 

Gamification is a methodology where game mechanisms, such as awards, 

competitions and points, use them in environments outside the context of games and 

have educational objectives, allowing to engage, socialize, motivate and teach in a 

more efficient way. With the development of mobile technologies and easy access to 

the Internet, distance education is one of the fastest growing in the country, advancing 

at a faster pace than face-to-face teaching. The objective of this work was to 

investigate the benefits and challenges of the gamification strategies adopted for 

student learning engagement, in a Learning Management System of the Moodle 

platform. During the analysis of the theoretical basis, some issues to be addressed for 

the construction of this research were identified, such as the use of ICTs in education, 

distance education in Brazil and the rise of gamification in teaching. It was developed 

a workshop that has 5 phases of exercises that approach the gamification itself as 

object of study, using its own methods, causing a metalinguistic function that is self-

explanatory. In the results of the research were presented some relevant data on the 

behaviors that the gamification caused in the individuals who participated in the 

workshop. Finally, the final considerations are presented. 

Keywords: Teaching, Engagement, Education, Gamification, MOODLE, ICT 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo apresenta um breve contexto do trabalho. Primeiro, o problema e 

a justificativa são apresentados. Em seguida, são declarados os objetivos que 

orientam a investigação. A última seção oferece uma visão geral dos demais capítulos. 

 

1.1. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA  

 

Com a popularização dos computadores e smartphones, o uso da internet 

passou a ser acessível e indispensável para a comunicação da sociedade moderna, 

podendo ser utilizada em qualquer lugar, através de serviços fornecidos por 

operadoras telefônicas e de internet. De acordo com uma matéria de Demartini (2018) 

publicada no portal CanalTech, oficialmente no Brasil, há mais smartphones ativos do 

que pessoas. A Fundação Getúlio Vargas revelou em sua nova edição de sua 

pesquisa anual sobre uso de tecnologia, que hoje são 220 milhões de celulares em 

funcionamento no país contra 207,6 milhões de habitantes, de acordo com os dados 

mais recentes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Desta forma a internet se torna uma popular fonte de informações onde é 

possível ter acesso de conteúdos de qualquer assunto a todo instante, permitindo aos 

usuários a criação de conhecimento fora do ambiente escolar. No cenário da 

educação atual, é primordial que estudantes tenham acesso às tecnologias digitais 

com intuito de buscar por informações que auxiliem o ensino-aprendizado, quebrando 

um paradigma sociocultural que implica em mudanças educacionais (MARTINS & 

GIRAFFA, 2015). E isto acontece, seja na linha de tempo das redes sociais, na sessão 

de comentários de artigos em sites, entre outros.  

De acordo com Consolo & Silva (2007) as tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) e as diferentes ferramentas de comunicação, contribuem para a 

formação de comunidades de aprendizagem que privilegiam a construção do 

conhecimento, comunicação, formação continuada, gestão administrativa, 

pedagógica e de informações. Elas permitem a incorporação de novos ambientes de 
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aprendizagem, para além dos muros das escolas e das limitações das grades 

curriculares. 

Dentro da educação à distância (EAD), são nos ambientes virtuais de 

aprendizado (AVA) que a construção de conhecimento através da internet, é 

desenvolvida de fato, pois eles são utilizados especificamente para educação, assim 

como salas de aulas. Conforme Pontes (2017), podemos dizer que AVA “é uma 

ferramenta para a educação à distância que vem ganhando cada vez mais destaque 

devido ao aumento da procura por cursos online e e-learning”.  São muito utilizados 

na EAD para o desenvolvimento de cursos profissionalizantes, técnicos e de 

graduação. Os autores Hiltz; Turoff (2005, apud Klock et al., 2014) afirmam que estes 

ambientes começaram a ser utilizados a partir da migração de cursos presenciais para 

cursos híbridos e on-line, possuindo tecnologias digitais para dar apoio ao 

construtivismo, a colaboração e a uma pedagogia centrada no estudante, além de 

operarem em escala global. 

As TICs criaram a possibilidade de organizar também, o trabalho de forma 

diferente — por intermédio do aspecto social —, e os jogos são a plataforma que mais 

se ajusta como instrumento dessa nova ordem (VIANNA et al., 2013). Dados 

coletados pela Pesquisa Game Brasil (PGB) em fevereiro e março de 2018, apontam 

que 75,5% dos brasileiros usam jogos eletrônicos. Foi apontado também que as 

plataformas mais utilizadas são: smartphone com 86%, console com 46% e 

computador com 45%.  

A gamificação (ou gamification), é uma metodologia onde mecanismos de 

jogos, como premiações, competições e pontos, que os utilizam em ambientes fora 

de contexto de jogos e possuem objetivos educacionais, permitindo engajar, 

sociabilizar, motivar e ensinar de maneira mais eficiente (VIANNA et al. 2013). Nos 

últimos anos principalmente, game designers de diversas partes do mundo têm se 

dedicado a aplicar princípios de jogos em campos variados, tais como saúde, 

educação, políticas públicas, esportes ou aumento de produtividade (VIANNA et al., 

2013, p.13). 

Para os estudantes da nova geração, o elemento “diversão” é natural para o 

seu cotidiano e nas suas aprendizagens não é diferente (MARTINS; GIRAFFA, 2015). 
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Oferecendo formas adequadas de adaptar os recursos tecnológicos na educação, ela 

se preocupa com as técnicas e seu uso adequado às necessidades e à realidade dos 

alunos, da escola, do professor e da cultura em que a educação está inserida no 

contexto atual.  

O uso da gamificação, de acordo com Fardo: 

é um fenômeno emergente, que deriva diretamente da popularização e 

popularidade dos games, e de suas capacidades intrínsecas de motivar a 

ação, resolver problemas e potencializar aprendizagens nas mais diversas 

áreas do conhecimento e da vida dos indivíduos (FARDO, 2014, p.4). 

Ela pode ser uma aliada primordial na educação como estratégia de ensino-

aprendizagem, visto que o público-alvo faz parte de uma geração familiarizada com 

jogos tendo resultados muito interessantes e positivos obtidos com estas experiências 

(SHELDON, 2012). 

Este trabalho aprofunda a pesquisa de gamificação no âmbito educacional, 

analisando o impacto da gamificação atrelada a uma um ambiente de virtual de 

aprendizagem, durante a realização de uma oficina com estudantes. Acredita-se que 

a aplicação dela no contexto educacional pode enriquecer o processo de engajamento 

e favorecer o melhor aprendizado do estudante em suas atividades. Refletindo sobre 

as contribuições que métodos de jogos tem para o engajamento do estudo, espera-se 

que esta pesquisa seja pertinente, pois visa a aplicação destes métodos de jogos para 

auxiliar o exercício de práticas docentes, no intuito de verificar o impacto que este 

suporte educativo causa na aprendizagem. 

Este capítulo introdutório compõe a motivação e objetivos, a segunda parte da 

pesquisa está estruturada em Revisão da Literatura, que aborda os temas que à 

fundamentam. Na terceira parte, apresenta-se a metodologia, que compõe os passos 

e procedimentos utilizados para a realização da pesquisa. A quarta parte sintetiza a 

pesquisa sobre a implementação da gamificação no processo de ensino-

aprendizagem trazendo os resultados e discussões, possibilitando evidências sobre 

engajamento. E por fim, as considerações finais da pesquisa. 
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1.2  OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar os benefícios e desafios das 

estratégias de gamificação adotadas num Ambiente Virtual de Aprendizagem. Dentre 

os objetivos específicos da pesquisa estão: 

 Identificar os benefícios e desafios da gamificação na educação descritos na 

literatura; 

 Desenvolver uma oficina num AVA contendo estratégias gamificadas. 

 Verificar o impacto da gamificação no engajamento dos estudantes. 

 Comparar esses benefícios e desafios observados na oficina realizada com a 

literatura. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste primeiro tópico é abordada uma dimensão em relação ao uso da TIC na 

educação por autores como Vani Moreira Kenski (2007), Marc Prensky (2001, 2004, 

2008) entre outros. O segundo tópico fala sobre a ascensão da utilização da 

gamificação e detalha suas aplicações descritas por autores como MacGonigal 

(2011), Zichermann (2011), entre outros. E por fim, o terceiro tópico aborda trabalhos 

relacionados.  

 

2.1. TICS E O SEU USO NA EDUCAÇÃO 

 

Com o avanço tecnológico das últimas décadas, surgiram novas formas de uso 

das TICs. Dentre elas está a produção e propagação de informações, a interação e a 

comunicação em tempo real, ou seja, no momento em que o fato acontece (KENSKI, 

2007). A internet por exemplo, foi um desses avanços que mais teve impacto no 

contexto social, sendo frequentemente utilizada por grande parte das pessoas, graças 

a sua numerosa quantidade de funções. De acordo com Haddad (2013): 

Com a evolução rápida das TICs nas duas últimas décadas do século XX e 

nestes primeiros anos do século XXI, com a popularização dos computadores 

e sua chegada às casas e também com a disseminação da Internet no 

ambiente doméstico, estavam consolidadas as bases para que uma nova 

geração começasse a utilizar as tecnologias de uma forma mais natural, 

alterando o cotidiano desta nova geração (HADDAD, 2013, p.37). 

O autor ainda afirma que ”a mudança no comportamento desses indivíduos, 

principalmente dos mais jovens, trouxe preocupação e estimulou a observação e a 

pesquisa sobre eles”. Autores como Tapscott (1999) e Prensky (2010), começaram a 

observar pessoas que estavam entre 2 e 22 anos de idade que viveram essa mudança 

tecnológica. A denominação dessa geração mais utilizada, é a designada por Marc 

Prensky (2010), a geração dos “Nativos Digitais”. 

Essa geração é caracterizada da seguinte forma por Prensky (2004):  
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Então agora nós temos uma geração de estudantes que absorve melhor 

informações e que toma decisões mais rapidamente, são multitarefa e 

processam informações em paralelo; uma geração que pensa graficamente 

ao invés de textualmente, assume a conectividade e está acostumada a ver 

o mundo através das lentes dos jogos e da diversão (PRENSKY, 2004, p. 3, 

tradução nossa). 

  

A diferença de gerações entre educadores e alunos, ainda de acordo com 

Prensky (2001), é nítida:  

 

Nós nunca compreenderemos a tecnologia precisamente da mesma forma 

que os nativos digitais compreendem. Esta distinção é criticada na educação, 

porque nós estamos em uma época em que todos os nossos alunos são 

nativos digitais, ao passo que nossos educadores, professores, 

administradores e planejadores curriculares são imigrantes digitais 

(PRENSKY, 2001, p. 3, tradução nossa). 

Nesse contexto, a educação começou a ser pressionada por todas as 

mudanças da “sociedade do conhecimento”, como ficou conhecida a sociedade atual 

em função do desenvolvimento tecnológico (HADDAD, 2013). 

O autor Prensky (2008) em seu texto intitulado “O papel da tecnologia no ensino 

e na sala de aula”, afirma que “o papel da tecnologia, em nossas salas de aula, é o de 

oferecer suporte ao novo paradigma de ensino” (p.202). Desta forma, ele afirma que 

o papel da tecnologia deveria ser o de apoiar os alunos no processo de ensinarem a 

si mesmos juntamente com o apoio de seus professores. 

Em geral, os docentes começaram a utilizar as TICs na educação como 

acessórios para editar textos (provas, trabalhos) e com a evolução das ferramentas, 

passaram a usar a internet como fonte de informação. De acordo com Pretto; Pinto 

(2006), iniciativas foram feitas utilizando as ferramentas e aplicações já disponíveis 

na Internet, como o e-mail, discussões em fóruns, chats e, principalmente, os sites, 

em que as informações eram distribuídas. 

Nesse início, vários recursos foram testados e agregados, muitas vezes pelos 

próprios educadores, mais com a vontade de experimentar do que com o domínio do 

recurso; experimentações feitas mais por ação de professores do que por escolas. As 

escolas não podem ser vistas como isoladas desse processo que afeta toda a 
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sociedade (PRETTO; SERPA, 2001). Historicamente, o ensino escolar tem como 

característica uma padronização da forma de ensinar, sem observar o cotidiano dos 

alunos. A partir disto, surgiram novas formas de ensinar, como no ensino à distância 

por exemplo. No EAD essa realidade é um pouco diferente.  

De acordo com o autor Nunes (1992), mesmo em lugares em que uma das 

ênfases da escola é ensinar a aprender, no EAD desenvolvem-se materiais de alta 

qualidade para ensinar o aluno a estudar; e principalmente a estudar sozinho. Ele 

ainda afirmou que a educação a distância é composta em grande parte, por adultos 

que já estão no mundo corporativo e dispõem de tempo suficiente para estudar, a fim 

de fazer um novo curso.  

Esse fato se confirma até os dias atuais. No Censo EAD.BR divulgado em 2016 

pela ABED, dentro da gama de instituições públicas federais que oferecem cursos 

totalmente à distância, 65% do índice de alunos estudam e trabalham. 

Baseando-se nesse contexto das TICs, foi identificado que seria necessária a 

utilização destas tecnologias (em específico, computadores e celulares) para o 

desenvolvimento da oficina em questão, visto que grande parte a população às possui.  

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), ou do inglês, Learning 

Management System (LMS), visa simplificar a administração de cursos. Esse 

ambiente auxilia os alunos no planejamento individual de seus processos de 

aprendizagem e permite que eles colaborem entre si por intermédio da troca de 

informações e conhecimentos. Segundo Pereira et al. (2005, p.4) “em termos 

conceituais, os AVAs consistem em mídias que utilizam o ciberespaço para veicular 

conteúdos e permitir interação entre os atores do processo educativo”.  

No entanto, a qualidade do processo pedagógico depende de variáveis como a 

proposta pedagógica do curso, o envolvimento do aprendiz, os materiais veiculados, 

a estrutura e qualidade de professores, tutores, monitores e equipe técnica, assim 

como das ferramentas e recursos tecnológicos utilizados no ambiente (PEREIRA et 

al., 2005). Para os administradores e supervisores, o ambiente pode disponibilizar 

informações, fazer o rastreamento de dados, auxiliar na análise e gerar relatórios 

sobre o progresso dos participantes (MAIA, 2010). 
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Alguns dentre as plataformas de AVAs mais utilizadas no Brasil estão (Agência 

Estúdio Site, 2016): 

 Moodle - é uma plataforma de aprendizado projetada para fornecer aos 

educadores, administradores e alunos um sistema robusto, seguro e 

integrado para criar ambientes de aprendizado personalizados; 

 LMS Estúdio - foi projetada com o intuito de ser intuitiva e fácil de utilizar, 

utilizando diversos atalhos para facilitar a encontrabilidade de itens 

sensíveis e importantes ao sistema, além de trazer diversas informações 

úteis no dashboard; 

 TelEduc - desenvolvido pela Unicamp, o Teleduc tem como principal 

objetivo dar suporte aos professores no quesito de sua formação à 

informática educativa.  

Para o desenvolvimento da oficina realizada para esta pesquisa, foi escolhida 

a plataforma Moodle, pelo maior grau de afinidade e experiência do pesquisador. O 

Moodle é baseado na web, podendo ser acessado de qualquer lugar do mundo. Esta 

plataforma possui uma interface padrão compatível com dispositivos móveis e 

compatibilidade entre navegadores, o conteúdo nele é facilmente acessível e 

consistente em diferentes navegadores e dispositivos da web. A plataforma ainda 

fornece o conjunto de ferramentas flexíveis para suportar o aprendizado misto e os 

cursos 100% on-line. É possível também, configurar de maneira personalizada, 

recursos que integram tudo o que é necessário para um curso usando uma gama 

completa de recursos integrados, incluindo ferramentas colaborativas externas, como 

fóruns, wikis, bate-papos e blogs. 

 

2.2 A ASCENSÃO DA GAMIFICAÇÃO NO ENSINO 

 

Um dos grandes desafios para educadores, segundo Moran (2000), é fazer com 

a informação se torne significativa, escolhendo as informações verdadeiramente 

importantes entre tantas possibilidades e compreendê-las de forma cada vez mais 

abrangente e profunda. Métodos ainda em curso na atualidade, que são baseados 

principalmente na transmissão (do educador) e memorização (do educando), 
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precisam ser substituídos por estratégias capazes de comunicar e que estimulem 

novos modos de modificar, produzir, compartilhar e aprender (NETTO, 2014). 

A autora destaca que não se trata apenas da substituição de um modelo para 

outro, e nem da aposta na educação exclusivamente pelos meios tecnológicos, se 

trata de propostas pedagógicas que são capazes de interagir com a complexidade do 

nosso tempo. Behar (2009, p.16) afirma que além disso, “é preciso enfocar a 

capacitação, a aprendizagem, a educação aberta e a distância e a gestão do 

conhecimento”. 

A gamificação (nomenclatura adotada para esta pesquisa), gamification ou 

ludificação, segundo Vianna et al. (2013, p.13) “corresponde ao uso de mecanismos 

de jogos orientados ao objetivo de resolver problemas práticos ou de despertar 

engajamento entre um público específico”. Cada vez mais com uma frequência maior, 

esse conjunto de técnicas tem sido aplicado por empresas e entidades educacionais 

como alternativas às abordagens tradicionais.  

No que se refere a encorajar pessoas a adotarem determinados 

comportamentos, sobretudo, a familiarizarem-se com novas tecnologias, a 

gamificação agiliza seus processos de aprendizado ou de treinamento e a tornar 

tarefas consideradas tediosas ou repetitivas mais agradáveis (VIANNA et al., 2013). 

Os autores Zichermann e Cunningham (2011), identificaram que a sociedade 

contemporânea tem tendência a ficar cada vez mais interessada por jogos. Nesta 

realidade, o envolvimento de qualquer público deve estar baseado em estruturas de 

recompensa, feedbacks, e reforço suportadas por mecânicas e sistemáticas que 

potencializam o envolvimento do indivíduo. 

Os autores ainda garantem que os mecanismos encontrados em jogos 

funcionam como um motor motivacional do indivíduo, contribuindo para o 

engajamento deste nos mais variados aspectos e ambientes (ZICHERMAN e 

CUNNINGHAN, 2011). Desta forma, o engajamento é definido pelo período de tempo 

em que o indivíduo faz conexões com outra pessoa ou ambiente. Vianna et al. (2013) 

sintetizam que o nível de engajamento do indivíduo no jogo é influenciado pelo grau 

de dedicação às tarefas designadas a ele. Por sua vez, essa dedicação pode ser 

traduzida nas soluções do jogo que influenciam no processo de imersão de um 

indivíduo em ambiente divertido. 
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Deterding et al., (2011) define que jogo é um sistema formal baseado em regras 

com variáveis e resultados quantificáveis. Os jogadores exercem esforço e se unem 

a fim de influenciar o resultado. As consequências da atividade são opcionais e 

negociáveis. A definição de jogo segundo Collantes (2013) é feita como: 

Construções culturais projetadas para gerar experiências narrativas nos 

indivíduos, construções de caráter intersubjetivo em que o indivíduo vive em 

uma narrativa em que ele participa como ator principal que afeta seu 

desenvolvimento e sua resolução (COLLANTES, 2013, p. 24, tradução 

nossa). 

Para Fogg (2009) a gamificação oferece ferramentas adequadas para gerar 

uma mudança positiva no comportamento do aluno, que criam aplicações mais 

eficazes e envolventes para a aprendizagem a distância. Os benefícios dela têm um 

potencial que podem tratar questões bem conhecidas como a falta de motivação dos 

alunos, devido à capacidade limitada de interação com o professor e colegas de classe 

(LIAW, 2008). Os autores Petrovic e Ivetic (2012) fizeram diversas analises nos tipos 

de jogos eletrônicos, definidos como ‘jogos sociais populares’, descrevendo como 

estes conseguem atrair a atenção de seu público alvo com sucesso. Ao utilizar uma 

taxonomia de métricas de satisfação para usuários, os autores pretendem estender 

seus estudos para a área da Educação a Distância e aos estudos sobre gamificação.  

No total, seis métricas de satisfação foram destacadas pelos autores. Dentre 

elas estão: 

1. Feedback - tempo que o usuário leva para ter domínio do jogo ou 

executar determinada tarefa;  

2. Social - socialização-interação entre o sistema e usuários; e obrigação - 

capacidade do sistema e das relações sociais geradas em criar a aceitar 

o investimento emocional do utilizador; 

3. Competição - autocompetição e esforço para superação dos resultados; 

4. Progressão - capacidade do sistema para proporcionar persistência ao 

utilizador;  

5. Mecânica - prazer que o usuário encontra no jogo; 

6. Contexto - contexto das ações do sistema. 
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De acordo com Petrovic e Ivetic (2012, p. 349) “a tarefa da educação mediada 

por computador não é por si só, um jogo”. Desta forma, seus estudos indicam que a 

educação não é algo que pode ser facilmente gamificada, pois o contexto em um 

sistema utilizado para a educação é muito dependente do que está sendo ensinado 

(NETTO, 2014). Como impactos dos jogos na área cognitiva, segundo Dominguez et 

al., (2013, p.382) “um jogo oferece um sistema complexo de regras, juntamente com 

uma série de tarefas que guia os jogadores através de um processo de dominar essas 

regras”. 

Na área emocional, Netto (2014) sintetiza que o jogo trabalha principalmente 

em torno do conceito de sucesso e fracasso. Ao atingir suas metas, o jogador adquire 

emoções positivas, motivando-o na superação de cada fase dos desafios. Por fim, 

quando vários jogadores interagem através do jogo, essas interações têm impacto na 

área social dos jogadores, permitindo atividades de cooperação e colaboração. A 

análise qualitativa de Netto (2014) mostrou como resultados dos estudos, que a 

gamificação pode causar um grande impacto emocional e social para os alunos. Por 

ser uma atividade divertida, atraente e pelos sistemas de recompensa, competição e 

progressão, os alunos mostraram-se motivados em grande parte das atividades. 

Contudo, os autores situam que esses resultados não aconteceram com todos os 

alunos, tampouco ao longo de todo curso.  

Desta forma, as plataformas de Educação a Distância tornam-se um ambiente 

ideal para hospedar atividades de gamificação.  No entanto, por estarem suscetíveis 

a problemas técnicos, segundo Dominguez et al., (2013, p.391) “como trabalhos 

futuros, temos que criar novos métodos para automatizar o trabalho e desenvolver 

ferramentas que permitam aos professores criar e modificar as experiências de 

aprendizagem”. 

 A partir destas analises, para prosseguir no desenvolvimento desta pesquisa, 

pretendeu-se que os participantes das atividades propostas aprendam os conceitos 

abordados, através da utilização de técnicas da gamificação aplicadas na oficina 

online. Além disso, esperava-se também que os participantes desenvolvam 

habilidades como, domínio digital, comunicação, motivação, controle, resolução de 

problemas entre outras. 

 



21 
 

 

2.3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Visando analisar a efetividade do uso de mecânicas de gamificação sobre o 

engajamento de alunos no ensino fundamental, Seixas et al. (2014) desenvolveu uma 

pesquisa no Colégio de Aplicação, escola pública federal de ensino fundamental da 

cidade de Recife/PE. Esta instituição de ensino é vinculada e mantida pela UFPE – 

Universidade Federal de Pernambuco. Participaram do estudo 61 alunos de duas 

turmas do 9º ano do Ensino Fundamental de ambos os sexos, com faixa etária entre 

13 e 14 anos de idade, mas apenas 48 responderam ao questionário disponibilizado.  

Ao avaliar o perfil estudantes, os autores identificaram que 95,8% possuem 

computador, e destes, 89,5% utilizam essa ferramenta para estudar. Grande parte 

destes alunos fica em média até 4 horas acessando a internet, especificamente os 

seguintes conteúdos: redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, entre outros), Sites 

de Entretenimento (Youtube, blogs de humor, entre outros) e Conteúdos educativos 

(que auxiliem as tarefas escolares), em ordem de preferência.  

Duas ferramentas que utilizam estratégias de gamificação foram utilizadas para 

o desenvolvimento da pesquisa, sendo elas: 

 ClassDojo - é uma plataforma gratuita e online cuja proposta é 

recompensar o comportamento de estudantes. Esta, busca incentivar 

comportamentos positivos específicos como persistência, curiosidade e 

trabalho em equipe. A proposta é construir a outra metade da educação, 

que vai além das boas notas nas provas, e sim incentivar a construção 

de um bom caráter nos alunos. 

 ClassBadges - é uma ferramenta gratuita por meio da qual os 

professores podem premiar as habilidades de seus alunos e/ou domínio 

acadêmico, além possuir uma curva de aprendizado baixa. O professor 

pode personalizar os emblemas para sua sala de aula ou escola. 

Inicialmente, Seixas et al. (2014) afirmou que os indícios apontaram que os 

alunos mostraram-se comprometidos com a realização de suas atividades, porém, 

estes queriam ser reconhecidos por isso. De acordo com o comentário realizado por 

um dos alunos, indicando que este ajudou um dos colegas, em uma rede social. O 
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Aln01 (nomenclatura utilizada para identificar os alunos) disse em momentos distintos: 

“Eu ajudei Aln02 e Aln03 nas atividades ". "Se você ajudou ele (o professor) disse q 

podia postar aki q ele dava ponto no ClassDojo :)". 

Referente à utilização das ferramentas, os estudantes puderam notar as 

habilidades que possuíam através das medalhas recebidas do ClassBadges e com 

utilização do ClassDojo, puderam ter algumas atividades reconhecidas que muitas 

vezes passam despercebidas pelo professor, mas que são importantes ao longo do 

acompanhamento do aluno. 

 Com a implementação da nova funcionalidade “Bloco” no Ambiente Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), Roque et al. (2013) foram 

motivados a desenvolver uma pesquisa de natureza tecnológica para gerar um 

produto de software. As atividades realizadas seguiram o guia de desenvolvimento, 

onde foi escolhido e definido o conteúdo pedagógico a ser inserido no curso criado 

pelos autores, afim de “atender ao novo “Bloco” e efetuar a validação do trabalho” 

(ROQUE et al., 2013, p.57). 

Desta forma, foi criado no Moodle o curso de “Arquitetura de Computadores” 

que contemplou um conteúdo pedagógico básico para a competição, com questões 

de múltipla escolha para três níveis diferentes, já contemplando a característica de 

gamificação. Para entender os objetivos impostos pelos autores, afirma-se que o bloco 

é uma estrutura que vinculará as funcionalidades e atividades do Moodle, 

caracterizando o reuso de código que atende os objetivos do trabalho proposto. 

1. Funcionalidade “Ranking” -  nesta funcionalidade, o resultado foi a 

adição da coluna colocação no ranking, que mostra os nomes dos 

estudantes que responderam a atividade e suas respectivas notas com 

uma barra na cor verde de cada nota, que resulta com a coluna criada 

sob o quadro destacado da colocação de cada aluno; 

2. Funcionalidade “Barra de Progresso” - a proposta desta funcionalidade 

foi mostrar ao aluno a nota que obteve em cada uma das três atividades 

de teste, separadas por nível (01, 02 e 03), mostrando também a média 

geral junto com uma barra na cor verde; 

3. Funcionalidade “Nível” – essa funcionalidade permite a edição do nível 

de cada questionário feito pelo professor ou administrador do ambiente, 
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que após salvá-lo, permitirá que o aluno tenha pontuações diferentes de 

acordo com o nível ou fase. 

Segundo Roque et al. (2013), para esta pesquisa, os testes foram realizados 

por meio do acesso em computador pessoal. Desta forma, todas as atividades do 

questionário de competição introduzidas dentro do curso de Arquitetura de 

Computadores (criado para testes no Moodle) apresentaram bons resultados, 

conforme as características de competição/gamificação introduzidas. Assim, os 

autores concluem que todas as tentativas de respostas dos questionários não 

apresentaram problemas durantes os testes. Finalmente, pode-se concluir que a 

plataforma Moodle oferece um suporte confiável as metodologias de gamificação.  

Este trabalho teve como diferencial, agregar as metodologias adotadas pelos 

dois trabalhos apresentados, como o sistema de recompensa de emblemas, barra de 

progresso, entre outros, em uma oficina online desenvolvida na plataforma Moodle. 

Na seção a seguir são abordados os métodos e procedimentos de pesquisa, além da 

descrição de suas etapas. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados para o 

desenvolvimento da pesquisa, que são classificados quanto aos objetivos, 

procedimentos técnicos e a forma de abordagem. 

 

3.1 QUANTO AO MÉTODO DE PESQUISA 

 

 Esta pesquisa teve o caráter exploratório e descritivo. As pesquisas 

exploratórias, segundo Gil (2002 p.41), “têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou constituir 

hipótese” e, isto acontecerá, ao investigar as relações entre o uso da gamificação e o 

engajamento dos participantes.  

Descritiva, porque visa descrever as características das técnicas de 

gamificação e as habilidades pertinentes ao seu uso. De acordo com Gil (2002 p.42), 

as pesquisas descritivas “têm por objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações 

entre variáveis”. Esta pesquisa visa analisar também, o impacto que a utilização desta 

metodologia educativa repercute na aprendizagem e engajamento dos participantes.  

A abordagem da pesquisa é qualitativa, pois segundo MINAYO (2001) “trabalha 

com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 

que correspondem a um espaço mais profundo e que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis”. Este tipo de pesquisa foi escolhido, pois buscou-se 

verificar os impactos na aprendizagem por meio da utilização da gamificação, algo 

que não pode ser quantificado. 
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3.2 QUANTO AOS PROCEDIMENTOS E ETAPAS DE PESQUISA 

 

 O procedimento de pesquisa adotado para este trabalho foi o de campo que, 

segundo Gil (2002, p.53), tem maior profundidade, pois tem “mais o aprofundamento 

das questões propostas do que a distribuição das características da população 

segundo determinadas variáveis”. Para Marconi e Lakatos (2010, p.153) “antes de 

iniciar qualquer pesquisa de campo, o primeiro passo é a análise minuciosa de todas 

as fontes documentais, que sirvam de suporte à investigação projetada”. Na 

investigação preliminar, ela de ser realizada pelos aspectos de documentos e contatos 

diretos. Segundo as autoras, os principais tipos de dados são:  

 Fontes Primárias - dados históricos, bibliográficos e estatísticos; 

informações, pesquisas e material cartográfico; arquivos oficiais e 

particulares; registros em geral; documentação pessoal (diários, 

memórias, autobiografias); correspondência pública ou privada etc. 

 Fontes Secundárias – imprensa em geral e obras literárias. 

Deste modo, vale salientar que esta pesquisa busca aplicar a oficina gamificada 

em um grupo (objeto de estudo) com o apoio de um questionário, sendo possível 

analisar as possíveis dificuldades e possibilidades de engajamento dos estudantes 

durante as atividades. Neste sentido, a construção dos dados baseou-se nas fases da 

preparação, aplicação, interpretação e sua análise para se chegar aos resultados.  

A tabela a seguir resume a classificação metodológica dos aspectos utilizados 

na pesquisa. 

Quadro Metodológico 

Quanto aos objetivos Exploratório e descritivo 

Quanto aos 
procedimentos técnicos 

Pesquisa de campo 

Forma de abordagem Qualitativa 

Tabela 1: Classificação metodológica 

 Das etapas realizadas na pesquisa, a primeira consistiu na revisão da literatura 

sobre os assuntos necessários para desenvolver este trabalho, como o uso das TICs 

na educação, o EAD no Brasil e a Gamificação.  A pesquisa foi realizada coletando 



26 
 

 

informações em artigos, livros, dissertações de mestrado e na internet, além de 

conteúdos multimídias (vídeos e gráficos). Na segunda etapa buscou-se identificar 

ferramentas de gamificação e plataformas (online) necessárias para o 

desenvolvimento da oficina proposta. A terceira etapa foi elaborado o procedimento 

de coleta de dados que, segundo Marconi e Lakatos (2010), procedimentos de coleta 

devem ser utilizados em conjunto, com o propósito de obter enfoques variados para o 

alcance do objetivo do estudo. Nesta pesquisa, o procedimento de coleta utilizado foi 

o questionário. Logo após foi feita a seleção dos participantes da oficina.  

A quarta etapa consistiu na aplicação da oficina. A quinta etapa realizou-se a 

interpretação dos dados, a consolidação dos resultados e, por fim, na sexta etapa foi 

escrita como os resultados e considerações da pesquisa. A figura a seguir, detalha as 

etapas realizadas na pesquisa. 

 

Figura 1: Etapas da Pesquisa 

 

3.3 ESTRATÉGIA 

 

 Esta seção consiste a aplicação da oficina gamificada na plataforma Moodle. 

Para Participaram da oficina, 14 estudantes com idades entre 17 e 26 anos. Destes 

14, 8 estudantes são do curso de Bacharelado em Psicologia da Universidade de 

Pernambuco Campus-Garanhuns, 1 estudante do curso Bacharelado em Jornalismo 

na Unifavip Wyden Caruaru, 1 estudante do curso Bacharelado em Engenharia Civil 

Revisão da 
Literatura

Desenvolvimento 
da Oficina 

Gamificada

Preparação para 
coleta de dados

Aplicação da 
Oficina e Coleta 

de Dados

Interpretação e 
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Resultados
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na AESGA (Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns), 1 estudante formado no 

curso Técnico em Enfermagem na Instituição CETA (Centro de Ensino Técnico de 

Arcoverde), 1 estudante do curso Bacharelado em Ciências da Computação na 

UniFBV Wyden Recife, 1 estudante de mestrado em Informática Aplicada na UFRPE 

Campus Recife e 1 estudante do curso  Análise e Desenvolvimento de Sistemas na 

Uninter Recife.  Dos 14 estudantes que participaram, apenas 11 responderam ao 

questionário. 

Os participantes foram selecionados como base na condição de estarem em 

algum curso, seja de graduação, pós-graduação ou técnico para que os resultados 

possam ser analisados junto com a literatura. Os convites para a participação da 

oficina foram feitos através de uma rede social para mais de 30 pessoas, porém 16 

apresentaram resistência em participar. Os convidados poderiam participar da oficina 

através de seu celular ou computador, tendo em vista que todos tinham ambos. Além 

disso, o Moodle oferece compatibilidade com as duas plataformas.  

Foi estipulado que a oficina tinha um tempo médio entre 10 e 15 minutos de 

duração, porém os participantes não tinham a obrigação de finalizar antes ou depois 

deste prazo, levando em conta que todos têm uma maneira diferente de ler, aprender 

e responder.  

 

3.3.1 APLICAÇÃO DA OFICINA 

 

Na aplicação da oficina gamificada, objetivou-se analisar as respostas dos 

participantes no momento de suas interações. Inicialmente, foi feita uma apresentação 

para os participantes e dito os assuntos que seriam trabalhados na oficina. Os 

assuntos da oficina envolviam a própria gamificação, causando uma função 

metalinguística. O ambiente em si mostrava que para concluir, teriam que passar por 

todas atividades dentro das 5 fases. 
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3.4 TRATAMENTO DE DADOS 

 

 Na primeira fase de preparação para a intervenção, o critério para a análise dos 

dados caracterizou-se pelo processo de desenvolvimento do ambiente. A análise 

ocorreu buscando plataformas de servidores que oferecessem um serviço gratuito, 

possibilitando a implementação da oficina e verificando seus limites e possibilidades. 

A segunda fase envolveu analisar as respostas do questionário em relação aos 

métodos da oficina. Ao final, a síntese ocorreu baseada no processo de 

implementação da investigação, relacionando todas as fases para propor mudanças 

no ambiente. 

 

3.4.1 RELAÇÃO CONCEITUAL DE GAMIFICAÇÃO ENTRE OS EXERCÍCIOS 

 

Os exercícios do ambiente, foram elaborados de acordo com os conteúdos 

presentes nele. A primeira fase possui dois exercícios. No primeiro foi solicitado que 

os participantes se apresentassem, falando seu nome e o curso que está estudando 

(visando manter a privacidade dos participantes, suas identidades não serão 

reveladas neste trabalho). No segundo exercício foi questionado qual o nível de 

experiência com plataformas de EAD. Na segunda fase a questão apresenta um 

resumo sobre o conceito de gamificação, juntamente com um vídeo afim de 

complementar as informações.  

Na terceira fase são apresentados 10 elementos de gamificação junto a um 

infográfico ilustrado. A quarta fase é composta de um exercício em formato de jogo, 

em específico, palavras cruzadas relacionadas aos assuntos apresentados 

anteriormente. Por fim, a quinta fase apresenta o questionário final, onde os 

participantes irão dar seu feedback em relação a oficina. 

Considerou-se na pesquisa, que o estudante ao entrar em contato com o 

ambiente, coloca em ação conhecimentos prévios de informática para interagir com o 

artefato, desta forma, há uma reflexão por parte dele para completar o desafio. A 

atividade das palavras cruzadas onde será necessário um raciocínio maior para 
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completá-la, contém dicas que ajudam o participante a chegar na resposta correta, e 

de certa forma, ele pode refletir sobre as dicas e possivelmente construir o 

conhecimento. 

 

3.4.2 INTERFACE DOS EXERCÍCIOS 

 

 Buscou-se apresentar uma interface atraente para o ambiente, onde o seu 

layout tenha uma aparência bonita e colorida. Acredita-se que desta forma aumenta o 

interesse e participação dos integrantes. Como é destacado por Reategui (2007), uma 

interface que possui dispositivos de interação adequadas causam um efeito positivo 

na usabilidade do software, na aceitação do mesmo e no seu potencial para a 

promoção da aprendizagem. 
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4. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DA OFICINA NA PLATAFORMA MOODLE 

 

A oficina de gamificação foi desenvolvida na plataforma Moodle, que é uma 

plataforma de aprendizado projetada para fornecer a educadores, administradores e 

alunos um sistema robusto, seguro e integrado para criar ambientes de aprendizado 

personalizados (Moodle.org, 2018). Ela pode ser usada de forma gratuita em um 

servidor web pessoal ou pode ser utilizada através de servidores online pagos. O 

Moodle é liderado e coordenado pelo Moodle HQ, que é apoiado financeiramente por 

uma rede de mais de 80 empresas de serviços Moodle Partner em todo o mundo. 

Alimentando dezenas de milhares de ambientes de aprendizagem globalmente, 

o Moodle é utilizado por instituições e organizações de grande e pequeno porte, 

incluindo a Shell, a London School of Economics, a Universidade Estadual de Nova 

York, a Microsoft e a Open University (Moodle.org, 2018). Os números mundiais de 

mais de 90 milhões de usuários da plataforma, tanto em nível acadêmico como 

empresarial, fazem do Moodle a plataforma de aprendizado mais amplamente usada 

no mundo. 

 

Figura 2: Homepage da plataforma Moodle. 

 Para poder utilizar esta plataforma, é necessário baixar e tê-la instalada em um 

servidor local ou um servidor online pago, além possuir um usuário de acesso para 
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fazer a configurações iniciais. Desta forma, para implementar a oficina gamificada 

deste projeto na plataforma, é preciso que o ambiente seja instalado em um servidor 

online, pois é possível ser acessado em qualquer momento.  Tendo em vista que para 

o desenvolvimento desta pesquisa não houve investimento financeiro, foi preciso 

buscar alternativas aos servidores online pagos.  

 Uma das alternativas encontradas, foi a do grupo Gnomio. O grupo é formado 

por fãs do Moodle que oferecem ferramentas gratuitas para a comunidade de e-

learning. Em seu domínio existe a possibilidade de ter sua sala de aula virtual ativa, 

com seu próprio subdomínio, acesso HTTPS seguro em todo o site, privilégios de 

administração completos, sem limitações no número de cursos, usuários ou espaço 

em disco e totalmente gratuitos (Gnomio.com).  

 O subdomínio disponível selecionado para o projeto foi o 

“www.cursogamificacao.gnomio.com”. Antes de começar a implementar a oficina era 

necessário customizar o layout do ambiente, pois a aparência padrão era muito 

“simples” e sem cor deixando de ser atrativa, como mostrada figura a seguir. 

 

Figura 3: Tela inicial da oficina. 

 Nota-se também que a imagem mostra a presença de propagandas no 

ambiente, em troca do domínio gratuito. Existe, porém, a possibilidade obter planos 

pagos que removem estas propagandas de seus cursos. Nas configurações de 

administração do ambiente, na aba “Aparência” e “Seletor de tema”, foi selecionado 

um layout mais atrativo e colorido. O tema selecionado foi o intitulado “Campus”, 

desenvolvido por G.J Banard com a ajuda de Stuart Lamour, Mark Aberdour, Paul 



32 
 

 

Hibbitts e Mary Evans. Ele foi baseado no tema Bootstrap, criado para o Moodle 2.5. 

A figura a seguir ilustra a página inicial do ambiente com o tema já selecionado. 

 

Figura 4: Tema Campus 

 Após as configurações do layout foi iniciado o desenvolvimento da oficina. 

Primeiramente foram feitas pesquisas sobre cursos que utilizam gamificação na sua 

estrutura, para consequentemente adotar uma abordagem. A abordagem escolhida 

para o ambiente foi o da professora Drª. Cristiane Mendes Netto exemplificada em 

algumas de suas videoaulas disponibilizadas no YouTube. Baseando-se nessa 

abordagem, foram desenvolvidas 5 fases onde cada uma delas iria conter atividades 

a serem resolvidas pelos participantes, sendo a primeira fase contendo duas 

atividades. Além disso, também foram ativados alguns itens da funcionalidade “Bloco” 

e “Emblemas” já existentes do domínio Gnomio. São eles o bloco da “barra de 

progresso”, o bloco “últimos emblemas” e alguns ícones de emblemas disponibilizados 

dentro da biblioteca de imagens do domínio. Os participantes só poderiam passar de 

fase após concluir as atividades da fase anterior. 

O assunto a ser apresentado na oficina foi o da gamificação e seus elementos, 

trazendo uma função metalinguística, que é autoexplicativa. A figura a seguir 

demonstra a oficina com suas fases definidas.  
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Figura 5: Fases da Oficina 

A fase 1 intitulada “Fase 1 - Apresentação dos Participantes” é composta por 

duas atividades. Na primeira atividade (“Atividade 1 – Apresentação dos 

participantes”) foi feita uma introdução aos participantes, onde eles puderam se 

apresentar informando seu nome, o curso (graduação, técnico, pós-graduação) em 

que estuda e a instituição. A segunda atividade (“Atividade 2 - Qual a sua 

experiência/domínio com plataformas de Ensino a Distancia (EAD)?”), consistiu em 

dar um feedback sobre o nível de experiência que o participante tinha até aquele 

momento, em plataformas EAD, selecionando uma opção de múltipla escolha 

contendo as opções “Nenhuma”, “Baixa”, “Intermediária” e “Experiente”. Ao completar 

cada uma das atividades, o participante ganhava uma medalha “Sociável” e 

“Feedback” respectivamente. A figura 6 mostra a atividade 2 e a figura 7, as medalhas.  

 

Figura 6: Atividade 2 
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Figura 7: Medalhas 

A atividade (“Atividade 3 - Uma breve explicação do conceito de gamificação”) 

da segunda fase (“Fase 2 - Conceito de Gamificação”) consistiu em fazer uma breve 

leitura sobre o conceito de gamificação juntamente com um vídeo de entrevista em 

2013 com um dos pioneiros da gamificação no Brasil, Luciano Meira, professor da 

Universidade Federal de Pernambuco. A figura 8 detalha esse exercício. 

 

Figura 8: Atividade Conceito de Gamificação 

A fase 3 (“Fase 3 – Elementos de Gamificação”) possuía um exercício de leitura 

que apresentava um infográfico que mostra 10 elementos da gamificação para o 

engajamento de equipes e empresas. O infográfico foi produzido e disponibilizado no 

site da empresa Oniria, que possui soluções baseadas em gamificação entre outras. 
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Após a conclusão desta atividade o participante ganha a medalha “Um Bom Leitor”. A 

figura 9 mostra o exercício com o infográfico. 

 

Figura 9: Atividade 10 Elementos da Gamificação 

Na quarta fase (“Fase 4 – Recursos do Moodle”) foi desenvolvida um exercício 

projetado no software Hot Potatoes, que permite que você crie exercícios interativos 

de múltipla escolha, de resposta curta, de sentenças confusas, de palavras cruzadas. 

O tipo escolhido foi o de palavras cruzadas, onde 5 palavras ditas e explicadas nas 

atividades anteriores, foram escolhidas como respostas.  

 

Figura 10: Palavras Cruzadas da Gamificação 
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Como ilustrado na figura 10 a “Atividade 5 – Palavras Cruzadas da 

Gamificação”, quando o participante clica no botão “Pista”, a barra de resposta é 

preenchida com as duas letras iniciais da palavra em questão. Ao concluir esta 

atividade o participante recebe a medalha “Rei das Palavras Cruzadas”, além da 

porcentagem de acerto das palavras. 

Por fim, na “Fase 5 – Conclusão” os participantes precisaram responder o 

questionário aplicado, afim de receber o feedback de como se comportaram durante 

a participação da oficina. 

 

4.2 DIFICULDADES E POSSIBILIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DE 

GAMIFICAÇÃO NO MOODLE 

4.2.1 SENSIBILIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Analisando as respostas no questionário, percebeu-se que mais da metade dos 

participantes tiveram receio de realizar as atividades propostas por falta de domínio 

da plataforma Moodle.  

 

Figura 11: Gráfico da pergunta 6 do questionário 

Diante disso, confirmou-se o pensamento de Esteban (2000, p. 4) quando 

afirma que “o medo do erro impede que o sujeito viva o processo de construção do 

conhecimento em sua intensidade, impedindo a ousadia, a busca do novo”. O fato dos 
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participantes não terem experiência prévia, explica o porquê deles terem receio por 

não saber usar a plataforma. 

 

Figura 12: Gráfico da pergunta 8 do questionário 

 Dos que tinham experiência com metodologias de jogos, deram os seguintes 

feedbacks na pergunta 9 (“Caso tenha respondido "Sim" na pergunta anterior, conte 

um pouco de como e onde você teve essa experiência”): 

 “Na escola em que estudava, utilizava a plataforma online do sistema 

COC de Ensino. Depois de estudar determinado assunto, o aluno 

poderia participar de jogos lúdicos que envolviam esse assunto, que de 

certo modo, avaliam o aprendizado”. 

 “Bem, na minha antiga escola havia um professor que utilizava a 

gamificação, só que acho que ele não sabia que esse era o nome do que 

ele fazia. Ele tinha um sistema de recompensas no final do bimestre 

onde ele dava um livro ao aluno com maior nota. Isso nos motivava a 

estudar e obter um melhor desempenho”. 

 “Durante o ensino fundamental II e ensino médio o colégio em que 

estudava fazia uso do sistema COC, que em sua plataforma digital 

utilizava da metodologia de jogos como feedback para o assunto 

aprendido”. 
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4.2.2 CONCLUSÃO DOS EXERCÍCIOS ANTES DO PREVISTO 

 

 Pouco tempo depois de iniciar as atividades da oficina, três participantes 

concluíram antes do tempo estipulado, visto que apenas o vídeo da entrevista da 

atividade 3 possui a duração de 4 minutos e 46 segundos. Desta forma, pode-se 

considerar que estes participantes apresentaram certa resistência à execução 

“normal” das atividades. Quando questionados do porquê terem finalizado a oficina 

tão rápido, eles responderam que estavam sem tempo. 

 

4.3 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 

 

 Dos 11 participantes com idade entre 17 e 26 anos que responderam o 

questionário, 72,7% têm o costume de jogar. Dos que jogam, 62,5% jogam de 10 à 30 

minutos durante o dia e durante a semana, jogam de 1 à 3 vezes. 

 

 

Figura 13: Gráfico da pergunta 3 do questionário 

 Em relação ao sistema de recompensas de medalhas, 54,5% dos participantes 

se sentiram recompensados, 27,3% se sentiram motivados, 9,1% se sentiram 

recompensado e motivado e 9,1% se sentiram indiferente. Desta forma, pode-se notar 

que houve comportamentos de engajamento em 90,9% dos participantes da oficina. 
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Figura 14: Gráfico da pergunta 7 do questionário 

Na pergunta 10 (“Você participaria de um curso técnico ou de graduação à 

distância que utiliza gamificação?”) 63,6% responderam que “talvez” participariam de 

um curso de graduação a distância que utiliza esses tipos de métodos. Apenas 9,1% 

não participaria.  

 

Figura 15: Gráfico da pergunta 10 do questionário 

Os 27,3% que responderam “Sim”, deram os seguintes feedbacks na perguta 

11 (“ Caso tenha respondido "Sim" na pergunta anterior, conte um pouco do porque 

você participaria de um curso à distância com gamificação”): 

 “Eu não participaria por causa da gamificação, ela seria um extra. Eu 

participaria do curso por que me interessaria por ele, tipo ‘curso de primeiros 
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socorros à distância’ eu participaria por causa dos primeiros socorros, não da 

gamificação”. 

 “Apesar do receio com o ead, participaria por perceber a gamificação como 

método efetivo e motivador para o aprendizado”. 

 “Pelo formato de jogo e recompensa”. 

 “É estimulante, uma plataforma que trás recompensas em troca de esforço!” 

 “Aparenta ser mais intuitivo, e interessante “ 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É sabido que as tecnologias possuem um potencial na mediação do processo 

de ensino-aprendizagem. Com isso, este trabalho buscou apresentar a estratégia de 

gamificação como uma possibilidade de comportamentos de engajamento em 

estudantes numa plataforma de ensino a distância.  

Visto o potencial que as estratégias de jogos aplicadas a métodos de ensino 

têm, poderiam trazer grandes resultados numa grande população de indivíduos que 

estudam através do EAD. Cursos que foram bem estruturados e que possuem 

recursos de interação, recompensa, materiais multimidiáticos, de feedback imediato e 

de progressão, têm um bom nível de satisfação de seus usuários. Ainda se destaca 

que em cursos mal estruturados e com uma metodologia pouco atrativa, muitas vezes, 

não desperta o interesse do estudante para a aprendizagem dos conceitos abordados, 

tornando-se um processo de ensino-aprendizagem mecânico, exaustivo e sem efeito. 

Atualmente existem algumas alternativas de plataformas e recursos para poder 

desenvolver esses tipos de atividades, trazendo a possibilidade de gerar novos 

trabalhos deste tipo. Apesar da população deste trabalho ser reduzida, foram 

apresentados bons resultados de análise, podendo servir como recurso de estudo 

para futuras pesquisas.  

Como trabalhos futuros, propõem-se o aprofundamento conceitual de 

gamificação, correção de algumas falhas teóricas e técnicas e, possivelmente, levar 

esta investigação sobre Plataformas Gamificadas, para o mestrado buscando o seu 

aprofundamento. 
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