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RESUMO 

 
RODRIGUES, Ingrid Benites Guntendorfer. GAMIFICANDO NA VIDA REAL: 
Modelando a teoria para a prática pedagógica. 2019. 104 f. Dissertação (Mestrado em 
Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza) – Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, Londrina, 2019.  
 

Em meio a mudanças tecnológicas constantes e um mundo com uma tendência cada 
vez mais digital, faz necessário mudanças em diversos espaços sociais, como a 
escola. Ensinar de uma forma que prenda a atenção dos alunos torna-se um desafio 
quando se compete com tantas ferramentas tecnológicas disponíveis, porém usar 
metodologias ativas no ensino aliado a ferramentas tecnológicas é uma forma de 
desatar o nó que encontra-se no atual ensino. Essa pesquisa se norteia pela 
gamificação, que consiste em aplicar elementos de jogo em situações onde não há 
jogo. Por meio de uma pesquisa de campo na área dos jogos e do ensino este trabalho 
delimita qual pode ser considerado o parâmetro de elementos de jogo e de que forma 
eles podem incorporar o ensino no século XXI. O objetivo deste estudo delimita-se por 
construir pontes entre a prática e a teoria acadêmica da gamificação na educação e o 
alcança por meio da elaboração de um manual de como gamificar na vida real das 
escolas. Este manual foi fruto das pesquisas e aplicações gamificadas realizadas em 
uma escola privada de Ensino Fundamental II de uma cidade do norte do paraná 
durante as aulas de Língua Inglesa. Por meio desta aplicação foi possível constatar 
que a gamificação pode aumentar o interesse e a participação dos alunos, bem como 
promover melhores práticas sociais e escolares de forma a mudar até mesmo as 
concepções e preconceitos dos estudantes acerca do aprendizado de uma língua 
estrangeira.  

 

Palavras-chave: Gamificação, Metodologias Ativas, Ensino Tecnológico, Ensino 
Fásico.  
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ABSTRACT 
 

RODRIGUES, Ingrid Benites Guntendorfer. GAMIFYING IN REAL LIFE: Modeling the 
theory to the pedagogical practice. 2019. 104 p. Dissertation (Master’s Degree in 
Human, Social and Nature Science teaching) –  Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Londrina, 2019.  

 

In the midst of constant technological changes and a world with an increasingly digital 
trend, changes in various social spaces, such as schools, are necessary. Teaching in 
a way that holds students' attention becomes a challenge when teachers are 
competing with so many technological tools, but using active methodologies in 
teaching coupled with technological tools is a way to untie the knot found in today's 
teaching. This research is focused on gamification, which consists in applying game 
elements in situations where there is no game. Through field research in the field of 
games and teaching, this work defines what can be considered the parameter of game 
elements and how they can incorporate teaching in the 21st century. The aim of this 
study is to build bridges between the practice and academic theory of gamification in 
education and to achieve it by developing a manual about how to gamify in the real life 
of schools. This manual was the result of research and gamified applications carried 
out in a private elementary school in a city of northern Parana during English Language 
classes. Through this application it was found that gamification can increase students' 
interest and participation, as well as promote better social and pedagogical practices 
in order to change even the students' conceptions and prejudices about learning a 
foreign language. 
 

Key-words: Gamification, Active Methodologies, Technological Teaching, Stepped 
Teaching.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Existem registros de jogos de diversas civilizações ao redor do mundo. Os 

jogos eram uma maneira de divertir a população e de proporcionar uma experiência 

tão imersiva que muitas vezes ajudava as pessoas a esquecer de seus problemas 

reais (ORTIZ, 2005). Os jogadores adquiriam ou aperfeiçoavam habilidades ao jogar, 

o que mostrou que os jogos, sejam de tabuleiro, cartas, de equipe ou individuais, 

poderiam ser mais do que apenas uma distração e diversão, mas também uma 

maneira de simular situações e testar hipóteses, de forma que as pessoas que 

jogavam apresentavam melhor desempenho em tarefas do dia a dia (MCGONIGAL, 

2012). 

A tecnologia avançou e com ela também os jogos. Em 1972, surgia o primeiro 

videogame comercializado, desde então, pouco a pouco os videogames vêm se 

aperfeiçoando, com gráficos cada vez mais complexos e próximos da realidade. 

Porém, assim como os jogos do passado, os jogos atuais também podem ser um 

recurso capaz de desenvolver habilidades e conhecimentos que expandem muito sua 

capacidade de entretenimento. Essas habilidades adquiridas podem ser 

transportadas para a vida real como acontece, por exemplo, com os jogos criados 

para o treinamento de cirurgiões, pilotos e motoristas. 

 Assim, o olhar cuidadoso sobre o potencial dos jogos tem ganhado a atenção 

de profissionais e pesquisadores, como aconteceu há duas décadas com o psicólogo 

húngaro Mihaly Csikszentmihalyi, (1990, p. 51) que, ao discorrer sobre jogos, 

conjecturou que situações como aguardar na sala de espera de um dentista poderia 

ser algo agradável, uma vez que a pessoa desfrutasse de uma atividade que 

providenciasse regras, objetivos e outros elementos prazerosos encontrados nos 

jogos.  

Especificamente, esta citação de Csikszentmihalyi (1990, p. 51) se faz notável 

no contexto deste estudo, pois sugere a possibilidade de transformar atividades antes 

tediosas em situações mais aprazíveis se, de alguma forma, forem transportadas 

algumas das características dos jogos para tais situações. E é justamente para este 

fim que as pesquisas na área de gamificação caminham: usar elementos dos jogos 

para transformar situações em que não há jogo.   

Para realizar tal feito em sala de aula, as metodologias ativas de aprendizagem 

apoiam-se em teorias que possibilitam o uso de jogos e elementos deles em contexto 
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educacional. Podemos definir como metodologias ativas de aprendizagem aquelas 

que possibilitam ao aluno um aprendizado a partir de situações reais e problemas do 

cotidiano (MORAN, 2015). Das diversas metodologias ativas de aprendizagem 

conhecidas atualmente, duas delas se baseiam em jogos, sendo a metodologia de 

serious games e a gamificação (MICHAEL & CHEN, 2005). A primeira usa jogos 

literais, já a gamificação que norteia o trabalho aqui desenvolvido traz os elementos 

de jogo para contextos em que antes não havia jogo, como no ramo dos negócios, na 

administração de uma empresa ou até mesmo na escola, que é o contexto no qual a 

aplicação deste trabalho se dá. Apesar de ter sido estudada há pelo menos uma 

década e apresentar bons resultados na maioria de suas aplicações, a gamificação 

ainda não é uma prática comum nas escolas brasileiras.   

Este estudo se norteou pela necessidade de aproximar a teoria da gamificação 

estudada e desenvolvida pelos pesquisadores do cotidiano do professor da escola 

básica. Desta forma, esta pesquisa busca compreender qual é a realidade dos 

professores da Educação Básica e busca uma maneira prática de auxiliar o professor 

que estiver disposto a aplicar a gamificação em suas aulas. Propõe-se, então, a 

construir a resposta para a seguinte questão de pesquisa: Como trazer a gamificação 

para a prática escolar dos professores que não estão inseridos na comunidade 

científica?  

Para isto, este trabalho teve como objetivo mapear e desenvolver um plano de 

aplicação da gamificação em uma escola para analisar se este planejamento atendia 

as expectativas da gamificação proposta pelos pesquisadores e, especificamente, 

discutir a dinâmica dos jogos e sua eficácia para o ensino; analisar a receptividade 

dos alunos em relação à gamificação; esquematizar os itens principais da gamificação 

e, com essas informações, elaborar e disponibilizar um guia de aplicação da 

gamificação para os professores da escola onde as pesquisas foram desenvolvidas.   

A fim de alcançar esses objetivos desenvolveu-se inicialmente uma pesquisa 

de campo com os professores para conhecer sua formação e métodos de trabalho. 

Posteriormente, foram comparados os dados com a literatura atual a respeito de 

formação de professores, a fim de compreender melhor o contexto de pesquisa. 

Também foi realizada pesquisa acerca dos estudos e resultados de investigações 

relacionados à gamificação. Estas pesquisas embasaram e forneceram as 

informações necessárias que culminaram na elaboração do produto educacional que 

consiste em um guia prático para o planejamento das atividades gamificadas. 
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Apresenta-se a descrição da aplicação bem como a análise quantitativa e qualitativa 

dos dados coletados por meio da observação da pesquisadora, entrevista com os 

alunos e questionários durante e depois das atividades, a fim de medir o potencial da 

gamificação e se o uso do manual atende ao objetivo para o qual foi elaborado.  

Desta forma, esta dissertação divide-se em seis capítulos principais onde no 

capítulo 2, serão apresentadas as pesquisas teóricas acerca da formação de 

professores no Brasil e as leis que embasam o ensino, fazendo uma ponte com os 

dados colhidos mediante ao questionário respondido pelos professores da escola 

onde realizou-se esse estudo. No capítulo 3, será discutido o conceito de gamificação 

e metodologias ativas de aprendizagem. No capítulo 4 explicita-se a metodologia que 

direcionou a aplicação das atividades e, o produto educacional desenvolvido para este 

fim. O capítulo 5 apresenta os resultados obtidos e a análise a partir destes e, por fim, 

o capítulo 6 traz as reflexões a respeito do trabalho desenvolvido e as possibilidades 

que ainda podem ser exploradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2 DIRETRIZES EDUCACIONAIS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

Os documentos que regem o ensino no Brasil, tanto no Ensino Fundamental 

quanto Médio, trazem em seu texto referências ao ensino com tecnologia. A Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), por exemplo, já trazia que a compreensão da tecnologia já 

deve começar no Ensino Fundamental, aprofundando-se nos níveis Médio e Superior. 

Já o Plano Nacional da Educação - PNE, além das diversas cláusulas relacionadas à 

tecnologia, traz uma estratégia específica no que tange à formação de professores. A 

lei diz:  

promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para 
a alfabetização de crianças, com o uso de novas tecnologias educacionais e 
práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas 
de pós-graduação stricto sensu e ações de formação continuada de 
professores (as) para a alfabetização. (BRASIL, 2014,s/p.)  

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) vai mais além e especifica que os 

estudantes devem:  

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2017, 
p.5)  

 

Durante diversas partes do documento, incluindo as especificações curriculares 

para as diversas áreas do conhecimento e a formação de professores, o uso das 

tecnologias da informação é relembrado. A BNCC compreende que o aluno deve ser 

capaz não só de usar os recursos tecnológicos vigentes, mas deve utilizá-los para 

criar soluções para a vida prática atual e futura. As instituições de ensino, por sua vez, 

devem selecionar, aplicar e criar recursos tecnológicos para aprimorar o ensino.  

Tais pontuações são de extrema importância, pois os documentos oficiais que 

regem a educação brasileira reconhecem que, fazer uso de recursos tecnológicos e 

até mesmo fazer uso da tecnologia para criar soluções é uma habilidade que a escola 

básica deve desenvolver.  

A BNCC para o Ensino Médio compreende que o jovem que está nos anos 

finais da Educação Básica já está se preparando para o futuro, a iniciar pela escolha 

de sua profissão e um curso superior para alcançá-la. Porém, o documento relembra 

que o futuro do adolescente que hoje compõe atualmente as salas de Ensino Médio 

do Brasil terá um uso de tecnologias ainda mais intensivo nos anos à frente e que as 
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profissões que este jovem pode ingressar no futuro ainda são desconhecidas (BNCC, 

2017, p. 39). Esta é uma das principais razões pela qual se faz necessário modernizar 

os métodos de ensino, para que o aluno seja protagonista da educação na escola, 

mas também independente e inovador fora dela.  

Ainda sobre a BNCC para o Ensino Médio, é importante lembrar que este 

documento traz seus objetivos para a educação organizados em competências, que 

são definidas pelo próprio documento como a mobilização dos conhecimentos, 

habilidades e atitudes para resolver as demandas da vida cotidiana, para exercer a 

cidadania e o trabalho. Alinhando-se à agenda da ONU (Organização das Nações 

Unidas) para 2030, a legislação organiza-se entre 10 competências a serem 

desenvolvidas por toda a Educação Básica. A segunda competência da Base, infere:  

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular 
e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas (BRASIL, 2017, p.9).  

 

Os documentos aqui citados buscam um objetivo comum no que se refere ao 

uso de tecnologias no ensino. Os documentos mais atuais mostram preocupação não 

só com o ensino tecnológico, mas também com a emancipação tecnológica dos 

alunos para que possam se apoiar nela para criar soluções para os problemas que 

ainda não conhecem. Ao falar de educação olha-se para o futuro e busca-se preparar 

os jovens, porém, dentro da sala de aula a realidade e os objetivos e competências 

desenvolvidos pelos professores ainda não condizem com os documentos. 

Na escola onde foi realizada esta pesquisa, antes da aplicação das atividades 

gamificadas, foram entrevistados os docentes atuantes para conhecer sua realidade 

e seus métodos de trabalhos. Foi aplicado um questionário com 12 perguntas, sendo 

11 delas de respostas objetivas e uma delas de resposta subjetiva. Os docentes 

entrevistados compunham um grupo de 10 professores de diversas áreas do 

conhecimento que atuam no Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Dois dos 

professores entrevistados possuem apenas graduação, outro tem o título de mestre e 

os outros sete professores possuem pós-graduação em nível de especialização. 

O objetivo dessa pesquisa era conhecer melhor os professores, qual era sua 

relação com a tecnologia, quanto conheciam sobre metodologias ativas e se as 

propostas relacionadas ao ensino tecnológico buscadas pelos documentos oficiais 

eram conhecidas. 
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Essa análise é importante para a compreensão do impacto das atividades 

gamificadas e das aulas ministradas aos alunos sob essa metodologia, pois 

queríamos saber se este trabalho já estava sendo desenvolvido com os alunos ou se 

as atividades gamificadas seriam novidade para eles. 

Neste questionário, foi indagado o nível de formação profissional do docente, 

seu tempo de magistério, seu conhecimento sobre as leis e diretrizes do ensino, sua 

formação no que tange ao ensino tecnológico e seu conhecimento sobre metodologias 

ativas e recursos para o ensino. A análise das respostas dos professores começou 

pela formação deles. Após, foi verificado o tempo de atuação desses professores, com 

o objetivo de saber sua experiência e também o tempo transcorrido desde sua 

formação inicial. A experiência didática dos professores entrevistados é bem diversa: 

1 deles relatou ter mais de 20 anos de experiência em sala de aula; 3 afirmaram ter 

mais de 15 anos de experiência; 1 disse ter mais de dez anos de magistério; 1 menos 

de 10 anos de experiência profissional; e 4 afirmaram ter menos de 5 anos de 

experiência. Esta informação traça um parâmetro do grupo, diverso em tempo de 

formação. Tais dados permitirão realizar análise mais plural, que não está vinculada 

à opinião apenas de professores recém-formados ou de professores experientes, mas 

de um grupo misto.  

Iniciar uma reflexão a respeito do ensino pelas crenças e opiniões dos 

professores pode ser muito esclarecedor. Chen e Goh (2011) apresentam que as 

crenças dos professores influenciam diretamente tanto o rendimento dos alunos 

quanto o desenvolvimento do professor e sua capacidade de alcançar metas. Assim, 

é importante conhecer o que os professores do contexto escolar onde a atividade seria 

realizada conhecem e compreendem sobre sua própria atuação. Por isso, foram 

selecionadas algumas dessas respostas as quais serão discutidas aqui.  

Primeiramente, foi perguntado aos professores sobre seu conhecimento a 

respeito das leis e diretrizes que regem a Educação Básica. O gráfico abaixo mostra 

que apenas um dos professores entrevistados respondeu que conhecia as leis. A 

maior parte dos professores respondeu que talvez conhecesse e 30% responderam 

não ter conhecimento das leis e diretrizes do ensino. 
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Gráfico 1- Resposta dos professores sobre seu conhecimento das leis de ensino. 

Fonte: Autora, 2019. 
  

Apesar do objetivo desta pesquisa estar relacionada à pratica do uso da 

tecnologia, esse dado mostrou uma realidade alarmante que pode ser familiar a outras 

áreas do ensino ou contextos escolares. Visto que todos os professores que foram 

entrevistados estão em exercício de sua função, desconhecer os documentos que 

pautam o ensino poderia dificultar o trabalho uniforme da educação no país. O 

Conselho Nacional da Educação - CNE - reconhece o pouco conhecimento dos 

profissionais do magistério a respeito dos documentos e diretrizes, porém este 

conselho enfatiza que sem compreender estes documentos o profissional dificilmente 

conseguirá inserir-se nos projetos municipais, estaduais e nacionais de Educação 

(CNE, 2001, p. 19). Para isto, já em 2001, este parecer apresentou críticas e 

sugestões para o ensino superior das licenciaturas, incluindo um trabalho mais 

significativo dos documentos oficiais.  

Porém, parece que pouco mudou nestes dezoito anos que separam este 

parecer da atualidade. Nesta escola analisada, os professores não se sentiram 

confiantes ao dizer que conheciam os documentos, optando por respostas como 

“talvez” e “não”, mostrando que durante sua formação ou formação continuada o 

trabalho com os documentos não foi significativo. É possível inferir que no grupo dos 

docentes entrevistados esta é uma fragilidade de toda a formação continuada, uma 

vez que mesmo tendo professores de diversos níveis de graduação e tempo de 

formação estes não confiam que conhecem os documentos apropriadamente.  

Desconhecer os documentos como um todo acaba por levar à falta de 

informação também sobre o uso da tecnologia.  Ignorar que  o ensino tecnológico é 

uma especificação dos documentos oficiais pode levar muitos professores a pensar 
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que usar a tecnologia em sala de aula é opcional ou desnecessário, levando ao menor 

envolvimento dos professores com o tema, como serão abordados os dados à frente.   

Além do desconhecimento das leis, parte desse desconhecimento se dá pela 

formação insuficiente no que se refere à tecnologia na educação. O CNE (2001) 

apresenta que, desde aquele ano, havia uma carência na formação de professores 

voltada para a prática docente com recursos tecnológicos. O documento especifica:  

 
Com abordagens que vão na contramão do desenvolvimento 
tecnológico da sociedade contemporânea, os cursos raramente 
preparam os professores para atuarem como fonte e referência dos 
significados que seus alunos precisam imprimir ao conteúdo da mídia. 
Presos às formas tradicionais de interação face a face, na sala de aula 
real, os cursos de formação ainda não sabem como preparar 
professores que vão exercer o magistério nas próximas duas décadas, 
quando a mediação da tecnologia vai ampliar e diversificar as formas 
de interagir e compartilhar, em tempos e espaços nunca antes 
imaginados. (CNE, 2001, p.25)  
 

Já em 2001, quando ainda o uso popular de equipamentos tecnológicos era 

menos comum e os celulares, por exemplo, não tinham tantas possibilidades de uso 

e não eram tão acessíveis, já havia preocupação com a formação do professor 

alinhada aos avanços tecnológicos e uma crítica aos métodos tradicionais de ensino 

que não preparavam o aluno para os desafios que ainda viriam.  

Hoje, 18 anos depois da publicação deste parecer, os professores, na maior 

parte das respostas, alegaram que não sabem como trabalhar com recursos 

tecnológicos em sala de aula, não se sentem confiantes ao usar dispositivos móveis, 

e ainda no caso da escola em questão, concordam em proibir esse recurso nos 

domínios da escola. 

No gráfico abaixo são apresentadas as opiniões dos professores a respeito do 

uso de smartphones no ensino. Apesar dos professores fazerem uso constante do 

seu aparelho em ambientes externos à sala de aula, no que tange ao ensino com o 

uso de dispositivos móveis, ainda há educadores receosos, que não usam esse 

recurso em suas aulas. 
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Gráfico 2- O que você pensa sobre o mobile learning  para o ensino? 

      

. 
Fonte: Autora, 2019. 

 

A metade dos professores disse concordar com o uso dos smartphones, em 

sala de aula, porém só de vez em quando, 30% disseram gostar da ideia mas não 

colocam-na em prática e, por fim, 20% dissera que seu receio está na dificuldade de 

controlar o que os alunos fazem com o celular. De acordo com as respostas dos 

professores, poucos deles conhecem a respeito das metodologias de ensino que 

utilizam dispositivos móveis que vão além de pedir que os alunos usem o celular para 

realizar as atividades, mas os envolve completamente na tarefa, de forma que mesmo 

que usem o celular durante toda a atividade, eles estarão ocupados com os 

compromissos estabelecidos pelos professores.  

Deste modo, não ter a formação e não saber como aplicar são fatores que  

levam os professores a se sentirem retraídos. É necessário que, desde a sua 

formação, os professores sejam apresentados às possibilidades de ensino tecnológico 

e possam se familiarizar com tais recursos. Isso exige uma mudança na forma de 

ensino não só das escolas básicas, mas desde a universidade. 

Apesar de alegarem pouco conhecimento, quando questionados a respeito da 

porcentagem de tecnologia que eles usavam em sala de aula, não houve nenhum 

professor que, em sua autoanálise, respondesse não fazer uso dessas ferramentas. 

O gráfico 3 apresenta a resposta dos professores, mostrando que a maior parte deles 

considera que suas aulas são 50% - 75% tecnológicas e a menor parte acredita que 

suas aulas são 10%- 25% tecnológicas.  
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Gráfico 3- A porcentagem do uso de tecnologias nas aulas dos professores entrevistados 

 
  Fonte: Autora, 2019. 

 

Este dado leva à seguinte reflexão: antes desta pergunta, a maioria dos 

professores alegou não estar preparado ou não ter formação para usar tecnologia em 

sala de aula, porém quando fizeram a autoanálise de suas aulas grande parte alegou 

usar tecnologia na maioria delas. Isto nos conduz a questionar os parâmetros pelos 

quais os docentes se basearam para suas respostas. 

Talvez os professores tenham respondido esta pergunta analisando que suas 

aulas são bastante tecnológicas com base no conhecimento que eles têm sobre o 

assunto, que como eles mesmos já responderam, é limitado. Outro ponto que pode 

ter motivado essas respostas de porcentagem tão elevada é a comparação das suas 

aulas hoje com as aulas que eles tiveram tanto na escola básica quanto na graduação.  

Esta interpretação pode ser potencializada pelas respostas, agora mais 

específicas à pergunta “quais recursos tecnológicos você costuma usar em sala de 

aula”. Nesta pergunta, os professores tinham a opção de responder mais de uma 

opção e acrescentar respostas caso o recurso que eles utilizavam em sala de aula 

não estivesse listado. 

Gráfico 4- Recursos tecnológicos utilizados pelos professores. 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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Os resultados do gráfico 4 mostram que grande parte dos recursos tecnológicos 

são bastante comuns aos alunos, não sendo nenhum desses especificamente focado 

para o ensino. A maioria dos professores usa o Youtube como recurso, o spotify que 

é um streaming de músicas e a netflix que é um streaming de filmes e séries foram 

citados pelos próprios professores. Outro ponto é que alguns professores comentaram 

usar esses recursos para preparar suas aulas, e não para executá-las com os alunos.  

Os resultados auxiliam a entender melhor a opinião dos professores a respeito 

de suas aulas. Grande parte destes recursos não permite a interação dos alunos e 

indicam que talvez estes recursos sejam usados pelo professor em aulas expositivas. 

É notável que os professores estejam usando sites e aplicativos em suas aulas, porém 

estes recursos já são amplamente conhecidos e utilizados pelos alunos fora do 

contexto escolar. Um amplo debate trazido pelos defensores do ensino tecnológico é 

que o ensino por meio da tecnologia vai além de migrar apostilas físicas para apostilas 

online, ou deixar de usar caderno para adotar um tablet, mas envolve usar outras 

metodologias, abandonar o ensino tradicional e permitir ao aluno maior protagonismo.  

O youtube, facebook e pinterest, que foram citados pelos professores, podem 

ser usados para a produção de conteúdo e interação do aluno, porém para que ele 

possa fazer uso desses recursos durante as aulas, é necessário que os alunos 

possuam seus próprios dispositivos, que podem ser computadores ou tablets 

fornecidos pela escola ou até mesmo seus próprios celulares. Se sobressai então a 

questão: Os alunos estão tendo um ensino tecnológico onde podem ser os 

protagonistas operando com seus próprios dispositivos, ou a tecnologia apenas 

adaptou métodos antigos de ensino com suporte moderno, mantendo a aprendizagem 

estática e distante?  

As respostas dos informantes mostram que os professores, apesar de usarem 

recursos tecnológicos em sala de aula, pouco modernizaram seus métodos de ensino. 

A tecnologia se faz presente em diversas aulas, porém como um recurso para o 

educador e não para o discente. Silva apresenta esta crítica às escolas que têm 

acesso à tecnologia mas não a trabalham como deveriam: “O professor convida o 

aprendiz a um site, mas a aula continua sendo uma palestra para a absorção linear, 

passiva e individual, enquanto o professor permanece como o responsável pela 

produção e pela transmissão dos ‘conhecimentos”(SILVA, 2004, p. 67). Deste modo, 

segundo o próprio autor, torna-se difícil desenvolver as habilidades da cibercultura por 

meio de uma aprendizagem significativa.  
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Além disso essas atividades acabam sendo pontuais e especiais, mas não 

fazem parte da rotina dos alunos. Por meio destes dados foi possível conhecer o 

contexto da escola onde o projeto será inserido, verificou-se a veracidade da 

afirmação dos documentos a respeito da ausência de capacitação tecnológica na 

educação neste contexto para o melhor planejamento as atividades à frente.  
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3 A GAMIFICAÇÃO E O PROCESSO DE ENSINO  

 

A gamificação serve-se de elementos do jogo em contextos que não fazem 

parte de jogos. Este conceito apoia-se em estudos como os de Deterding et. al (2011), 

Kapp (2012), Zichermann e Cunninghan (2011). Apesar de ser composta por uma 

definição simples, compreender o que é um jogo, quais são seus elementos e quais 

os contextos gamificáveis pode se tornar uma tarefa complexa. Desta forma, 

apresentaremos nesta seção as definições supracitadas que embasaram a aplicação 

relatada nos capítulos à frente. Além disso, foi dedicada parte deste capítulo à análise 

das críticas à metodologia da gamificação e possíveis fatores que podem impedir o 

seu êxito.  

Consideramos nesta bibliografia o jogo pelo conceito de jogos digitais 

(videogames) e não sob o conceito de jogos físicos (jogos de tabuleiros, cartas e Role 

Play Gaming ou “RPG”). Esta escolha se deu uma vez que os jogos digitais no Brasil 

já ultrapassam muito os jogos não eletrônicos. Cerca de 75% dos brasileiros fazem 

uso de jogos eletrônicos enquanto apenas 30% consomem jogos de tabuleiro e 34,9% 

jogos de cartas (PGB, 2018). Desta forma, esta análise foi embasada em jogos 

eletrônicos, pois deste modo usaremos elementos de jogos que são mais populares e 

familiares aos alunos, permitindo fazer uma análise mais próxima da realidade dos 

mesmos. 

O termo gamificação originário do inglês gamification não foi inicialmente 

idealizado como uma metodologia ativa de aprendizagem. Seu uso é bastante 

conhecido no marketing e na publicidade. Talvez um dos primeiros casos bem 

sucedidos de gamificação registrados seja o da Lufthansa juntamente com outras 

companhias aéreas que criou o programas “miles and more”, no ano de 1993. Este 

programa oferecia vantagens a quem viajava por essas companhias aéreas dando-

lhe vantagens e certas mordomias no aeroporto (SCHRAPE, 2011).  

Esse programa foi um sucesso de várias maneiras, mas alguns pontos que 

Schrape (2011) chama a atenção são: as pessoas se tornaram consumidores fiéis da 

marca, apesar de não serem motivados pelos mesmos motivos que eram fiéis a outros 

serviços; o aeroporto deixou de ser um lugar impessoal e se tornou um ambiente que 

proporcionava uma experiência individual para cada cliente de acordo com seus 

pontos; as vantagens oferecidas pelo programa não eram obtidas por meio de 

dinheiro, apenas pelos próprios pontos conquistados, assim, estar usufruindo destes 
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serviços era uma forma de status, até mesmo um status maior que viajar de primeira 

classe. 

Deste modo, o autor compara a gamificação como o “sistema financeiro” em 

que seus pontos adquiridos se tornam uma moeda de troca, porém de uma forma 

diferente do dinheiro propriamente dito, uma vez que o dinheiro é uma troca anônima 

que pode ser feita sem registros, enquanto os pontos da gamificação ficam registrados 

e cada troca pode influenciar as outras. A outra razão é que o dinheiro não tem 

privações, pode ser comprado com ele o produto que estiver disponível à venda, 

enquanto na gamificação as pessoas podem trocar seus pontos apenas por vantagens 

específicas que normalmente não são obtidas com dinheiro (SCHRAPE, 2011). 

 Esse modelo pode ser aplicado de diversas formas como acontece atualmente 

com aplicativos de localização, como o Waze. Para competir com os outros 

aplicativos, o Waze criou um sistema de recompensas de acordo com a quantidade 

de quilômetros percorridos usando o aplicativo. Além disso, para tornar o seu serviço 

mas completo, o waze disponibiliza uma ferramenta para que os próprios usuários 

façam as marcações no trajeto como radares, buracos na pista e etc. (FRANÇA, 

2016).  

Os usuários que fazem marcações que são confirmadas pelos outros 

motoristas ganham pontos no aplicativo, e em forma de recompensa, ganham 

avatares exclusivos como podem ser vistos na imagem abaixo.  

 

Figura 1 - Os avatares do Waze obtidos de acordo com a pontuação.  

 
Fonte: Autora, 2019.  

 

A Figura 1 retrata a tela vista ao abrir o menu “meu placar” que indica o nível 

em que a pessoa está, no caso da imagem o nível 2, sua posição no ranking do país, 
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e seus pontos adquiridos. Nas imagens que virão a seguir será possível ver as 

conquistas, representadas por ícones de bala, sendo os verdes as conquistas já 

alcançadas e os alaranjados os objetivos ainda não cumpridos. Desta forma, o usuário 

sabe o que precisa fazer para aumentar sua pontuação. Logo ao lado, há uma captura 

de tela mostrando o ranking do país nesta semana.  

 
Figura 2- Capturas de tela do aplicativo Waze dos objetivos e ranking. 
 

 
Fonte: Autora, 2019.  

 

 A gamificação já faz parte do cotidiano das pessoas, mesmo que de forma 

simples, como com cartões fidelidade de lojas e restaurantes ou  aplicativos que 

pontuam os usuários. Porém, essa diversificação e popularidade de certa forma fez 

com que a gamificação se perdesse durante o percurso, se tornando às vezes muito 

vaga. Será considerado com base na bibliografia que é preciso mais do que um 

sistema de trocas e recompensas para ser considerado gamificação e que, por mais 

que essa seja válida, existem características essenciais para o sucesso da mesma 

que não podem ser ignorados.  

Araujo e Carvalho (2014) recordam que o sistema de recompensas por si só 

não é algo novo, porém o que chama a atenção é a maneira como é inserida na 

gamificação, dando objetivo a atividade. E é possível averiguar que, na realidade, o 
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sistema de trocas é algo muito antigo, e fazia parte tão interina de algumas sociedades 

que estas registraram tal atitude (MAUSS, 1924).   

Mauss (1924) cita em sua análise antropológica como a “dádiva” ou o “dom” 

movia as relações sociais de diversas tribos, oferecer algo de bom, ou algo positivo a 

alguém era uma forma de granjear sua lealdade, amizade e até de evitar conflitos. 

Analisar essas sociedades auxilia a compreender porque usar o sistema de trocas 

pode ter sucesso hoje aplicado ao uso da gamificação, principalmente em contexto 

escolar.   

Leite (2017) defende que a gamificação na educação possibilita: a) feedback 

instantâneo; b) aumento do comprometimento com a aprendizagem; c) maior controle 

sobre a aprendizagem; d) oportunidades para a resolução de problemas de forma 

colaborativa; e) refazer mais de uma vez a mesma tarefa quando o aluno erra, pois 

ele pode tentar diversas vezes e de formas diferentes alcançar um resultado. 

Deste modo, gamificar permite diversas oportunidades pertinentes ao ambiente 

educacional que situações não gamificadas dificilmente conseguem possibilitar. A 

estrutura do jogo, portanto pode ser valiosa para o ensino, porém é preciso 

compreendê-la nos seus elementos básicos para que estes possam ser replicados em 

ambiente educacional.  

 

 

3.1 ELEMENTOS DO JOGO ELETRÔNICO 

 

Os jogos, apesar de existirem em diversas plataformas, para diversas idades, 

com diferentes histórias, ainda preservam algumas características comuns. Para Mc 

Gonigal (2011), os jogos são definidos como sistemas onde há objetivos, regras, 

sistema de feedback e participação voluntária.  

 Diversos autores sintetizaram quais são os elementos do jogo, como Werbach 

e Hunter (2012) apresentam a tríade PBL (points, badges e leaderboards) para 

classificar os elementos dos jogos, estes seriam: pontos, medalhas e classificação. 

Para Nicholson (2012), os elementos de jogos são estes citados por Werbach e 

Hunter, contudo com o acréscimo do elemento “conquistas”. Entretanto, concordamos 

com a análise de Carvalho (2018) de que reduzir os elementos do jogo a apenas três 

critérios acaba por limitar a aplicabilidade da gamificação. Os jogos são estruturas 

complexas que podem ter como suas características mais do que apenas três 
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elementos. Muito se discute sobre quantas características comuns os jogos possuem, 

porém dentre as diversas comparações realizadas acerca de outros estudos que 

definem os parâmetros do jogo, tomamos por base os estudos de Sailer, Hense, Mayr 

e Mandl (2017) que estabelecem 7 elementos que aparecem tipicamente em jogos 

para definir os pilares nos quais a gamificação deveria se sustentar.  

Esses 7 critérios são: Pontos (points); Medalhas (badges); Classificação 

(leaderboards); Gráficos de desempenho (performance graphics); Narrativa 

significativa (meaningful stories); Avatares (avatars) e equipes (teammates). Essa 

divisão valoriza as características dos jogos eletrônicos atuais, valorizando a tríade já 

conhecida dos pontos, medalhas e placar, porém acrescentando elementos 

essenciais dos jogos modernos como narrativa significativa, avatares e trabalho em 

equipe.  

Por meio disto, após definirmos quais elementos dos jogos consideraríamos 

para elaborar a aplicação gamificada, analisamos os 10 primeiros jogos do ranking 

mais jogados do mundo no início do ano de 2019 para avaliar quais elementos 

aplicados à gamificação eram comuns a todos eles. O quadro 1 mostra a lista 

ordenada segundo a popularidade, com a empresa desenvolvedora e a data de 

criação/ lançamento de cada um dos jogos.  

Quadro 1- Lista dos jogos mais jogados de acordo com a empresa NEWZOO 

1º  League of Legends (Lol) Riot Games 2009 

2º  Thunderstorm - Heroes of warcraft Blizzard 2015 

3º  Minecraft Mojang 2009 

4º  Counter Strike Global Offensive (CS go) Valve Corp. 2012 

5º  Fortnite  Epic Games 2017 

6º  Apex  Respawn 2019 

7º  Overwatch Blizzard 2014 

8º  Tom Clancy Rainbow Six: Siege (Rainbow six) Ubisoft 2015 

9º  Dota 2 Valve 2013 

10º  Player Unknown’s Battle Ground (PUBG) PUBG 
Corporation 

2017 

Fonte: Extraído de Newzoo, 2019 e Gamepedia, 2019. 
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Os jogos, apesar de terem sido lançados em anos diferentes e por empresas 

diferentes se mostram similares em vários aspectos. Os sete elementos ressaltados 

pelos autores supracitados se fazem presentes nos que analisamos como pode ser 

visto na tabela 1. Porém, em nossa análise detectamos uma oitava característica dos 

jogos eletrônicos que se fez presente na grande maioria dos jogos analisados, que 

chamaremos de “punição”. Cada um dos elementos será brevemente explanado e 

discutido logo após a tabela com base nas experiências da autora ao conhecer e jogar 

cada um dos jogos listados.  

Quadro 2 – Os 10 jogos mais jogados do mundo em 2019 e seus elementos. 
 

jogo Pontos Badges Classificação Desempenho narrativa avatares equipe punição 

LOL sim sim sim sim não sim sim sim 

Heroes of 

warcraft  
sim não sim não sim sim sim não 

Minecraft sim não sim não sim não sim não 

CS go sim sim sim sim não não sim sim 

Fortnite sim não sim sim não não sim sim 

Apex  sim sim sim sim não sim sim sim 

Overwatch sim sim sim sim sim sim sim sim 

Rainbow 

six 
sim sim sim sim sim não sim sim 

Dota 2 sim sim sim sim sim sim sim sim 

PUBG sim sim sim sim nao sim sim sim 

Fonte: Autora, 2019. 

 

 

3.1.1 Pontos  

 

Estes são elementos básicos dos jogos (WERBACH; HUNTER, 2012)  

(ZICHERMANN; CUNNUNGHAM, 2011).  Eles apresentam o desempenho do jogador 

e servem como um feedback imediato para que saiba como está seu progresso. Dos 

jogos que analisamos, todos eles possuem sistema de pontuação, porém ela se dá 

de forma diferente de alguns jogos para outros. Por exemplo, nos jogos que se 

encaixam na categoria battle royale como os jogos Counter Strike, Fortnite, Apex, 

Rainbow six e PubG, os jogadores têm pontos individuais de cada partida, 

relacionados à quantidade de mortes, ou de ajuda que concederam durante a partida.  
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Porém, os pontos ganhados nas partidas individuais contribuem para a 

quantidade de experiência que o jogador possui, (nos jogos comumente chamada de 

XP). Essa experiência possibilita ao jogador fazer trocas nos jogos (como acontece 

no jogo League of Legends) por itens ou contribui para sua classificação. A 

experiência pode incluir não só os pontos adquiridos em cada partida, mas também 

valorizam o tempo gasto jogando e também as badges obtidas.  

 

 

3.1.2 Badges  

 

A tradução de badges pode ser tão diversa quanto a forma como eles se 

manifestam nos jogos. Dos dez jogos que analisamos, constatamos que pelo menos 

oito deles possuem alguma forma de badge. Podemos chamar assim as insígnias, 

distintivos ou medalhas dadas aos jogadores no decorrer da partida. Percebemos que 

estas recompensas não alteram diretamente a jogabilidade mas são como troféus que 

o jogador exibe sobre suas conquistas. No caso do jogo League of Legends, ao final 

da partida, os jogadores da equipe podem votar em quem eles pensam ser os 

jogadores que mais contribuíram, sendo assim, ao atingir uma determinada 

quantidade de votos, aquele jogador ganha sua medalha que pode ser “jogador 

amigável”, “bom jogador” e assim, quando for jogar com outras pessoas elas – por 

verem seus distintivos – sabem que estão jogando com um jogador confiável. 

 

 

3.1.3 Classificação  

 

Foi constatado que todos os jogos que analisamos são ou têm um modo 

competitivo, ou seja, pode ser jogado contra outros jogadores reais. Para que os 

jogadores enfrentem oponentes que sejam do seu nível (de acordo com o próprio 

ranking do jogo), o que propõe um jogo mais justo, existe uma nivelação comumente 

chamada de ranque, onde os jogadores, de acordo com seu desempenho, número de 

pontos, horas jogadas e XP sobem seu nível.  

Alguns jogos como Counter Strike, Apex, rainbow six e PubG possuem 

classificações semelhantes como “bronze 1”, “bronze 2” que sobem para categorias 

como prata e ouro. Este detalhe é bastante importante para ose-sports, uma categoria 
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recente de competição mundial de jogos eletrônicos que já é considerada um esporte. 

Para participar dessas competições, os jogadores precisam estar dentro da 

classificação pré-determinada pelo campeonato.   

 

 

3.1.4 Desempenho  

 

Pelo menos sete dos dez jogos analisados possuem um sistema de gráficos e 

tabelas com o objetivo de mapear o desempenho do jogador.  Essa divisão concorda 

em grande parte com os jogos mais atuais, principalmente de videogames, já que 

atualmente a aventura dos jogos a ser jogada individualmente é curta, e pode somente 

ser estendida quando jogada em equipe, como acontece com os jogos battlefield, 

rainbow six.  

Assim, mesmo que um jogador vença uma partida, é possível ver, ao final da 

partida, o desenvolvimento de suas jogadas, consegue ver  porcentagem de acertos, 

tiros ou objetivos concluídos dentro daquela competição, podendo ter uma visão 

ampla das habilidades que precisa melhorar e também em quais aspectos é mais 

forte, a fim de elaborar um time que tenha habilidades que se complementam.   

 

 

3.1.5 Narrativa 

 

A narrativa em um jogo amarra as pontas. A narrativa dos jogos varia em sua 

complexidade e extensão. Em alguns jogos, é possível acompanhar toda a trajetória 

do personagem principal, seus motivos para lutar, suas perdas e vitórias. Esse tipo de 

imersão causa uma relação de proximidade da história com o jogador, e cada missão 

que colabora para alcançar o objetivo final faz parte do desenvolvimento da história 

do personagem. Alguns jogos têm uma narrativa tão complexa que é possível terminar 

todas as missões principais do game e ter concluído apenas 20% da história. A figura 

3 mostra dois exemplos de jogos onde foi possível obter a conquista de concluir o jogo 

mesmo tendo jogado menos de 50% dele.  

Nas duas capturas de tela abaixo é perceptível que pouco do jogo foi explorado, 

porém o jogo já era dado como concluído. Isso se dá, principalmente, porque os jogos 

aqui citados, como “Shadow of Tomb Raider” e “The witcher”, possuem, além das 
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missões principais, diversas missões secundárias para os jogadores que realmente 

querem se adentrar na história. 

Figura 3- Captura de tela indicando a conquista desbloqueada de concluir um jogo mesmo 
tendo uma pequena porcentagem de história concluída. 

 

 

Fonte: Autora, 2019. 

 

Apesar destes jogos imersivos terem públicos específicos, é notável que entre 

os jogos mais jogados do mundo, nenhum deles apresenta uma narrativa tão 

complexa. Os jogos citados têm dado espaço a uma narrativa bem mais simples e 

curta.  

No caso de jogos como LOL, Apex, dota e fortnite a história compartilhada no 

jogo apenas apresenta seus objetivos, brevemente introduz os personagens, pois o 

foco realmente são as batalhas. Em casos como o jogo Counter Strike ou Apex nem 

narrativa possuem, apenas são apresentadas suas missões e já são introduzidos em 

uma partida.  

Se levarmos em consideração a narrativa como a apresentação dos objetivos 

e características dos jogadores, podemos dizer que esta é uma característica 

universal dos jogos, porém se levarmos em consideração a história lúdica criada para 

embasar o jogo, é possível  afirmar que os jogos mais jogados da atualidade têm 
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apresentado uma narrativa menos complexa e menos envolvida com as missões dos 

jogos.  

 

 

3.1.6 Avatares 

 

Os avatares são a personificação do jogador online. Em um mundo imaginário, 

o jogador deixa de ser a pessoa que é e passa a atuar como o seu avatar. Alguns 

jogos trazem avatares femininos, masculinos e até mesmo não-humanos, o que 

permite que o jogador possua diferentes habilidades e aparências, de acordo com a 

história do jogo. Os avatares estão diretamente ligados à narrativa do jogo. A análise 

dos jogos permite perceber que quanto mais complexa a narrativa menos 

personalizável é o avatar do jogo. Como os já citados jogos Uncharted e the witcher o 

personagem já é pré-determinado pelo jogo, sendo possível durante a aventura 

modificar apenas suas armas e vestimenta.  

Em jogos de narrativa mais fluida existem mais possibilidades de alterar o seu 

avatar. Alguns jogos trazem até diferentes características e habilidades de acordo com 

cada personagem para enriquecer a experiência, já que o jogo começa antes da 

partida e a escolha do personagem inadequado pode comprometer os resultados.  

Entre os jogos analisados, não foi verificada a possibilidade de criar um avatar 

completamente personalizável. Entre os 10 jogos citados, não é possível criar, por 

exemplo, uma pessoa que se assemelhe com o jogador da vida real, mudando as 

cores de cabelo e olhos e as características corporais. Os jogos que apresentavam 

maior personalização eram os que possuíam personagens pré-estabelecidos e neles 

era possível vestir uma roupa ou equipamento especial (chamado popularmente de 

skins) que podem ser adquiridos durante o jogo ou comprados na loja virtual. É uma 

constante nestes jogos constatar que a aparência dos personagens não altera a 

experiência, e que os jogadores os escolhem por conta de suas habilidades e não por 

identificação com as figuras apresentadas em tela.  
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3.1.7 Equipe  

 

Em, pelo menos, oito dos jogos selecionados é possível notar que jogar em 

equipe é essencial para o desenvolvimento no jogo. Jogos como o Counter Strike, 

apex, fortinite só permitem o jogo individual no modo de treinamento. Porém, para 

adquirir pontos, medalhas e crescer no ranking, é necessário jogar online com 

equipes. Essas equipes, dos oito jogos analisados, são compostas por pessoas reais 

que compartilham do mesmo servidor e normalmente são escolhidas aleatoriamente, 

porém é possível também jogar em equipes pré determinadas. Os esquadrões são 

formados pelos servidores, e a menos que o jogador entre numa partida com um 

colega, seus companheiros de equipe serão escolhidos aleatoriamente. Mesmo em 

partidas que nenhum dos integrantes do grupo se conhecem, é possível ter um bom 

jogo, uma vez que todos os jogadores partilham de um mesmo objetivo.  

Visto que o trabalho em equipe ao jogar tem sido cada vez mais valorizado, 

deixar tal aspecto excluído dentre os elementos seria perder um dos elementos que 

mais desenvolvem habilidades sociais da gamificação.  

Kapp (2012) apresenta que jogar em equipe estimula o conflito, a competição 

ou a cooperação. Em jogos como apex, lol e fotnite, por exemplo, as equipes escolhem 

seus avatares em grupo, pensando em compor um esquadrão que contemple 

diferentes habilidades. Durante o jogo, é importante que a equipe se comunique e se 

ajude. Em alguns jogos ter estratégia de grupo, defender seus aliados e até revivê-los 

caso morram durante a partida contam ponto para as equipes. Assim, o objetivo do 

jogador deixa de ser alcançar individualmente o sucesso, mas também ajudar sua 

equipe a alcançá-lo. 

 

 

3.1.8 Punições 

 

 Esta não foi uma das características apontadas na literatura. Porém, ao fazer 

o comparativo dos jogos, uma característica relevante notada foi o caráter punitivo 

dos games e como isso contribui para a jogabilidade. Todos os jogos analisados que 

possuíam o modo equipe apresentavam também a possibilidade de realizar uma 

denúncia caso um dos jogadores do esquadrão demonstre falta de espírito esportivo, 

linguagem inadequada, caso não siga as regras da comunidade jogadora ou use de 
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trapaça. Em um jogo online, é possível ter inimigos e aliados desconhecidos, e alguns 

não têm seriedade durante as partidas.  

Esse mecanismo de autorregulação dos jogos possibilita controle maior das 

atitudes dos jogadores, uma vez que são os próprios jogadores que fazem as 

denúncias, e os jogadores priorizam não serem denunciados uma vez que, em alguns 

jogos, a punição pode oscilar desde um banimento temporário até a perda da conta e 

com ela a perda também de todos os seu benefícios. É possível detectar em 

determinadas comunidades que as regras são seguidas, e certos jogadores não 

trapaceiam por se preocuparem com os olhares constantemente atentos dos colegas 

de equipe a determinadas atitudes e suas punições. Assim, a possibilidade de 

denúncia e punição se faz um requisito necessário, principalmente em jogos em 

grupos. 

 

 

3.2 GAMIFICAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Analisar essas características é de grande relevância uma vez que a intenção 

da gamificação é aplicar os conceitos de jogos em outros ambientes, não aplicar o 

que se entende por jogo. Algumas atividades gamificadas baseiam-se somente na 

teoria do que é um jogo e acaba por minimizar determinadas características e 

potencializar outras. Por analisarmos os jogos mais populares, por exemplo, pudemos 

confirmar que os sete elementos apontados por Sailer, Hense, Mayr e Mandl (2017) 

realmente estão presentes na maioria dos jogos analisados, porém alguns são mais 

influentes na jogabilidade e experiência do jogo do que em outros.  

Ao analisar as tendências no universo dos jogos online, é possível notar por 

exemplo que a aparência dos avatares pouco importa para os jogadores, mas suas 

habilidades são mais importantes. É possível constatar também um interesse menor 

por histórias complexas e maior por jogos breves em equipe. Tal informação não 

consta na teoria gamificada, e está em constante mudança, já que o universo dos 

jogos é bastante amplo, assim como o ranking de jogos mais jogados pode mudar 

completamente a cada mês.  

Entretanto, mesmo sendo volúvel, o ambiente dos jogos online sempre se 

reinventa, consegue agregar ao seus sistemas novas tecnologias e promove um 

interesse intrínseco de seus jogadores, que voluntariamente escolhem dedicar seu 
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tempo nessa atividade. Este é um desafio que a escola ainda não conseguiu resolver. 

O modelo de escolas públicas atuais ainda segue os padrões pós revolução industrial, 

com salas numerosas, dias especificados para testes, rigidez nos horários, 

comportamentos e vestimenta, onde o aluno deve seguir um modelo sem sair dele e 

o trabalho principal do professor é manter a ordem deste sistema (SENGE, 2005). 

Assim como mostra a figura 4, as escolas, diferentemente dos videogames, 

tiveram dificuldades em se reinventarem. Apesar de tal revolução ter acontecido há 

mais de 150 anos, ainda hoje preservamos em muitas escolas as mesmas salas 

numerosas, onde não valorizamos a criatividade ou as múltiplas inteligências, mas 

avaliamos todos os alunos de uma só forma, em dias específicos e de forma rígida. 

Este método foi muito importante para o desenvolvimento das pessoas naquele 

período, porém não atende completamente as necessidades dos alunos atuais.  

Figura 4 - Conservatório de Artes e Negócios em Paris, em 1882. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Shutterstock, 2019. 
Figura 5 - Exemplo de sala de aula atual no Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fonte: Sindicato dos professores de São Paulo, 2017. 
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Vivemos em um período considerado a quarta revolução industrial, onde temos 

sistemas cada vez mais complexos, com atividades inteligentes e conexões sem fio. 

A quarta geração da revolução industrial é marcada pela internet das coisas e os 

bancos de dados, as informações na nuvem e principalmente a inteligência artificial. 

Perante tamanho avanço, é preciso que a escola possa se reinventar neste novo 

ambiente de forma que supra as necessidades que todos esses avanços deixaram.  

Figura 6 - As revoluções industriais ao longo do tempo. 

 

Fonte: Engeteles, 2017. 

 

Ao longo do tempo os videogames também tiveram que se atualizar para 

manter as pessoas interessadas, porém, ao passar dos anos, o mercado de games 

tem aumentado, sendo o setor de entretenimento e mídia que apresentou a maior 

variação entre os anos de 2015 e 2016 e com maior potencial de crescimento 

ponderado até 2021, segundo dados da 18ª Pesquisa Global de Entretenimento e 

Mídia 2017-2021, da Price water house Coopers (PWC).  Deste modo, os videogames 

mostram não só acompanhar os avanços, mas aumentam o interesse das pessoas 

por eles ano a ano.  
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Figura 7 - Tabela de expectativa de crescimento em entretenimento e mídia entre os anos de 

2015-2021.  

 

Fonte: PWC, 2019. 

Analisar os elementos que fazem os jogos serem tão atrativos e trazê-los para 

o contexto educacional pode então fazer com que os alunos se sintam mais 

interessados. Além disso, tal qual um jogo, podemos valorizar diferentes inteligências 

em sala de aula, podemos incentivar a criatividade, a resolução de problemas, o 

trabalho em equipe e outras habilidades necessárias para a vida adulta atual.   

A gamificação não precisa ser um conceito engessado, pelo contrário, a teoria 

sugere que esta deve ser adaptável. A gamificação pode se apropriar de um ou mais 

conceitos de jogos (FARDO, 2013). Assim, as aplicações gamificadas não precisam 

necessariamente utilizar todos os elementos de jogo, é possível inclusive selecionar 

os aspectos de jogo que melhor contribuiriam para alcançar os objetivos pré- 

determinados pelo professor. No contexto educacional, é possível atingir resultados 

satisfatórios ao levar em consideração os conceitos de jogos e adaptá-los ao contexto 

em que será aplicado. Desta forma o professor precisa delinear o conteúdo ou 

competências que quer alcançar com o trabalho gamificado e por quanto tempo este 

durará. 

A ideia de reorganizar a sala de aula, mudar os métodos de avaliação e 

realização de atividades e recompensar o aluno segundo seu esforço é muito 

promissora. Sobre as recompensas, Araujo e Carvalho (2014, p. 326) citam:  

Só a ideia de prémio deixa-nos uma sensação agradável, talvez por 
isso se tenha associado a gamificação à atribuição de pontos e 
prémios, uma vez que é a face mais visível do feedback dado ao 
jogarmos. Talvez por isso a gamificação tenha iniciado por esta via, 
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ganhando alguma popularidade, por exemplo, na área do marketing e 
em mudança comportamental (ARAUJO; CARVALHO, 2014, p. 326).  

  

Porém, a ideia de recompensa nem sempre é aceita, sendo reduzida em alguns 

momentos a uma mera abordagem behaviorista de comportamentos e punições. 

Porém Fardo (2013, p. 86) define:  

Recompensas são elementos fundamentais de um jogo. Existem diferentes 
tipos de recompensas nos games, desde as mais simples, como o escore, 
até outras mais elaboradas, como habilidades especiais, medalhas por 
conseguir realizar certos desafios propostos ou outros prêmios. O que deve 
ocorrer, na gamificação, é um conhecimento aprofundado de como esses 
sistemas de recompensas funcionam (FARDO, 2013, p.86).  
 

Por isso, é importante compreender a fundo os mecanismos dos jogos, que é 

de onde a gamificação se inspira, para que se torne possível atingir os mesmos bons 

resultados. Quando a gamificação se baseia somente nos aspectos superficiais dos 

jogos ou no senso comum que se tem dos mesmos, detalhes importantes podem ser 

esquecidos e a gamificação pode ser falha.  

  

 

3.3 QUANDO A GAMIFICAÇÃO NÃO FUNCIONA  

 

Apesar de ser baseada em jogos, que é um entretenimento que envolve 

milhares de pessoas e haver relatos de diversas experiências positivas com o uso da 

gamificação, sua eficácia não é garantida. Para que a gamificação alcance os 

resultados estipulados, é necessário que, além de seguir com atenção os elementos 

do jogo, haja atenção por parte das pessoas que a aplicam em algumas áreas.  

Com base na bibliografia revista sobre este tópico serão resumidas as 

possíveis falhas sendo oriundas de 3 fatores que serão explicitados a seguir, sendo 

estes: imposição, exposição e punição.  

 

 

3.3.1 Imposição  

 

Faz parte da definição de jogo, segundo Mc Gonigal (2011), termos a 

participação voluntária. Não há uma imposição da parte dos criadores de jogos para 

que as pessoas comecem a jogá-lo, os jogadores decidem iniciar a jogar de forma 
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livre e, quando conhecem as regras e objetivos do jogo, têm autonomia para continuar 

jogando ou não.  

Se a gamificação pretende ter o mesmo engajamento de um jogo digital, por 

exemplo, é preciso que o professor entenda e permita que um aluno não participe das 

atividades gamificadas, caso ele não queira.  

Heeter et al. (2011) salientam que os jogos quando são forçados, têm menor 

efetividade e são menos apreciados. Até mesmo pessoas que têm uma pré-disposição 

para realizar uma atividade, quando percebem que de certa forma são obrigadas a 

fazê-la, realizam-na para evitar punições e acabam por diminuir sua vontade 

intrínseca.  

Fizek (2004) cita a importância da interação entre o jogador e o sistema. A 

diversão do jogo advém de prover para quem joga certo nível de autonomia 

(DETERDING 2012, apud FIZEK, 2004). Sem a escolha inicial do jogador de participar 

ou não se tira toda e qualquer autonomia deste, antes mesmo da gamificação 

começar.  

Deste modo, a imposição da gamificação pode ter um efeito rebote, 

prejudicando inclusive aqueles que já se sentem motivados a participar das aulas e 

cumprir suas obrigações. Para que isto não aconteça, o professor precisa estar 

preparado para um cenário em que alguns alunos talvez decidam não participar da 

atividade gamificada. Alguns deles podem até mesmo mudar de ideia ao decorrer do 

percurso, outros podem permanecer sem participar, porém, é importante que essa 

participação não esteja vinculada a fatores como a nota, por exemplo, ou que as 

pessoas que decidam não participar sejam de alguma forma prejudicadas, pois isso 

pode afetar todo o rendimento da turma na atividade.  

 

 

3.3.2  Regras  

  

 Os jogos são conhecidos por suas estruturas de regras simples que permitem 

uma variedade de recombinações (FIZEK, 2004). Essa simplicidade de regras e 

objetividade de missões faz com que o jogador saiba exatamente o que pode ou não 

fazer e experimentar diferentes combinações de regras e até mesmo se vai ou não as 

cumprir na busca de um objetivo maior do jogo. Desta forma suas escolhas são 
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conscientes e as possíveis punições por atitudes não permitidas são aplicadas pelo 

próprio jogo.  

 Da mesma forma, um sistema de gamificação muito complexo  pode ficar muito 

distante do jogo e essas regras dificilmente se tornarão variáveis, permitirão pouca 

criatividade e improvisação e podem comprometer a experiência. Zimmerman (2009) 

cita que o jogo cria uma estrutura onde as regras são estipuladas de forma racional e 

essas regras, em um ambiente de jogo, são diferentes das regras de interação 

humana.  

 Sendo assim, a estruturação das regras devem visar não apenas a lógica e a 

ordenação, mas a interação entre os jogadores e o sistema, a fim de promover a 

diversão.  As regras então precisam ser simples e claras e estarem definidas desde o 

princípio da atividade gamificada. Elas não devem privar o jogador de sua autonomia 

de deixar o jogo a qualquer momento nem podem suprimir a criatividade e a liberdade 

de escolha do jogador durante o jogo. Deste modo, as regras não se tornarão uma 

parte desmotivadora da atividades mas sim uma parte do desafio.  

 

  

3.3.3 Punições  

 

 As punições, como vistas nos jogos principalmente naqueles em que se joga 

em equipe, têm o objetivo de zelar pelo bom andamento do jogo a todos os 

participantes e evitar que o ambiente de jogo se torne tóxico ou que este se torne tão 

trapaceável a ponto de desinteressar os jogadores. Porém, esse mecanismo não tira 

do jogo seu principal objetivo que é divertir os jogadores.  Na realidade, as punições 

são relatadas pelos jogadores em casos de descumprimentos sérios de regras e são 

avaliados pelos administradores do jogo, a fim de aplicar as punições adequadas. 

Contudo, durante o jogo, se o jogador não atinge a quantidade máxima de pontos, se 

ele não completa todas as missões, ele não é punido por isso.  

Da mesma forma, na gamificação o objetivo do aplicador não deve ser o de 

controlar o comportamento dos alunos por puni-los. Pelo contrário, o jogo incentiva o 

jogador a ser honesto e respeitoso com os demais por valorizar os comportamentos 

positivos e recompensá-los muito mais do que punir os comportamentos negativos. O 

jogador cumpre as missões não por ser punido se não o fizer, mas sim porque será 

recompensado.  
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Schrape (2004) cita um caso real de gamificação em uma empresa em que, 

por meio das atividades, foram mapeados diversos funcionários que não cumpriam 

adequadamente suas obrigações. Neste caso, a gamificação não deve ser um 

mecanismo para punir tais comportamentos, mas uma oportunidade de recompensar 

os comportamentos positivos, mesmo que poucos, reforçando-os por meio da 

valorização destes com pontos e recompensas e não com punições que poderiam 

desmotivar o jogador. O simples prazer desfrutado da recompensa pelas atitudes 

pode motivá-lo a não deixar de cumprir as atividades propostas, não sendo necessário 

puni-lo pelas situações em que não as cumpre.   
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4  ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO  

 

Para conduzir a pesquisa, elaborar os materiais e a atividade e depois avaliar 

os resultados, foi realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico, a qual trouxe 

embasamento teórico para a aplicação e desenvolvimento das atividades. Esta 

pesquisa também é de campo, por ter sido aplicada na escola de atuação da 

pesquisadora junto a alunos do  Ensino Fundamental II. Configura-se, também, como 

analítica, pela avaliação e classificação dos dados obtidos durante a aplicação. 

Inicialmente, foi traçado o perfil dos alunos participantes, posteriormente 

elaborou-se um plano de aula para definir como seriam aplicadas as atividades e, por 

fim, foi realizado um questionário com os alunos para mensurar o resultado de acordo 

com as percepções deles. Para a análise dos resultados, foi feita a avaliação pela 

pesquisadora durante as atividades e uma entrevista por meio do formulário google 

com 10 perguntas que serão explanadas no capítulo Análise e Discussão desta 

dissertação. 

 

 

4.1 PESQUISA E PARTICIPANTES 

 

 Os grupos escolhidos para a realização da atividade foram selecionados pelo 

critério de apresentarem menor interesse no aprendizado de Língua Inglesa, por 

serem as salas mais numerosas - o que dificulta o controle dos professores sobre a 

sala durante as atividades - e os alunos com maior número de ocorrências registradas 

nos documentos da escola (como esquecimento de materiais, faltas, ausência de 

tarefa de casa, entre outros). De acordo com os dados fornecidos pela escola, 

encaixavam-se nessa definição duas turmas do Ensino Fundamental, uma delas 

cursando o 8º ano e a outra o 9° ano, sendo a sala 1, do 8º ano composta por 17 

alunos e a sala 2 do 9º ano composta por 19 alunos. 

 Os alunos que compunham estes dois grupos selecionados são, de forma 

geral, alunos com idades entre 13 e 15 anos, poucos desses alunos já haviam 

realizado um curso de inglês especializado, ou seja, a maioria deles só tinha contato 

com a Língua Inglesa no ambiente escolar. Essa aplicação foi realizada no último 

bimestre escolar de 2018, fase em que os alunos se encontram ainda mais 

desmotivados, por estarem cansados devido ao ano letivo. Era comum ouvir entre as 
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turmas as justificativas de que não participariam das aulas pois ou já haviam atingido 

a nota suficiente para concluir o ano, ou já estavam fadados à reprovação e não fariam 

mais esforços.  

 Deste modo, exigir que cumprissem seus deveres era uma tarefa realizada 

quase sempre em vão, uma vez que, pelos motivos citados, os alunos mostravam-se 

despreocupados mesmo frente a punições como ocorrências. Deste modo, pela 

análise do perfil dos participantes, sabíamos que os métodos tradicionais de ensino 

não estavam mais surtindo resultados consideráveis.  

 Contribuiu também para a análise do perfil dos alunos conhecer os métodos de 

trabalho dos professores que com eles atuavam. Era sabido que antes de iniciar esta 

aplicação que os alunos uma vez por outra usavam tecnologia em suas aulas, mas de 

modo pouco interativo e autônomo, e também sabíamos pelo relato dos professores 

que aquelas turmas ainda não haviam participado de aulas ministradas por meio de 

metodologias ativas.  

Assim, a gamificação seria uma maneira interessante de engajar os alunos 

nesse primeiro momento, que, por sempre terem assistido aulas sem quase participar 

delas, não conheciam outras metodologias, mas com certeza já haviam jogado algum 

jogo. Dessa forma, usar a metodologia que se inspira nos jogos era uma forma de 

apresentar uma maneira nova de aprender, contudo de um modo que já era familiar a 

eles, que era o jogo.  

 Após ter sido feito o mapeamento das características dos alunos, foi elaborado 

o roteiro de atividades que melhor se adaptaria às turmas em questão, levando em 

consideração os conteúdos programáticos da apostila, os recursos disponibilizados 

pela escola e o tempo para a execução das atividades. A professora regente da turma 

acompanhou remotamente o processo uma vez que estava afastada de suas 

atividades e precisou ser substituída, o que permitiu que este trabalho fosse 

executado pelo comando da pesquisadora. A professora regente retornou nas últimas 

semanas de aula e pode relatar a sua percepção sobre o desenvolvimento dos alunos 

naquele bimestre pelos relatos e percepções das reações dos alunos.  
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5 APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES GAMIFICADAS 

 

A decisão de mudar o método como as atividades eram executadas nas duas 

salas onde foi proposta a intervenção se deu principalmente pela falta de interesse 

dos alunos em participar das aulas. Por se tratar do último bimestre de uma escola 

particular, os alunos estavam apresentando um grande desinteresse em realizar as 

atividades em sala, muitas vezes nem levando seu material, sob a premissa de que o 

ano havia acabado, que a disciplina (inglês) era muito difícil, que eles não gostavam 

da matéria e que principalmente estavam cansados de terem estudado o ano todo. 

 Diante deste contexto, toda proposta de atividade era recusada pela maior 

parte dos alunos. Além disso, muitos apresentavam ao mesmo tempo o 

comportamento de descumprir as regras escolares como: usar o celular somente 

quando for permitido, não comer em sala de aula, não se atrasar ou sair da sala sem 

permissão.  

A coordenação punia tais comportamentos com medidas como ocorrências e 

suspensão, porém, ao final do ano estas medidas resultaram em poucos avanços, 

pois os alunos cumpriam as regras somente quando achavam que seriam punidos, 

mas mantinham essas atitudes quando estavam longe dos professores ou quando 

pensavam que estes não estavam percebendo. Diante disto, era necessário propor 

uma transformação que alterasse a forma como os estudantes encaravam suas aulas 

e as regras da escola.  

Ao invés de impor sobre eles uma regra, era necessário que eles não 

quisessem descumpri-las. Além disso, o ensino precisava ser mais do que uma 

atividade maçante, a fim de resultar em uma nota, mas sim deveria ser uma atividade 

mais prazerosa. 

Para isso, foi escolhida a metodologia da gamificação a fim de encorajar os 

estudantes a participarem das atividades propostas e cumprirem com as regras 

estabelecidas. Os estudos já citados basearam o planejamento para a aplicação que 

será explanada aqui, adaptando-a ao contexto dos alunos.  

A gamificação propõe uma transposição dos elementos dos jogos em contextos 

que não envolvam jogos em si, e para isso podemos usar de narrativas, avatares entre 

outros. Observando o quadro de elementos mais comuns de jogos no contexto em 

que a atividade seria realizada, bem como o tempo para desenvolvê-la, foram 

selecionados 6 elementos dos jogos para a atividade gamificada, sendo eles: pontos, 
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classificação, desempenho, narrativa, equipe e punição. Como já mencionado, os 

alunos apresentavam extrema irresponsabilidade e desmotivação, pois para eles, não 

havia vantagem em se dedicar no último bimestre, quando muitos já haviam adquirido 

a nota suficiente para passarem de ano. Dessa forma, foi necessário mostrar que o 

ensino poderia ser vantajoso novamente, e esta vantagem não poderia se restringir 

ao conceito de notas.  

Mauss (1924) afirmava por base em estudos de civilizações antigas que a troca 

era a base das sociedades arcaicas e que, até mesmo hoje, a troca embasa as 

relações sociais. Assim, foi proposta uma intervenção gamificada que, com base em 

alguns conceitos de jogo fosse capaz de dar aos alunos a possibilidade de se 

dedicarem não apenas para alcançar uma nota, mas para obter vantagens.  

Assim, foi estabelecido que para esta atividades usaríamos o conceito base 

dos jogos, os pontos, como moeda de troca. Os alunos que realizassem as atividades 

e cumprissem determinadas regras adquiririam uma pontuação que poderia ser 

trocada por algo que eles desejassem. Desta forma, foi necessário definir quais 

habilidades ou conceitos seriam valorizados, como seria realizada a troca e, por fim, 

pelo que os alunos poderiam trocar seus pontos.  

 

 

5.1 VALORIZAÇÃO DE CONCEITOS E ATITUDES 

 

O objetivo desta atividade gamificada era engajar os alunos a aprender o 

conteúdo a ser ensinado e para isso eles deveriam realizar as atividades solicitadas e 

participar das aulas, portanto essas foram as primeiras atividades escolhidas para 

atribuir pontos.  

Porém, houve preocupação especial para que a atividade não se tornasse 

apenas uma pointsfication ao invés de gamification. Robertson (2010) faz uma crítica 

aos modelos de gamificação que tem por objetivo atribuir pontuações aos 

participantes, uma vez que em um jogo atribuir pontos não é o objetivo, como 

apontado por Bogost (2011), mas promover a diversão (FIZEK, 2011).   

Desta forma, era importante considerar com atenção os elementos dos jogos 

já citados, porém a ludicidade não poderia ser deixada de lado. Para isso, inicialmente,  

foi feita uma lista de atitudes que os alunos não tinham e responsabilidades que eles 
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não cumpriram que eram importantes segundo o regimento da escola. No caso desta 

aplicação, a pesquisadora pontuou os seguintes quesitos:  

● Realização das tarefas de casa; 

● Participação durante as aulas;  

● Realização das tarefas em sala;  

● Portar o material completo (apostila, caderno e quando pedido, 

dicionário);  

● Não dormir em sala de aula; 

● Não comer em sala de aula;  

● Não usar o celular em momentos não permitidos. 

 

Essas pontuações se referiam a atividades mecânicas as quais os alunos 

deveriam realizar porém, por conta da sua indisposição e desmotivação, não o 

realizavam. Entretanto, foi percebido que era possível motivar os alunos a realizarem 

mais do que atividades mecânicas, mas também, comportamentos saudáveis entre 

os colegas e funcionários da escola. Então, a pesquisadora também incluiu atitudes 

comportamentais que ela gostaria que os alunos tivessem. Esses foram:  

● Não praticar bullying por ridicularizar os colegas enquanto participavam 

da aula; 

● Ajudar os colegas que tivessem mais dificuldade; 

● Prestar a atenção e ouvir os colegas quando estiverem em rodas de 

conversa; 

Desta forma, foi possível ter um parâmetro de quais atividades deveriam ser 

realizadas por parte dos alunos. Após isso, foi realizado uma atribuição de pontos para 

cada atitude. Assim, como os jogos dão maiores recompensas para missões mais 

difíceis, o critério de escolha de pontuação para cada atitude foi o grau de dificuldade 

de execução de cada atividade.  

Como mostra o quadro 3, os quesitos “levar o material” exigia menos esforços 

do que o quesito “participação em sala de aula”, por exemplo, dessa forma, os 

primeiros resultavam em menos pontos do que o último. Também foi elaborada uma 

tabela das atitudes negativas as quais seriam descontados pontos, caso os alunos 

descumprissem as regras estabelecidas. 
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Quadro 3 e 4 - Valor de pontuação das atitudes exigidas. 

Atitude positiva Pontuação  

Portar o material completo 5 pontos 

Realizar as tarefas de casa  5 pontos 

Realizar as tarefas em sala  A definir 

Participar durante as aulas  10 pontos  

Ajudar os colegas que tem mais dificuldade 15 pontos 

Não permitir que um colega trapaceie nas atividades 10 pontos 

 

Atitude negativa Pontuação 

Praticar bullying com os colegas Perde todos os pontos 

obtidos no dia 

Não prestar a atenção/ interromper os colegas durante as aulas  - 5 pontos (por situação) 

Trapacear colando as tarefas de sala ou de casa de outra pessoa  - 10 pontos 

Dormir ou comer em sala de aula sem permissão - 5 pontos 

Usar o celular em sala sem permissão -5 pontos 

Fonte: Autora, 2019.  

 

O valor das tarefas em sala seria definido pela professora com base no mesmo 

critério do grau de dificuldade de cada tarefa. Porém, para que a gamificação 

alcançasse seu objetivo, foi necessário conhecer primeiramente o que os alunos 

gostariam de fazer, quais vantagens, caso possíveis eram mais significativas para 

eles.  

Para compreender o que seria vantajoso para os alunos, a aplicadora pediu 

que durante uma aula, os alunos dissessem o que eles gostariam de fazer na escola 

se tudo lhes fosse permitido.  

Esta pergunta permitiria diversas respostas, podendo incluir até mesmo 

atitudes as quais a professora não poderia permitir, mas neste momento a aplicadora 

disse aos alunos que poderiam expressar suas vontades sinceramente sem se 

limitarem ao possível. A professora citou alguns exemplos como: faltar à escola, não 

fazer mais provas, usar o celular quando quisessem e disse que os alunos poderiam 

expandir essas ideias para sua realidade.  

A docente anotou as respostas no quadro enquanto os alunos diziam. 

Surpreendentemente os alunos não citaram entre suas vontades, itens como: deixar 

de ir à escola, deixar de fazer avaliações ou mesmo deixar de fazer tarefas.  
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As aspirações dos alunos de ambas as salas eram muito simples, basicamente 

se resumiram em: comer durante as aulas (38%), ouvir músicas ao fim das atividades 

(26%), usar o celular em sala (13%), anular uma questão da avaliação (7%), mudar 

os lugares onde sentam (7%), realizar aulas fora da sala (5%).  

Tanto a professora regente quanto a pesquisadora esperavam que os alunos 

requisitassem menos responsabilidades, como menos tarefas, trabalhos e provas, 

porém os desejos dos alunos eram muito diferentes. Por isso, é importante que antes 

da gamificação acontecer, haja uma sondagem, para que se ofereça aos alunos algo 

que eles realmente tenham interesse, e este interesse varia entre idades, gêneros, 

classes sociais e até estados (FRANÇA, 2017). 

Sabendo agora o que os alunos buscavam, foi possível elaborar o percurso das 

atividades para que os alunos pudessem alcançar as recompensas. Além das 

recompensas citadas pelos alunos, achou-se por bem incluir outras que não haviam 

sido citadas, como acrescentar um ponto na nota final, anular uma questão da prova, 

realizar avaliação pesquisa e até não realizar nenhum teste.  

A intenção destas recompensas acrescentadas era mostrar aos alunos que a 

avaliação no final do bimestre era uma forma de provar ou garantir que ele tinha 

assimilado o conteúdo. Mas, como neste caso a avaliação aconteceria 

constantemente e em todas as aulas, a prova poderia ser substituída caso eles 

demonstrassem que estavam assimilando o conteúdo.  

Mostrar aos alunos que as avaliações não são de forma alguma um objeto de 

classificação deles e que o papel da escola não é rotular ou quantificar os alunos mas 

fazer uma avaliação da aprendizagem como um todo, verificando se todos os sujeitos 

inseridos no processo estavam alcançando os objetivos definidos, contribuiu para que 

os alunos ingressassem no último bimestre com menos reservas, como estavam 

anteriormente.  

Também os alunos puderam perceber que obter benefícios como realizar um 

teste pesquisa adquirindo essa vantagem por meio do sistema de trocas da 

gamificação, não era uma facilitação à toa, mas que para conseguir o número de 

pontos suficientes para fazer essa troca, o aluno precisava ter se dedicado muito 

durante todo o bimestre. Assim, eles perceberam que não estavam recebendo 

vantagens gratuitas, mas sim que estavam sendo recompensados por sua dedicação. 

Para estipular o valor que cada recompensa teria, foi realizado um cálculo que 

consistia em estimar quantos pontos um aluno poderia alcançar em uma aula, caso 
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fizesse o mínimo das atividades solicitadas. Dessa forma, foi elaborado o valor pelo 

qual os alunos poderiam trocar seus pontos de experiência, como podem ser vistos 

no quadro 5.  

Quadro 5 - Lista de valores de pontos das recompensas. 

Recompensas Pontos necessários para troca 

Ouvir música em sala de aula 35 pontos 

Dormir em sala de aula  45 pontos 

Sair 10 minutos mais cedo 75 pontos 

Comer em sala de aula 30 pontos 

Mudar o lugar onde se senta  15 pontos 

Usar o celular por 10 minutos 50 pontos 

Dar uma volta pela escola por 10 minutos 50 pontos 

Trabalhar em dupla 30 pontos 

30 minutos de conversa 25 pontos 

Aulas externas 20 pontos 

Teste pesquisa 150 pontos 

Anular uma questão da prova 90 pontos 

Anular uma “tarefa não feita” 35 pontos 

Receber um ponto a mais na média final 100 pontos 

Não realizar a prova de inglês 300 pontos 

Fonte: Autora, 2019.  

 

 Esquematizados os objetivos dos alunos e da professora, foi possível elaborar 

o plano de trabalho que seria realizado nos dois últimos meses letivos do ano de 2018. 

Primeiramente, foi investigado junto à escola quais eram os recursos disponíveis, o 

número de aulas semanais e quais os requisitos que ela deveria cumprir neste 

bimestre, incluindo o número de avaliações e os objetivos pedagógicos.  

 A professora revelou que, nesta escola, os alunos do Ensino Fundamental 

tinham em sua grade curricular uma aula de inglês por semana, totalizando, de acordo 

com o calendário do ano letivo vigente, 10 aulas para a realização das atividades, 

sendo duas delas dedicadas impreterivelmente à realização das avaliações.  

A escola  também adota uma apostila e esta deveria ser cumprida ao decorrer 

do ano letivo e que, apesar dos alunos terem que realizar duas avaliações escritas 

durante o bimestre, o restante da nota poderia ser dissolvido em outras atividades 

como trabalhos, apresentações, tarefa de casa etc. Assim, o uso da apostila deveria 

ser incluído entre as atividades.  
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 Com respeito à estrutura da escola, foi percebido que nesta escola havia uma 

sala de informática equipada com um computador para cada dois alunos e que estava 

sempre disponível para uso mediante reserva na secretaria. A professora também 

confirmou que todos os alunos das duas salas possuíam acesso à internet em suas 

residências e que quase todos possuíam um celular pessoal que tivesse acesso.  

 Com essas informações, foi possível elaborar um ambiente online onde as 

trocas pudessem ser realizadas. A intenção era usar um ambiente virtual onde os 

alunos pudessem fazer as trocas online e recebessem a sua pontuação individual e 

atualizada constantemente. Além disso, por se tratar de uma metodologia ativa ainda 

pouco conhecida na escola, este ambiente serviria também para tirar as dúvidas dos 

pais e de outros educadores da escola sobre os objetivos de nossa aplicação e como 

funcionariam as atividades.  

 À princípio, a intenção era realizar tudo o que fora supracitado em apenas um 

ambiente virtual, porém, dadas as circunstâncias e o curto prazo até o início da 

aplicação, foi decidido que os alunos receberiam individualmente suas pontuações 

atualizadas por meio do google classroom, plataforma a qual os alunos e a 

pesquisadora já tinham seu cadastro realizado, e as trocas e informações sobre as 

atividades estariam disponíveis em um website criado especificamente para o projeto.  

  Este website foi elaborado pela própria pesquisadora por meio de uma 

ferramenta de criação de sites. Tanto o site, como as aulas, as trocas e os pontos são 

apresentados em inglês, como uma extensão das aulas. O endereço do site pode ser 

acessado pelo link: https://aprofessoraingrid.wixsite.com/swap. O nome para o 

website escolhido foi swap, que em tradução livre para o português significa “trocar 

ou permutar”. Como pode ser visto na figura 8, o visual escolhido para o website foi 

baseado no tema “exploring the galaxy”, que era um dos assuntos citados no material 

didático dos alunos e pode ser contextualizado de várias formas nas atividades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aprofessoraingrid.wixsite.com/swap
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Figura 8 - Captura de tela da página inicial do website para a troca dos pontos. 

 

Fonte: Autora, (2019). 

 

Para a introdução do website, foi apresentado o vídeo do discurso do 

presidente John F. Kennedy de 1962, intitulado “we choose to go to the moon” onde 

ele faz um apelo aos americanos para acreditarem no sonho de conseguirem ir à lua, 

mesmo parecendo impossível, mesmo sendo a primeira vez que isso aconteceria. Da 

mesma forma, explicamos que este projeto de gamificação que seria realizado com 

os alunos seria como ir à lua: muitas pessoas poderiam não acreditar que daria certo, 

mas, que ao ser realizado com sucesso, poderia trazer mudanças significativas para 

a escola onde estudavam, assim como a ida do homem à lua trouxe mudanças 

significativas para a ciência e à tecnologia.  

O website então fora apresentado e os alunos puderam ter um resumo de como 

funciona a gamificação, o que seria esperado deles em cada aula e o que eles 

poderiam alcançar, no caso as recompensas. Neste site havia em especial uma seção 

que definia o projeto e o embasamento teórico, caso tivessem curiosidade. Como 

pode ser visto na figura 9, havia aquela breve definição em inglês (com possibilidade 

de tradução automática) e, caso as pessoas tivessem interesse em saber mais sobre 

o processo, esse menu era interativo e permitia que a pessoa conhecesse mais 

detalhes sobre a metodologia. Ainda disponibilizava um campo de mensagens onde 

os alunos que se cadastrassem com login e senha poderiam fazer perguntas ou relatar 

problemas referente ao site. 
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Figura 9 – Abas de esclarecimento do projeto no site. 

 

Fonte: Autora, 2019.  

 

Além disso, era interesse que os alunos pudessem consultar e fazer as trocas 

de seus pontos pelo website, para que pudessem ter acesso e compartilhar com a 

família e amigos. Para tal, dentro do website havia uma aba chamada “Internacional 

Spacial Station” que simbolizava a estação espacial onde os astronautas podem 

comer e descansar.  

Da mesma forma, nossa estação espacial internacional significava um 

momento de descanso aos nossos “astronautas” que estavam explorando as 

atividades gamificadas. Nesta aba, era possível acessar as vantagens que poderiam 

ser trocadas, o que elas envolviam exatamente, como tempo de duração e regras 

envolvidas, bem como o valor de troca de cada uma delas. A figura 10 mostra o que 

era possível visualizar ao entrar nesta aba.  

Os alunos recebiam semanalmente uma atualização da quantidade de pontos 

que possuíam na gamificação por meio dos e-mails que recebiam pelo google 

classroom. Eles podiam trocar seus pontos quando quisessem, ou também poderiam 

não trocá-los, a fim de preservá-los para recompensas maiores. 

Fazia parte dos planos incluir os distintivos após a realização das atividades 

gamificadas a fim de que os alunos pudessem ter um momento para homenagearem 

os jogadores mais participativos, criativos e prestativos. Esse momento estava 

previsto para a semana posterior as provas bimestrais e simbolizaria o fim das 

atividades gamificadas, porém por se tratar do último bimestre a maior parte dos 

alunos de ambas as turmas deixaram de ir às aulas após os testes finais, sendo assim 
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essa atividade não pôde ser realizada. Por meio desta experiência, foi possível inferir 

que talvez seja mais proveitoso incluir os distintivos durante as atividades gamificadas, 

talvez semanalmente ou mensalmente a fim de garantir que eventos, férias e outras 

atividades propostas em calendário escolar interfiram neste aspecto.  

 

Figura 10: Aba do website para consultar as vantagens e seus valores em pontos. 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autora, 2019.  
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Para fazer a troca, os alunos deveriam entrar no website e enviar qual ou quais 

eram as recompensas que desejavam  como mostra a figura 11. Então, a professora 

aplicadora recebia as solicitações, fazia o cálculo dos pontos e enviava uma 

mensagem com resposta positiva, caso fosse possível realizar a transação. Com o 

aval da professora, os alunos podiam usar seus benefícios quando desejassem, 

apenas com a restrição de avisar a professora que fariam uso dele.  

Figura 11 - Aba do website onde os alunos realizavam as trocas. 

 

Fonte: Autora, 2019.  

Após isso, foi apresentado aos alunos o plano para aquele bimestre, que já 

havia sido discutido com a equipe pedagógica. O conteúdo estipulado pela apostila 

era, para o 8º ano, construções de orações condicionais e para o 9º ano, a voz 

passiva. 

A apostila trabalhava esse conteúdo por meio de interpretação de texto para a 

adquirir vocabulário e, após fazer uma breve exemplificação da estrutura gramatical 

com alguns exemplos, colocava questões sobre o assunto para os alunos 

responderem. Havia uma grande quantidade de questões, tanto subjetivas quanto 

objetivas. Dessa forma, foi decidido que o conteúdo poderia ser apresentado da forma 

como achasse mais conveniente, de forma expositiva ou combinando alguma outra 

metodologia ativa e, para a execução dos exercícios, foi elaborado pelos 

pesquisadores um método que gamificava a realização das atividades em sala, que 

foi nomeado como método fásico.  
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5.2 MÉTODO FÁSICO  

 

Os jogos de forma geral possuem um objetivo maior e uma série de pequenas 

missões que contribuem para que este objetivo seja alcançado. A narrativa é o 

elemento que amarra esses objetivos e divide-os em missões ou fases. Uma missão 

ou uma fase nunca se inicia no modo avançado. Ao iniciar um jogo, as primeiras fases 

são mais simples, muitas vezes até mesmo realizadas com ajuda, para que o jogador 

aprenda quais são os objetivos e ferramentas dos jogos e, fase a fase aumentam sua 

complexidade.  

Ao analisarmos a escola como um todo, é possível afirmar que ela já se divide 

em fases, progredindo em graus progressivos de dificuldade. Porém, ao contrário dos 

jogos, que só progridem de fase se o jogador alcançar todos os seus objetivos, é difícil 

precisar em uma sala de aula se todos os alunos estão em um mesmo nível de 

conhecimento. Em salas com estudantes de diferentes graus do conhecimento com 

distintos e habilidades diversas, surgiu então a possibilidade de dividir por fases não 

somente o ensino como um todo, mas principalmente os conteúdos individuais a qual 

o aluno tem acesso.  

Para tal, foi elaborado um método que nomeamos como método fásico pois 

consiste em dividir o conteúdo programático pré-definido na apostila em fases, tais 

quais jogos e organizadas por grau de complexidade. O método fásico buscava não 

só organizar o que seria ensinado em graus de dificuldade mas também mapear aos 

alunos as fases, a fim de que tivessem autonomia para escolher por onde queriam 

começar a praticar o que foi aprendido, permitindo assim que alunos de níveis mais 

altos pudessem dedicar mais tempo em fases que eles tinham mais dificuldade, 

evitando assim gastar um tempo demasiado com as fases iniciais do processo prático.  

Enquanto isso, alunos com menor conhecimento podiam se dedicar às fases 

iniciais da prática, a fim de aprenderem o que seria necessário para iniciar o novo 

conteúdo. Idealizamos por meio do ensino fásico diminuir os efeitos negativos da 

multiplicidade de níveis de conhecimento em sala de aula, dando a oportunidade para 

que alunos possam decidir de que maneira querem gastar seu tempo em sala de aula 

e por onde começar.   

Visto que o assunto a ser estudado pela turma do 8º ano era orações 

condicionais, o conteúdo foi facilmente dividido em fases, iniciando por orações 

consideradas de zero condicional, consideradas as condicionais de certeza absoluta 
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após isso a fase dois com a regra da primeira condicional que expressa uma condição 

de futuro muito possível, a terceira fase com segunda condicional onde é apresentada 

uma possibilidade de futuro muito pouco provável e, por fim, a quarta fase, da terceira 

regra da condicional, que apresentam um passado irreal e considera-se um resultado 

imaginário para algo que não aconteceu.  

Para a turma do 9º ano o conteúdo era a voz passiva, neste caso o conteúdo 

foi dividido também em fases para ser apresentado sendo elas: Voz passiva nas 

variações do tempo presente, voz passiva nas variações do pretérito e voz passiva no 

futuro e nas orações com verbos modais. 

Cada uma das fases foi explicada individualmente em aulas diferentes e dentro 

de cada fase os alunos realizavam exercícios de vestibular e de revisão do conteúdo 

aprendido. Os exercícios eram compostos por exercícios da apostila e outros 

exercícios complementares que eram divididos entre as mesas por grau de dificuldade 

e os alunos podiam escolher por qual das fases de exercícios gostariam de começar.  

O método fásico envolve também o trabalho em equipe para a realização das 

atividades. O trabalho em equipe por si só permite a colaboração e dá aos alunos a 

capacidade de compartilhar seus conhecimentos e demonstrar suas habilidades. 

 No caso do contexto educacional desta aplicação, tínhamos o desafio de, além 

de aplicar a gamificação, levar em consideração o currículo educacional adotado pela 

escola realizando todos os exercícios propostos pela apostila e treinamento para os 

exercícios de vestibular. Devido ao curto tempo de aulas disponíveis e toda a 

metodologia da gamificação para desenvolver, o método fásico facilitou muito o 

desenvolvimento destas atividades, que requiriam tempo, mas eram mais mecânicas.  

 Para isto, era necessário dividir a sala em estações de carteiras todas as vezes 

que iríamos resolver os exercícios. Nas salas em que aplicamos, devido ao número 

de alunos ser baixo, fazíamos 5 estações, que eram formadas por grupos de cinco 

carteiras postas juntas, como é possível observar na figura 12. Já os alunos eram 

divididos em 4 grupos, e em cada aula eram escolhidos 4 deles para serem líderes do 

seu grupo, e estes tinham a responsabilidade de escolher os demais participantes e 

estipular uma estratégia de como e por onde iriam começar o método fásico.  

 Por ser uma forma nova de desenvolver as atividades, a princípio os alunos 

tiveram a tendência de realizar as atividades na ordem proposta de dificuldade, 

começando pelos exercícios mais simples e depois passando para os exercícios mais 

complexos. Porém, na turma dos alunos do 9º ano um dos grupos ousou começar na 
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segunda fase da aprendizagem pelas fases mais difíceis de exercícios e eles 

conseguiram concluir mais rápido todo o percurso de exercícios, após eles, alguns 

outros grupos também resolveram testar seu conhecimento numa ordem diferente.  

 

Figura 12 - Modelos de estações do método fásico 

 

Fonte: Autora, 2019.  

 

Para a prática, em cada uma das estações havia um ou uma lista de exercícios 

que deveriam ser realizados por todo o grupo, o grupo que terminasse seu exercício 

poderia avançar de fase, indo para outra estação de sua escolha e resolvendo o 

exercício que nela estava proposto. Ao final, o grupo que terminasse de responder 

seus exercícios primeiro recebia 5 pontos na gamificação, o grupo que terminasse em 

segundo 3, e em terceiro 1. Para evitar que os alunos respondessem com pressa ou 

sem considerar adequadamente as respostas, foi determinado que o grupo que 

tivesse apenas 3 erros ou menos poderia dobrar seus pontos após a correção, então 

ao terminar primeiro com menos de 3 erros, a equipe poderia faturar 10 pontos, a 

segunda 6 e a terceira 2.  

A princípio, os alunos escolhiam para seus grupos os alunos com quem tinham 

mais amizade. Mas, após algumas atividades com o método fásico, os alunos 

perceberam que tinham desvantagens quando trabalhavam com seus amigos mais 

chegados, pois era difícil para eles chamar a atenção do colega para participar da 

atividade, ou se distraiam conversando com os colegas e acabavam perdendo a 

chance de liderança. Também muitos, a princípio, não levavam em consideração as 

habilidades individuais dos colegas, eles apenas escolhiam as pessoas pela 

proximidade. Porém, perceberam que algumas equipes sempre se destacavam pela 
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escolha das pessoas que integravam o grupo, percebendo assim, que alguns colegas 

tinham mais conhecimento em alguns conteúdos, podendo ser bons colegas de 

equipe, beneficiando o desenvolvimento do grupo e ajudando aqueles que tinham 

maior dificuldade.  

 

 

5.3 PRODUTO EDUCACIONAL  

 

Os professores da escola analisada, apesar de avaliarem suas aulas como 

tecnológicas, na prática, pouco inovavam com tecnologia. Os alunos por sua vez 

encontravam-se desmotivados. Apesar deste contexto estar relacionado com a escola 

em questão, é sabido que diversas outras escolas compartilham desta mesma 

realidade.   

O produto educacional idealizado para esta dissertação foi fruto do resultado 

da aplicação prática da gamificação à luz da bibliografia consultada. O planejamento  

para a aplicação prática foi idealizado para se tornar um manual de planejamento para 

que outros professores pudessem gamificar suas aulas.  

O objetivo deste produto educacional era solucionar o problema de pesquisa, 

elaborando um guia para aproximar a teoria educacional da prática pedagógica. A 

intenção deste guia, em especial, era ser franco com os educadores a respeito das 

possíveis falhas da gamificação quando certos pontos não são levados em 

consideração como ausência de livre arbítrio, não levar em consideração os aspectos 

de diversão da atividade e enfatizar as punições. Além disso, este manual buscava 

ser fiel aos elementos de jogo, enfatizando-os e os explicando com exemplos para 

que os professores que desejem usá-lo, pudessem escolher com base em exemplos 

quais elementos incluir ou não com base no contexto em que lecionam.  

Apesar da aplicação deste manual ter acontecido nas aulas de Língua Inglesa, 

o manual foi idealizado de forma que não tivesse restrições nem de conteúdo ou de 

idade, podendo ser usado por professores de todos os níveis de escolaridade e todas 

as disciplinas. Há sugestões para as aplicações com turmas de alunos mais jovens e 

diferentes orientações para adolescentes. 

 Há, inclusive, sugestões para contextos onde não é possível usar recursos 

tecnológicos. Apesar de recomendarmos o uso das tecnologias emergentes na 

gamificação, este guia apresenta diversas possibilidades para que nenhum dos 
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educadores que tenha interesse em aplicar a gamificação não conseguisse usar o 

material para a sua atividade, por isto, incluímos diversas opções de materiais 

impressos que o professor pode imprimir e levar para a sala, de forma que consiga 

reproduzir os mesmos recursos apesar de não ter acesso a recursos tecnológicos. 

Este material pode ser encontrado online pelo link: 

https://read.bookcreator.com/lm6k9FJS3IMcNZgr4AeOfCGdN0x1/4asXwTFCRGuvO

xnTIBwlTA 

Figura 13 - Capa do guia didático para professores. 

 

Fonte: Autora, 2019.  

 

A intenção deste material era facilitar o planejamento dos professores, para que 

pudessem aplicar a gamificação de forma produtiva sem precisarem se debruçar 

sobre as teorias. Este manual contém uma explicação básica do que consiste a 

gamificação, um resumo de cada elemento de jogo e, após a explicação de cada item, 

foram incluídos exemplos de aplicação e espaços em branco para que, tanto na 

versão impressa quanto no PDF editável, o professor possa nesta ferramenta realizar 

seu planejamento.  

https://read.bookcreator.com/lm6k9FJS3IMcNZgr4AeOfCGdN0x1/4asXwTFCRGuvOxnTIBwlTA
https://read.bookcreator.com/lm6k9FJS3IMcNZgr4AeOfCGdN0x1/4asXwTFCRGuvOxnTIBwlTA
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Figura 14 - Páginas 14 -17 do guia do professor.  

 

 

Fonte: Autora, 2019.  
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O objetivo da análise é validar os processos de ensino e aprendizagem 

mediante esta metodologia e, em especial, mensurar se de fato a gamificação pode 

promover o maior engajamento dos alunos, e se este modelo facilitava a aplicação da 

gamificação e método fásico em outros contextos educacionais. Conforme mostra a 

figura 15, os resultados foram provenientes de diversos métodos e fontes que serão 

explanados a seguir.  

 
Figura 15 - Fontes de coleta para a organização dos resultados. 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

 

6.1 AVALIAÇÃO DA PESQUISADORA SOBRE OS RESULTADOS  

 

A princípio foram analisadas as percepções da pesquisadora com respeito aos 

resultados provenientes das atividades gamificadas. Os dados quantitativos 

demonstraram que durante as atividades com gamificação apenas 2 alunos da sala 1 

(com 17 alunos) não quiseram participar e 1 aluno da sala 2 (com 19 alunos) não quis 

participar, mostrando que a maioria dos estudantes decidiu fazer parte dessas 

atividades. Essa porcentagem pode ser notada no gráfico 5.  

Como previam Heeter et al. (2011) e Fizek (2004), nem todos vão querer 

participar de uma atividade lúdica. Apesar de ser uma ação diferente, foi possível notar 

que caso a gamificação tivesse sido imposta, era provável que os alunos que 

Avaliação da pesquisadora e professora 
regente sobre os resultados

Entrevista com os alunos

Registros da aplicação gamificada e o 
uso do produto educacional 

Resultados
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escolheram não participar ficassem ainda mais desmotivados. Talvez, se a atividade 

gamificada continuasse acontecendo, esses alunos poderiam escolher participar, por 

já terem conhecido a metodologia e terem presenciado os benefícios por ela 

adquiridos.  

Gráfico 5 - Porcentagem de participação dos alunos. 

 

Fonte: Autora, 2019. 

 

Durante as atividades, a pesquisadora tomou nota das atividades que valiam 

pontos, a fim de recompensar os alunos que cumpriam com suas obrigações. Dessas 

anotações, compusemos o gráfico abaixo, que indica a porcentagem de vezes que 

cada aluno deixou de realizar os deveres pelo qual seria recompensado.  

Apesar de uma gama de opções, a maioria dos alunos decidiu trocar seus 

pontos por comer em sala de aula, ouvir música, fazer aulas externas e usar o celular. 

Como essas vantagens custavam menos pontos, elas puderam ser obtidas mais de 

uma vez. O item “comer em sala de aula” foi trocado 17 vezes, o item ouvir música 

em sala de aula foi trocado 12 vezes e usar o celular durante a aula foi trocado 11 

vezes. Apesar de diversos alunos terem relatado que gostariam de dormir durante as 

aulas, essa foi uma vantagem que não foi escolhida por nenhum deles.  

Da mesma forma, apenas 2 dos estudantes de ambas as turmas decidiram 

acumular questões para anular uma questão na prova, 4 alunos trocaram seus pontos 

pela nota de uma tarefa de casa e 1 aluno conseguiu acrescentar 1,0 ponto na média. 

Esses números indicaram que realmente conhecer o público a quem se gamifica pode 

92%

8%

PARTICIPAÇÃO

Alunos participando Alunos que escolheram não participar
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influenciar muito os resultados da aplicação, uma vez que, se levados em 

consideração apenas o que a professora e a pesquisadora pensavam acerca das 

aspirações dos alunos, poucos deles teriam ficado satisfeitos, já que a maioria dos 

alunos buscou por vantagens “não-pedagógicas”.  

 
Gráfico 6 –  Porcentagem do cumprimento de regras por meio dos alunos. 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Por meio do gráfico 6 foi constatado que durante todo o período de atividade 

gamificada, que durou um bimestre inteiro, poucos alunos descumpriram as regras as 

quais a professora relatou ter maior dificuldade no início. Os dados coletados pela 

professora indicam que, de cada sala, por todo o período, não mais do que quatro 

alunos descumpriram as quatro regras citadas, sendo reportado que até o último dia 

de aula do ano os estudantes estavam levando o material para a classe.  

É importante citar que nenhum aluno foi punido externamente por ter 

descumprido as regras, como por meio de advertências, anotações e expulsão de 

sala. Eles apenas perderam os pontos como já estava estipulado nas regras que 

aconteceria, e apenas essa punição foi suficiente para estimular à participação, 

mostrando assim neste caso assim como no caso citado por Schrape (2004) incentivar 

atitudes positivas por meio de recompensas positivas foi mais proveitoso do que usar 

punições negativas para fomentar atitudes prosaicas.  

 

 

 

Levar o material Não dormir/comer
Fazer a tarefa de

casa
Fazer a tarefa em

sala

Sala 1 94% 94% 88% 88%

Sala 2 95% 89% 93% 89%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%
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6.1.1 Pontos positivos  

  

Para a análise qualitativa dos dados, foi perguntado à professora regente da 

turma quais eram em sua opinião os prós e contras da atividade gamificada e o 

método fásico de acordo com a comparação que ela pode fazer do antes e depois dos 

alunos. Apesar de não ter acompanhado de perto a gamificação, a professora que 

conhecia bem os alunos, pôde avaliar os efeitos da gamificação nos alunos, a fim de 

notificar as diferenças e as possibilidades que as atividades proporcionaram. A 

docente apresentou como aspectos positivos os seguintes pontos:  

• Aumento do senso de responsabilidade: Os alunos puderam perceber que 

tinham influência direta durante o processo de aprendizagem e recompensa e 

que suas escolhas traziam consequências imediatas. Como relatado pela 

professora, os estudantes pararam de fazer grupos apenas com os colegas e 

buscaram equipes mais mistas e todos sentiam a responsabilidade de ajudar 

seu grupo nas atividades.  

• Menor resistência com a disciplina; conforme relatado pela professora, alguns 

alunos deixaram de fazer reclamações a respeito de suas dificuldades com o a 

disciplina de Língua Inglesa e até mesmo alguns deixaram de se sentir tão 

ansiosos durante as avaliações.  

Além dos pontos positivos citados pela professora regente, era possível 

acrescentar pelo menos mais dois sob a ótica da pesquisadora, sendo eles: 

• Diminuição na quantidade de alunos com nota abaixo da média; Apesar de não 

haver um grande aumento nas médias da turma, foi percebido que menos 

alunos ficaram para recuperação, pois tiveram diversas oportunidades de 

serem avaliados além dos testes.  

• Engajamento dos alunos durante toda a atividade; Uma vez que era necessário 

prestar a atenção durante as aulas para poder ajudar os colegas, responder as 

questões no método fásico e elaborar uma pergunta pertinente, já que a 

competição era intrínseca como citada por Kapp (2007) e esta os motivava a 

participar e aprender para se destacarem. 
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6.1.2 Pontos negativos  

  

 Por ser uma metodologia que a docente ainda não havia aplicado, a professora 

relatou ter tido certa resistência à gamificação que foram resumidas nos aspectos 

abaixo:  

• A troca de pontos exige muito tempo do professor; A professora relatou que 

poderia haver uma maneira mais fácil de realizar esta troca, uma vez que ela 

teria a responsabilidade de enviar aos alunos toda a semana o cálculo dos 

pontos atualizados manualmente e de forma individual.  

• O método fásico exige uma preparação maior do que apenas os exercícios da 

apostila. Neste ponto a docente relatou que seria necessário planejar com 

antecedência as atividades do método fásico pois nem sempre os exercícios 

da apostila eram suficientes para todas as fases.  

Com respeito a troca de pontos, este é um aspecto que a pesquisadora também 

notou ser delicado pois exige-se uma organização maior do professor para administrar 

as atividades e atualizar os pontos dos alunos. Como faz parte da gamificação não 

expor os “jogadores” com menor pontuação, simplesmente elaborar uma tabela e 

compartilhá-la publicamente não é suficiente, necessitando que o professor disponha 

de um tempo para disponibilizar essa pontuação de forma particular.  

Contudo, o feedback constante e individual é um dos pontos principais da 

gamificação e não pode ser deixado de lado nem substituído, principalmente por ser 

algo encontrado em todos os jogos analisados. Uma solução para isto seria a 

elaboração de um software que, mediante as informações da professora, gerasse e 

enviasse automaticamente a pontuação aos alunos. Entretanto, mesmo com um 

software que ajudasse o professor nesta tarefa, a organização e o fornecimento dos 

dados ainda ficaria sob responsabilidade do docente. Existem algumas plataformas 

que se fazem tal serviço como o Classcraft, porém esta é uma ferramenta paga. 

É importante lembrar que as metodologias ativas muitas vezes irão fazer com 

que o professor saia de sua zona de conforto e explore outras possibilidades, porém, 

ao mesmo tempo receberá como recompensa resultados que talvez não fossem 

alcançados por intermédio de métodos tradicionais.  
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6.2 ENTREVISTA COM OS ALUNOS  

  

Ao final das atividades gamificadas, foi solicitado que os alunos dessem suas 

opiniões e contribuições sobre aquela aplicação. Para tal, os alunos foram convidados 

a se expressarem por meio de 11 perguntas usando o questionário google, os alunos 

tiveram a opção de responder online tanto por meio de seus próprios smartphones 

quanto por meio dos computadores da sala de informática da escola, na última aula 

das atividades.  

A primeira pergunta era “Como costumam ser as aulas em sua escola?”. Por 

meio dessa pergunta os alunos eram convidados a refletir na escola como um todo e 

assinalarem as respostas de acordo com suas percepções. As alternativas eram: Aula 

expositiva, seminários, cópia do quadro, sala de aula invertida, aulas tecnológicas, 

lista de exercícios, aprendizagem por problemas e atividade em grupos. Cada uma 

dessas opções continha uma pequena descrição, para que o aluno pudesse escolher 

todas as que achava condizente.  

Gráfico 7 – Percepções dos alunos acerca do uso de metodologias ativas e tradicionais pelos 

professores 

  

 
 

Fonte: Autora, 2019. 
 

A resposta dos alunos a esta pergunta coincide com a análise feita no capítulo 

2 a respeito da formação dos professores e sua prática pedagógica e também com a 

comparação feita no capítulo 3 de que muitas escolas ainda mantêm suas práticas 

que eram características das primeiras fases da revolução industrial e que, apesar de 

incluírem alguns recursos tecnológicos em suas aulas, não o fazem na maioria das 
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LEGENDA: 1 - Aula expositiva,     2- Seminários      3- Cópia do quadro  

4- Sala de aula invertida    5- Aulas tecnológicas  6- Lista de exercícios  

7-  Aprendizagem por problema  8 -  Atividade em grupos 
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vezes e as usam sem combina-las a uma metodologia ativa, de acordo com o relato 

dos alunos.  

As maiores porcentagens de respostas concentram-se nos itens: aula 

expositiva, cópia do quadro e lista de exercícios e as menores em seminários, sala de 

aula invertida e atividade em grupos. Nas três primeiras mais citadas pelos discentes, 

o nível de autonomia do aluno é baixo e o professor é o protagonista destes métodos, 

enquanto os menos citados exigem uma participação mais ativa do aluno, cobrando 

deste maior responsabilidade e autonomia, e o papel do professor enquanto 

transmissor de informação é menor e de mediador e conciliador é maior.  

Na pergunta 2 os alunos deveriam responder: “Em sua opinião, qual você 

acredita ser a melhor forma de aprender um conteúdo?” Esta era uma pergunta aberta 

onde os alunos poderiam explicar o motivo de suas escolhas. Como cada aluno 

respondeu usando suas próprias palavras, dividimos as respostas em nove 

categorias: “professores dispostos/ativos”, “aulas/ atividades dinâmicas”, “Uso de 

tecnologia”, “aulas temáticas”, “equipes”, “boas explicações”, “resumos”, “exercícios” 

e “não sei responder”. O gráfico abaixo apresenta a porcentagem de resposta dos 

alunos.  

Gráfico 8 – Opinião dos estudantes sobre as melhores formas de se aprender um conteúdo 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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Estas respostas apresentam pelo menos duas conclusões: Que os professores 

influenciam diretamente a opinião dos alunos sobre a aprendizagem e que as aulas 

tradicionais já não são, na concepção destes alunos a melhor forma de aprender um 

conteúdo. Sendo assim as já citadas escolas tradicionais com métodos que ainda 

preservam características pós-revolução industrial precisam buscar outras formas de 

ensinar.  

As respostas “professores dispostos/ ativos” e “boas explicações” juntas, 

somam 24% das respostas, mostrando que a metodologia que o professor adota não 

é só percebida pelos alunos, mas também ajuda-os a aprender melhor. Ainda 

apresenta que os professores precisam se mostrar ativos durante as aulas, não só 

como transmissores do saber. 

Sobre as aulas tradicionais, vemos que a opção “resumos” e “exercícios” 

somam apenas 14% das respostas, enquanto “uso de tecnologia”, “aulas e atividades 

dinâmicas” e “equipes” somam 48%, o que mostra que as metodologias ativas podem 

cumprir o papel de caminho didático mais produtivo para ensinar melhor um conteúdo 

na concepção dos alunos desta aplicação.  

Especificamente sobre tecnologias, é notável a resposta de um dos alunos que 

respondeu a essa pergunta dizendo: “usando a tecnologia porque ficamos mais 

ligados”. Esta resposta mostra a influência que os recursos tecnológicos podem ter 

sobre a atenção dos alunos. Os documentos oficiais que já defendem o uso de 

tecnologias mostram-se estar bastante alinhados com as expectativas dos alunos com 

respeito a educação.  

A pergunta 3 dizia: “Você acha difícil aprender inglês?” A resposta a esta 

pergunta foi mista, tendo nove respostas “sim”, 12 respostas “mais ou menos” e nove 

respostas “não”. Esta pergunta era muito importante pois serviria de parâmetro para 

a pergunta 4: “Com a gamificação e o método fásico, seu interesse pelas aulas de 

inglês aumentou?” A resposta dos alunos se representa no gráfico abaixo:  
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Gráfico 9 – Aumento do interesse dos alunos nas aulas de inglês. 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Este número, por mais que positivo, parece pouco. Porém ao comparar com a 

resposta da pergunta 5, sobre como eles encaravam as aulas de inglês, a maior parte 

das respostas foi: "Gosto muito de aprender inglês, sempre ouço músicas e assisto 

filmes em inglês", como observa-se no gráfico 10. Então, a gamificação e o ensino por 

fases provavelmente não aumentaram o interesse dos alunos que já gostavam de 

aprender, mas talvez tivera um efeito positivo no restante da turma.  

Considerando que oito alunos responderam que já gostavam de inglês na 

pergunta 5 e nove alunos disseram não achar difícil aprender inglês na pergunta 3, é 

possível que estes 20 alunos que relataram um aumento de seu interesse na pergunta 

4 estejam entre os outros grupos de resposta. Mesmo não sendo possível precisar se 

de fato os alunos que disseram não gostar do idioma foram os alunos que relataram 

aumentar seu interesse após as atividades, podemos concluir que apesar da atividade  

ter sido realizada em caráter experimental durante um bimestre, os resultados já 

apresentaram que os alunos se sentiram mais interessados, interesse este que 

poderia ser potencializado com uma experiência duradoura de gamificação. 
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Gráfico 10 – Resposta dos alunos à pergunta: “qual destas frases melhor te define?” 

 

    Não entendo porque aprender inglês na escola se eu nunca vou sair do país 

    Algumas aulas de inglês são legais, entendo um pouco.  

    Inglês é muito difícil, acho que nunca vou aprender esse idioma 

    Não ligo muito para o inglês só quero ter nota suficiente para não ficar de recuperação 

    Acho que aprender inglês é muito importante para minha vida profissional, por isso me esforço 

    Gosto muito de aprender inglês, sempre ouço músicas e assisto filmes em inglês 

Fonte: Autora, 2019. 

 

 A pergunta 6 se referia ao método fásico em si. A pergunta era: “Em sua 

opinião, qual foi a maior vantagem do ensino por fases?” Os alunos responderam de 

acordo com o gráfico 11. É notável, entretanto salientar que os alunos consideraram 

a atividade divertida, importante fator que é muito presente em jogos como posto por 

Fizek (2011) e Robertson (2010) e dá significado à gamificação. 

Gráfico 11 – As vantagens do ensino por fases de acordo com a experiência dos estudantes 

  
Fonte: Autora, 2019. 
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 As perguntas 6 e 7 possuíam respostas livres onde os alunos poderiam apontar 

os aspectos positivos e negativos do método fásico. A pergunta 7 em especial pedia 

que, se houvesse algum ponto negativo, que fosse pontuado e se possível que 

dessem sugestões de melhora do método.  

Sobre os pontos positivos na pergunta 6, os mais citados foram aprender mais 

e trabalhar em equipe, mostrando que na opinião dos estudantes, o método fásico 

contribuiu de forma positiva para seu aprendizado, incluindo a diversão como aspecto 

notado pelos alunos, ponto este que é muito importante para os jogos (MCGONIGAL, 

2012).  

Algumas pontuações dos alunos na pergunta 7 foram interessantes como o 

aumento do uso dos recursos móveis em sala de aula, item que pode ser melhor 

usado neste contexto onde todos possuem seus próprios aparelhos e têm a permissão 

de seus pais para portá-los na escola.  

Porém, outros aspectos aclamados pelos alunos vão ao encontro com o 

objetivo da atividade, por exemplo, separação de níveis para os grupos. Este tipo de 

separação favoreceria os grupos com um nível de inglês mais avançado e prejudicaria 

o desempenho dos alunos com um nível mais básico na competição.  

 Apesar de ser um ponto lembrado por 27% dos alunos quando sugeriram 

melhoras, o gráfico 11 mostra que um dos aspectos mais lembrados como positivo foi 

justamente trabalhar em equipe mostrando que, apesar de as equipes serem mistas, 

no ponto de vista dos alunos o aprendizado aumentou e o trabalho em equipe foi um 

dos pontos fortes.  

A resposta “outros” que aparece no gráfico abaixo se refere às respostas dos 

alunos que não conseguimos classificar por haver erros de digitação ou as frases 

estarem incompletas, permitindo assim ambiguidade de interpretação, desta forma 

preferimos não incluir essas respostas entre as outras categorias. 
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Gráfico 12 – Sugestões de melhora ao método fásico.  

 

Fonte: Autora, 2019. 

 

A respeito da gamificação, foram feitas as mesmas perguntas: Quais foram os 

pontos fortes e o que poderia ser melhor. Essas eram, respectivamente, as perguntas 

8 e 9 e as respostas encontram-se nos gráficos 13 e 14.  

 
Gráfico 13:  Aspectos positivos da gamificação 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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(2017) destaca, o controle sobre o aprendizado é possível na gamificação. Os alunos 
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recompensado pelo seu esforço valem mais por exemplo, do que usar recursos 

tecnológicos.  

Isso não quer dizer que os resultados anteriores em que os alunos relataram 

gostar do ensino tecnológico seja incoerente mas sim que, numa ordem de 

prioridades, o estudante prefere ter a liberdade de escolha e não ser só avaliado pela 

nota obtida, mas por todo o esforço. Tal dado reforça a premissa de que a tecnologia 

deve atuar apenas como recurso, não como objetivo das aulas.  

 O gráfico 14 apresenta as sugestões de melhora dos alunos para a 

gamificação. A maioria dos alunos disse não ter sugestão para melhora. Alguns 

relataram a respeito da pontuação ser alta para as melhores recompensas, 

infelizmente, faz parte da estrutura dos jogos que isso aconteça, já que o inverso 

tornaria a atividade fácil demais e assim os alunos facilmente desistiriam da atividade.  

Como Csiksentmihalyi (2008) cita o estado de flow consiste em estar em uma 

atividade onde suas habilidades estão adequadas para ela, tendo um nível adequado 

entre o grau de dificuldade que progressivamente aumenta de acordo com as 

habilidades da pessoa. Uma situação onde as habilidades são poucas e a dificuldade 

é grande pode gerar frustração, enquanto uma atividade onde as habilidades 

aumentam mas mantém-se o baixo nível de dificuldade pode suscitar o tédio.  

Podemos entender que o estado de flow segue uma linha que é tênue entre a 

frustração e o tédio e faz-se necessário que, ao passo que as habilidades vão 

aumentando, se aumente também o nível de desafio. Desta forma, se as recompensas 

fossem fáceis demais, logo os alunos entrariam em um estado de relaxamento e tédio, 

como o diagrama abaixo representa. Para que a atividade permaneça interessante, é 

importante que haja recompensas para todos os níveis de pontuação e que essas 

recompensas tenham um valor que reflete a importância do prêmio conquistado.  
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Diagrama 1 – Representação do estado de flow de Csikszentmihalyi (2008). 

 
 
 

Fonte: Autora, 2019. 

 
 Além dessas pontuações, alguns alunos alegaram o fato da atividade ter 

acontecido em inglês e um dos alunos afirmou que tudo deveria ter sido melhor, porém 

infelizmente não nos deu nenhuma sugestão acerca de sua opinião ou de como 

melhorarmos, deste modo, não pudemos compreender as intenções do aluno com 

essa resposta. 

Gráfico 14 – Sugestões de melhora das atividades gamificadas 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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 Por fim, as perguntas 10 e 11 traziam à luz o sentimentos dos alunos perante 

as atividades. Mais do que saber o quanto foi importante para a aprendizagem, 

buscamos saber também se essa atividade teria ido além dos objetivos propostos, se 

esta atividade poderia influenciar a autoestima dos alunos a respeito do processo de 

aprendizagem. Pedimos para que os alunos completassem a frase “com a 

gamificação eu  me senti...” e “com o método fásico eu...” e tabulamos as respostas 

que mais apareceram a essas perguntas.  

 Para a pergunta 10, a respeito da gamificação, as palavras que mais 

apareceram nas respostas foram: “animado” (58,1%), “motivado a participar” (51,6%), 

“motivado a aprender” (48,4%) e “com medo de errar” (48,4%). A maior parte das 

respostas foi positiva, mostrando que a gamificação pode motivá-los a participar.  

Todavia a última resposta chamou a atenção pois, em um jogo de videogame, 

o jogador se sente à vontade para errar diversas vezes sem ser punido, podendo 

tentar de novo repetidamente. Mas, neste caso, os alunos se sentiram com medo de 

cometer erros, muito provavelmente porque não queriam prejudicar suas equipes.  

Este dado mostrou algo importante a respeito da gamificação. Apesar de nos 

basearmos em conceitos de jogos e tentarmos ao máximo importar deles os aspectos 

positivos, nesta aplicação não conseguimos reproduzir o caráter de “tentativa e erro” 

dos jogos, de modo que o jogador não se preocupe com as possíveis falhas.  

Este aspecto é difícil de ser replicado na gamificação escolar deste contexto de 

aplicação uma vez que existe um currículo pré-estipulado e que a professora não teria 

tempo hábil para permitir que todos tentassem responder os exercícios  e fazer as 

atividades repetidamente.  

Como havia premiação para as equipes que respondessem mais questões 

corretas, esse mecanismo de autorregulação para evitar fraudes de alunos que 

responderiam sem ler, apenas para passar para a próxima fase, o aspecto do jogo de 

errar sem consequências acabou sendo impossibilitado de ser aplicado.  

 Para a pergunta 11 que  solicitava o complemento para a frase: “com o ensino 

por fases eu...”, as respostas obtidas em maior quantidade foram: “Entendi que é 

necessário pensar bem antes de formar uma equipe” (50%), “Descobri que aprender 

com meus colegas é mais fácil” (33%), “aprendi que formar uma equipe só com os 

meus amigos não é vantajoso” (33%), “Aprendi que vale a pena se esforçar nas aulas” 

(33%), e por fim “aprendi que posso ensinar algo a meus colegas” (30%).  
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Essas frases que apareceram repetidamente em várias respostas podem 

fornecer uma visão ampla do que a gamificação pode proporcionar, que vai além do 

ensino e aprendizagem, mas pode mudar a visão de um aluno sobre estudar e manter 

seu esforço. Pode também ter efeitos positivos na autoestima dos alunos que 

relataram se sentir úteis ao conseguir colaborar com os outros.  

 

 

6.3 APLICAÇÃO DO PRODUTO  

 

 O produto educacional criado e usado para esta aplicação prática mostrou-se 

ser um grande aliado na programação da gamificação. Além de possibilitar a criação 

do próprio plano de aula do professor de maneira rápida e cientificamente acurada, 

mostra-se um método de organização do professor durante as atividades, uma vez 

que é necessário manter as anotações e avaliações constantes quando decidiu-se 

aplicar tal metodologia.  

 Algumas atividades feitas pelos alunos desta aplicação foram inclusas no 

apêndice do manual do professor para facilitar a compreensão, tendo exemplos como 

base para a elaboração de suas próprias atividades. O objetivo do manual foi 

solucionar o problema de pesquisa proposto, aproximando as teorias da gamificação 

da prática pedagógica, possibilitando que outros os professores que tenham interesse 

possam aplicá-lo também. 

Como a experiência registrada aqui foi piloto e desenvolvida e aplicada pela 

autora, era intenção que, após a finalização do teste, caso tivessem sido obtidos 

resultados positivos, outros professores da mesma escola pudessem fazer uso deste 

material, compartilhar suas experiências e opinar sobre o guia na escola onde foi 

realizada a aplicação piloto.  

 Porém, mesmo após a repercursão na escola das atividades promovidas pelos 

próprios estudantes, que comentavam sobre a metodologia em outras aulas, os 

professores desta escola se recusaram a saber mais sobre o material, a fim de aplicá-

lo. O manual propõe uma resposta satisfatória para o problema de pesquisa, por 

esquematizar o uso da teoria da gamificação para a prática, e com essa aplicação ter 

obtido resultados surpreendentes.   

 Porém, nenhum dos professores desta escola teve interesse em conhecer o 

material do guia para saber mais sobre a aplicação de gamificação na prática. Quando 
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apresentada a proposta em reunião pedagógica, ao lado dos dados que embasaram 

a confiança nesta aplicação e método, os professores desta escola alegaram que em 

suas disciplinas a gamificação não daria certo, por isto não tinham interesse em 

conhecer mais sobre a metodologia.  

 Este manual propõe uma mudança na prática pedagógica e realmente a 

alcança, porém, mesmo com este manual e seus resultados, não foi possível mudar 

a forma de pensar dos professores desse contexto de análise. Desta forma, ainda 

carecem de análises as aplicações feitas por outros docentes acerca deste manual.  

 Mesmo assim, os resultados obtidos pela pesquisadora foram convincentes e 

nesta realidade didática o manual apresenta-se como uma proposta simples e eficaz 

de inserir a metodologia da gamificação em contexto escolar.  
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7 RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

 Era esperado nesta pesquisa que, por meio da compreensão da dinâmica dos 

jogos e do estudo concentrado de suas teorias, fosse possível esquematizar o que 

era necessário para gamificar com sucesso e a partir desses dados elaborar um guia 

prático de aplicação da gamificação e experimentá-los com os alunos deste contexto, 

que apresentavam grande desmotivação para as aulas, a fim de mensurar se a 

gamificação poderia trazer efeitos positivos para o ensino.  

 Verificou-se que compreender os jogos, que são a base da gamificação, faz 

com que ela seja mais completa e divertida, e ajuda o professor a ser mais criativo em 

suas aplicações. Foi notado também que, apesar de não ser tão usada quanto é 

possível,  a tecnologia influencia muito a maneira como os alunos percebem o ensino. 

Eles relataram que usar esses recursos foi muito enriquecedor e que eles acreditam 

que o uso de tecnologias faz com que prestem mais atenção às aulas, sendo um dos 

itens mais lembrados pelos alunos quando foram questionados sobre a melhor forma 

de aprender. Porém a tecnologia deve ser usada como recurso e não como fim, uma 

vez que a parte mais importante da gamificação para os alunos foi o trabalho em 

equipe e a liberdade de escolha.  

 Mesmo não estando habituados ao ensino tecnológico e às metodologias 

ativas, os alunos demonstraram uma boa receptividade ao novo método, participando 

em sua maioria e colaborando com as atividades. O site criado para a aplicação destas 

atividades provou ser uma ferramenta útil para manter os alunos atualizados das 

recompensas e objetivos do trabalho, porém mesmo sendo útil nesta aplicação, ficou 

claro que este não é um item indispensável para a gamificação, uma vez que não 

foram relatadas experiências nem negativas, nem positivas nas entrevistas realizadas. 

Porém, nenhum aluno relatou ter tido dificuldade para trocar ou consultar seus pontos, 

mostrando que o site cumpriu sua função.  

No que tange ao método fásico, muitos estudantes sentiram-se animados e 

dispostos, mostrando que somente o fato de reorganizar a maneira como os 

exercícios são realizados pode influenciar a visão do aluno sobre a disciplina, sobre 

os colegas e sobre ele mesmo. Além disso, o método fásico foi o momento em que 

tiveram a oportunidade de trabalhar em equipe, aspecto este mais citado durante 

todos os questionários. Por meio do método fásico, os alunos aprenderam a fazer 

escolhas mais racionais e a serem organizados durante a execução de atividades.  
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 O manual, então, foi uma forma simples e objetiva de desenvolver todas essas 

atividades e encurtar a distância entre teorias e a prática, esquematizando de forma 

prática o que pode e não ser feito, por meio de exemplos testados no cotidiano pela 

pesquisadora. Este guia poderia conter mais exemplos e atividades de aplicações 

feitas pelos professores, uma vez que a proposta dele é que seja editável e 

colaborativo, porém a resistência dos professores à metodologia impediu que essa 

expansão acontecesse nesta escola, fato que surpreendeu uma vez que nesta 

instituição os docentes puderam ver de perto as mudanças no comportamento dos 

alunos. Futuramente, este manual será disponibilizado para outros professores de 

outras escolas e poderá ser expandido, para que outros tutores compartilhem nele 

suas atividades e experiências. 
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