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RESUMO 

 

Gamificação é a aplicação de elementos e técnicas de jogos em contextos 

diferentes de jogos, como esportivo, educacional, social, entre outros. Seu principal 

objetivo é aumentar o engajamento das pessoas nestes contextos, especialmente em 

situações onde uma atividade é iniciada e pouco tempo depois abandonada devido à 

falta de motivação. Utilizar Gamificação no ambiente educacional pode ser benéfico em 

diversas situações, tais como alunos do ensino fundamental e médio, que tem sua 

atenção disputada pela internet, mídias sociais, smartphones, etc. e muitas vezes não 

tem interesse sobre o conteúdo ensinado na escola. 

Neste trabalho serão apresentados sistemas que utilizam técnicas de gamificação 

para motivar seus usuários, como estas técnicas são aplicadas e as teorias motivacionais 

relacionadas a elas. Entre os sistemas apresentados, foram analisados três deles, que 

aplicam gamificação em ambientes educacionais: Moodle, Class Dojo e Duolingo. A 

partir desta análise verificou-se que é possível utilizar gamificação como ferramenta 

para auxiliar no aumento da motivação e do engajamento de alunos em diferentes 

ambientes educacionais. 

 

Palavras-Chave: Gamificação, educação, engajamento, motivação. 
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ABSTRACT 

 

Gamification is the application of elements and techniques from games in 

contexts other than games, like sports, education, social media and others. Its main 

objective is to increase people's engagement in these contexts, especially in conditions 

where an activity is started and not long after that, it is abandoned because of lack of 

motivation. Using Gamification in the educational environment may be beneficial in 

many occasions, like with high school students, whom have their attention disputed by 

internet, social media, smartphones, etc. and many times are not interested in the school 

content. 

This paper will present systems that use gamification techniques to motivate 

their users, how these techniques are applied and the motivational theories linked to 

them. Amongst the presented systems, three of them, which apply gamification in the 

educational environment, were analyzed: Moodle, Class Dojo and Duolingo. From this 

analysis, it became clear that gamification can be used as a tool to help increase student 

motivation and engagement in different educational environments. 

 

Key-words: Gamification, Education, engagement, motivation. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

1.1 – Tema 

 

Este trabalho se propõe a fazer um estudo sobre Gamificação e sua aplicação na 

Educação. Gamificação é um termo adaptado do inglês Gamification, que se entende 

por incluir elementos de jogos em atividades não relacionadas a estes. Este conceito 

pode ser utilizado em diversas áreas para aumentar a motivação e o engajamento de 

pessoas para determinadas tarefas, melhorar o processo de aprendizagem, entre outros. 

 

1.2 – Delimitação 

 

Apesar de o conceito de Gamificação poder ser aplicado a qualquer atividade 

humana, este trabalho procura ressaltar sua utilização na Educação. Pode, portanto, ser 

de interesse de professores e alunos de qualquer nível de ensino, profissionais 

interessados em aplicar os conceitos de gamificação a sua área e profissionais de 

Tecnologia da Informação interessados no desenvolvimento de softwares educacionais 

que se utilizem desse conceito. 

 

1.3 – Justificativa 

 

Atualmente o sistema educacional está carente de inovação, possuindo um 

modelo que não incentiva da melhor forma a curiosidade e a espontaneidade dos alunos, 

acabando muitas vezes por afastá-los. Enquanto isso, os diversos jogos digitais já se 

estabeleceram há vários anos como entretenimento para todas as idades. A Gamificação 

utilizada como ferramenta para instigar o interesse dos alunos pelos assuntos abordados 

nas escolas pode ser de grande ajuda para aumentar a qualidade do ensino. 
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1.4 – Objetivos 

 

O objetivo central deste texto é mostrar as possíveis aplicações da Gamificação 

dentro do meio educacional, e que ela pode ser utilizada como ferramenta para aumentar 

a motivação e engajamento de alunos em suas atividades. 

 

1.5 – Metodologia 

 

Foi realizada uma pesquisa descritiva, utilizando abordagem quantitativa, 

apoiando-se em pesquisa bibliográfica, análise documental e de software. Foram 

analisados estudos comparativos dos sistemas Duolingo, Class Dojo e Moodle, 

relacionando o grau de engajamento de alunos utilizando estes sistemas e utilizando 

aplicações não gamificadas. 

A escolha destes sistemas ocorreu devido a sua popularidade e número de 

usuários [50] [92] [93]. Também foram levados em consideração os diferentes 

contextos nos quais as três plataformas são utilizadas, de modo a mostrar casos distintos 

da utilização da gamificação em ambientes educacionais. Duolingo é voltado para 

pessoas que desejam aprender outro idioma através da internet, sem participar de um 

curso formal. Class Dojo é voltado principalmente para educação infantil, sendo 

utilizado em salas de aula. Moodle, por sua vez, é utilizado principalmente por 

instituições de ensino superior e ensino a distância. 

 

1.6 – Descrição 

 

O capítulo 2 trata sobre o tema Educação. São mencionadas teorias 

educacionais, o desenvolvimento da Educação a Distância e como as novas tecnologias 

afetam o ambiente educacional. 

O capítulo 3 fala sobre Jogos e Gamificação. É apresentado o conceito de 

Gamificação e como ela pode influenciar positivamente a motivação das pessoas em 

diversos ambientes. São apresentados sistemas que utilizam técnicas de Gamificação 

para motivar seus usuários. 

No capítulo 4 é feita análise dos resultados dos sistemas educacionais Duolingo, 

Class Dojo e Moodle. 
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O capítulo 5 apresenta as conclusões alcançadas a partir das análises realizadas e 

os trabalhos futuros que possam complementar este trabalho. 
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Capítulo 2 

Educação 

Importantes teorias educacionais foram criadas no decorrer dos séculos XIX e 

XX por educadores e filósofos ao redor do mundo. Essas teorias se propõem a mostrar 

os processos necessários para se chegar ao aprendizado, ou ainda uma maneira mais 

efetiva de se chegar a ele. 

 

2.1 – Teorias Educacionais 

A teoria de Piaget diz que o aprendizado ocorre nos processos de assimilação e 

acomodação, que por sua vez se dão durante a interação entre aprendiz e outra pessoa, 

ou meio externo. A assimilação ocorre quando o aprendiz se encontra frente a uma 

informação nova, organizando-a de acordo com esquemas cognitivos que já possui. A 

acomodação é a modificação dos esquemas cognitivos para que seja possível assimilar 

uma informação que não se encaixa em nenhum esquema já existente. Entende-se por 

esquema cognitivo, as estruturas mentais ou padrões de pensamento criados como 

forma de um indivíduo organizar o meio. [74] [75] 

Para Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo tem origem nos processos sociais, 

tendo relação com o contexto histórico e cultural em que ocorrem. A aprendizagem 

acontece na conversão das relações sociais em processos mentais. Essa conversão, por 

sua vez, é mediada por instrumentos (algo utilizado para fazer alguma coisa) e signos 

(algo que significa alguma coisa). Quanto mais um indivíduo utiliza instrumentos (i. e. 

fala ou escrita) para a internalização de signos (i. e. uma língua estrangeira) através de 

interações sociais (com pelo menos mais um indivíduo), maior é a aprendizagem. [75] 

Ainda segundo Vygotsky, a efetividade na aprendizagem se dá através das 

interações sociais que ocorrem dentro da Zona de Desenvolvimento Proximal, que 

consiste na área entre o nível de desenvolvimento real, no qual o aluno tem capacidade 

para a resolução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, no 

qual é possível a resolução de problemas com auxílio de um professor ou tutor. [74] 

Segundo Freire [73], a aprendizagem se dá quando o educando, juntamente com 

o educador, reconstrói o conteúdo ensinado, tornando-se autônomo, capaz de questionar 

o cotidiano e refletir sobre a realidade, sendo apto para transformá-la. Ele é crítico do 
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sistema que considera o ensino somente um ato de transferir conhecimento do professor 

para o aluno (o que chama de concepção bancária da educação). 

Na teoria de Paulo Freire o processo ensino-aprendizagem tem início com a 

participação do educador na vida dos educandos, conhecendo e aprendendo sobre sua 

cultura. A partir daí ele capta os temas geradores, ou seja, aqueles que despertam 

atenção dos educandos. No terceiro passo é promovido um diálogo horizontal entre 

educador e educandos, problematizando os temas geradores. No quarto passo o diálogo 

leva à conscientização de educandos e educador sobre suas condições nas relações 

sociais e políticas. O último passo é a tentativa da solução do problema através de ações 

políticas. 

Na teoria de Dewey, o processo ensino-aprendizagem se inicia quando os 

próprios educandos encontram uma dificuldade, o que causa o interesse. O segundo 

passo seria então a enumeração dos problemas encontrados. No terceiro passo o 

educador auxilia os alunos na formulação de hipóteses para a resolução dos problemas 

encontrados. No quarto passo é feita a pesquisa que pode ratificar ou não as hipóteses 

levantadas, através de processo empírico. O quinto passo é formado pela conclusão, 

apoiada pela confirmação da experimentação do passo anterior. 

Na teoria de Herbart o processo de ensino aprendizagem inicia com o educador 

recordando ao aluno algo que já é do conhecimento deste. No segundo passo é 

apresentado o novo assunto e seus conceitos morais, históricos e científicos, o que 

desperta o interesse nos educandos. No terceiro passo as ideias apresentadas no passo 

anterior são assimiladas pelos alunos através da associação com ideias e conceitos já 

conhecidos. No quarto passo o educando cria abstrações e generalizações a partir do 

conteúdo assimilado. No quinto passo o aluno é levado a aplicar as abstrações criadas 

em casos diferentes do aprendido. 

 

2.2 – Influência das novas tecnologias na educação 

A geração de alunos que se encontra atualmente nos níveis de educação básica 

possui grande intimidade com a internet e dispositivos eletrônicos diversos, como 

smartphones, videogames, computadores, entre outros. Isto gera um contraste com os 

professores e as instituições de ensino, muitas vezes inaptos a inserir novas tecnologias 

em seus métodos educacionais [24] [40]. Essas tecnologias podem mudar a dinâmica de 

ensino dentro e fora da sala de aula. A facilidade de acesso à informação hoje em dia, 
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através da internet, livros digitais, entre outros, juntamente com a enorme quantidade de 

fontes diferentes para as informações encontradas apontam uma necessidade de 

mudança nas escolas, que é sair do modelo no qual o foco é apenas o conteúdo a ser 

passado e memorizado, em direção a outro, que prioriza o processo de encontrar 

informações em fontes confiáveis e analisá-las. [38] [39] 

Outra possível necessidade de mudança no paradigma educacional é apontada 

por estudos recentes [36] que indicam que a alta disponibilidade de informações no dia-

a-dia, ou seja, a facilidade de se pesquisar qualquer assunto a qualquer momento na 

internet, está mudando como o cérebro processa essas informações. Atualmente as 

informações são descartadas pelo cérebro mais rapidamente devido à confiança de que 

elas são facilmente encontradas em uma busca na internet. Processo que se torna cada 

vez mais corriqueiro levando-se em conta dispositivos como smartphones e tablets, 

bastante populares em quase todo o mundo. 

Além disso, jovens estão utilizando diversas ferramentas digitais como auxílio 

para o compartilhamento de ideias e aprendizado informal. Criação e edição de vídeos 

online, utilização de redes sociais para discussão de ideias e criação de grupos, além da 

utilização de smartphones, possibilitando que os usuários estejam constantemente 

conectados. Dessa forma, pessoas interessadas tem maior facilidade em se juntar em 

torno de um objetivo sem a necessidade de uma instituição formal. Nesse contexto, o 

próprio ciclo de criação de conteúdo está mudando: existem muitos criadores e muitos 

consumidores, possibilitados pela facilidade no compartilhamento e no recebimento de 

respostas ao conteúdo compartilhado. [37] [38] 

Com a maior facilidade de acesso à informação através da internet, o ensino está 

deixando o modelo em que o professor é a autoridade que passa o conhecimento para os 

alunos, para um modelo em que o conhecimento é construído de forma colaborativa, 

através das fontes e dos meios disponíveis, não ficando preso na instituição física, mas 

sendo divulgado pela internet. A Wikipedia, maior enciclopédia online da atualidade, 

pode ser usada como exemplo de construção de conhecimento de maneira colaborativa. 

Seu formato permite que diferentes usuários escrevam, revisem e moderem os artigos. 

[38] [39] 
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2.3 – Educação no Brasil 

Segundo dados do Censo Escolar de 2013, o Brasil possui 190.706 escolas, entre 

públicas e particulares, tendo em torno de 50 milhões de alunos matriculados [21]. O 

percentual de alunos em idade escolar matriculados atualmente é de quase 99% no 

ensino fundamental, número que vem aumentando desde 1982, quando não chegava a 

85%. Os números para o ensino médio e superior também aumentaram, como é 

mostrado na Figura 1. 

 

Figura 2.1- Acesso à Escola, por Grau de Escolaridade. Fonte: Insper [91] 

 

Mesmo que a situação da educação no Brasil tenha melhorado nos últimos anos, 

é preciso um grande esforço para que os problemas ainda enfrentados sejam sanados de 

vez.  Segundo dados do Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos de 

2013, publicado pela UNESCO, esse esforço não deve ser medido apenas pela 

quantidade de dinheiro investido diretamente em fatores como construção de escolas e 

condições básicas para que os alunos possam completar os estudos, tendo em vista que 

o Brasil gasta anualmente 5.82% do seu PIB com Educação, quantia próxima à proposta 

pela organização (em torno de 6%) [22]. Os esforços para a melhoria da Educação no 

Brasil devem também ser direcionados para a valorização e melhor preparação dos 

professores de todos os níveis, a qualidade do ensino ofertado, a melhor gestão dos 
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recursos destinados à Educação e a motivação dos alunos para assimilar os conteúdos 

passados [23]. 

 

2.4 – Educação a distância 

Educação a Distância é o processo de transmissão ou construção do 

conhecimento que ocorre de maneira que os envolvidos não estejam presentes 

simultaneamente no mesmo espaço físico. Esse processo ocorre por meio de tecnologias 

e veículos de comunicação, tais como correio, rádio, televisão, internet, entre outros. 

[64] 

 

2.4.1 – Histórico 

Os primeiros registros de educação a distância remetem ao século XVIII, com 

aulas de taquigrafia por correspondência ministradas por Caleb Philips, nos Estados 

Unidos [65]. Próximo ao fim do século XIX o Skerry’s College, na Grã-Bretanha, 

oferecia cursos preparatórios para concursos públicos, enquanto nos Estados Unidos, o 

Foulkes Lynch Correspondence Tuition Service oferecia cursos de contabilidade. [51] 

No Brasil, a educação a distância data de aproximadamente 1900, segundo 

anúncios de jornais da época, os quais ofereciam cursos de datilografia por 

correspondência, ministrados por professoras particulares. Em 1904 houve a instalação 

das Escolas Internacionais, filial de uma organização americana existente até hoje, que 

oferecia cursos profissionalizantes, principalmente nos setores de serviços e comércio. 

[59] 

Além do formato por correspondência, também foi adotado o ensino via rádio, 

tendo como destaque iniciativas como a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada em 

1923, que incluía em sua programação cursos e palestras abordando Química, Física, 

História, entre outros, e a Universidade do Ar, criada pelo Senac em 1950, que oferecia 

cursos comerciais radiofônicos, atingindo 318 localidades entre Rio e São Paulo. Essa 

tecnologia também foi usada pela BBC, empresa de radiodifusão britânica, em 1928, 

para oferecer cursos para adultos. [59] [86] 

A partir dos anos 1960 foi vista uma ampliação ainda maior na educação a 

distância com a criação de diversas instituições de nível secundário e superior pelo 

mundo, tais como: National Extension College e Open University, no Reino Unido; 

FernUniversität, na Alemanha; Universidade Nacional de Educação a Distância, na 
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Espanha; Universidade de Athabasca, no Canadá. Esta última, em 1976, utilizava 

conferências via telefone como principal meio para facilitar o contato entre tutores e 

alunos. Outras como a Open University do Reino Unido, Universidade do Ar, no Japão 

e as Televisões Universitárias, na China, utilizavam a televisão para veicular seus 

cursos, como complemento dos materiais impressos.  

No Brasil, também utilizando a televisão como mídia principal, é de destaque a 

atuação da Fundação Roberto Marinho com a criação do Telecurso 2º Grau, em 1978, 

com cursos para o nível básico (equivalente ao atual ensino médio). Em 1981 foi criado 

o Telecurso 1º Grau (equivalente ao ensino fundamental), e mais tarde, em 1995, foi 

criado o Telecurso 2000, em parceria com a Fundação das Indústrias de São Paulo, com 

materiais para os ensinos fundamental e médio. As aulas dos telecursos eram 

transmitidas pela Rede Globo e por canais educativos. [51] [63] 

O conceito de Universidade Aberta, usado pela primeira vez em 1969, com a 

criação da Open University do Reino Unido, serviu de referência para outros países, que 

criaram universidades seguindo o mesmo modelo, como Tailândia (1978), Indonésia 

(1984), Índia (1985), entre outros. Entende-se por Universidade Aberta aquela que não 

exige que o aluno passe por um exame eliminatório para ingressar na instituição. Esse 

modelo de instituição em sua maioria se aplica a casos em que o aluno não possui 

condições de disputar uma vaga em uma instituição pública, nem recursos para pagar 

uma instituição privada, ou ainda aos adultos que não cursaram o ensino superior na 

idade mais comum [51] [61]. 

A instalação do modelo de Universidade Aberta no Brasil se deu apenas em 

2005, e com algumas alterações em relação ao modelo original britânico. Por exemplo, 

o sistema é constituído por um consórcio de universidades públicas, em vez de uma 

instituição criada diretamente para este fim [59] [60]. Além disso, o sistema segue a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996 que determina a regulamentação 

para as instituições que desejam oferecer cursos nesse segmento. Para oferecer tais 

cursos, as instituições devem ser especificamente credenciadas pela União. A legislação 

determina que existam momentos presenciais durante os cursos a distância, nos quais os 

alunos terão a oportunidade de esclarecimento de dúvidas com professores ou tutores 

em polos presenciais das instituições. Os polos presenciais também devem atender 

outras determinações, como a disponibilização de salas de aula para os encontros 

presenciais, laboratórios de informática e bibliotecas [55] [56]. Atualmente existem 
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mais de 1700 cursos em instituições credenciadas, englobando Educação de Jovens e 

Adultos, graduação, pós-graduação e extensão [66]. 

 

2.4.2 – Cenário Atual 

Atualmente os cursos a distância podem ser divididos em três modelos [57] [58]: 

• Classe Distribuída – expansão das aulas presenciais para outras 

localidades, através do uso de tecnologias de comunicação, como, por 

exemplo, videoconferências. Neste modelo o ritmo do estudo é 

controlado pelo professor, pois apesar de professor e alunos estarem em 

ambientes diferentes, todos estão conectados no mesmo momento. 

• Aprendizado Independente – neste modelo o aluno recebe o material 

para estudo e dispõe de acompanhamento de um tutor ou professor, 

contudo, o ritmo do estudo é controlado pelo próprio aluno. 

• Aprendizado Independente + Aula – assim como no modelo anterior, 

aqui o aluno recebe o material, mas também participa de encontros 

presenciais com os professores, ou aulas no modelo de classe distribuída. 

 

Os avanços nas Tecnologias da Informação e Comunicação e a popularização da 

internet contribuíram para que a adoção desta crescesse enquanto mídia utilizada nos 

cursos a distância. Instituições disponibilizam seus cursos através de plataformas online 

de educação a distância. Entende-se por plataforma, neste contexto, a infraestrutura 

tecnológica composta pelas funcionalidades e interface gráfica que compõem o software 

que será utilizado para acessar o conteúdo dos cursos [51] [62]. Essas plataformas 

também são conhecidas como Sistemas de Gerenciamento de Ensino (SGE, ou do inglês 

LMS – Learning Management Systems), ou ainda como Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA, ou do inglês VLE – Virtual Learning Environments). Tais 

plataformas funcionam como ponto de interação entre alunos e professores, onde é 

possível o compartilhamento de documentos, participação de fóruns relacionados às 

disciplinas e disponibilização de questionários e videoaulas [49]. 

 

2.5 – O uso de jogos e gamificação 

Grande parte dos jogos de videogame atuais apresenta certa complexidade, 

exigindo esforço por parte do jogador para se adaptar e dominar todas as mecânicas. 
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Além disso, em geral jogos eletrônicos são um conjunto de desafios que devem ser 

superados para se chegar a um objetivo. A forma divertida com a qual são estruturados 

esses desafios é que mantém a própria indústria. É nesse sentido que o uso de jogos e 

gamificação se mostra como uma possibilidade de promover a melhor adaptação das 

escolas às mídias digitais, seja no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Essa 

seria uma possibilidade para as escolas prepararem melhor as novas gerações de alunos 

para os desafios atuais, além de aumentar a motivação e o engajamento. [37] [39] 
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Capítulo 3 

Jogos e Gamificação 

Jogos são considerados por grande parte das pessoas apenas como distração, 

passatempos sem objetivos maiores. Apesar de servirem a esse propósito, muitos jogos 

também podem auxiliar seus jogadores em contextos diferentes do próprio universo do 

jogo, conforme será explicado neste capítulo. 

Gamificação vem da ideia de aproveitar elementos comuns na maioria dos jogos 

e incluí-los em contextos sérios e que precisam de auxílio para aumentar a motivação e 

o engajamento dos participantes, como na criação de novos hábitos, estratégias de 

marketing, educação, entre outros. 

 

3.1 – Jogos 

Segundo Huizinga [31], um jogo pode ser definido como uma "ocupação 

voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, 

segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um 

fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 

consciência de ser diferente da vida cotidiana". 

McGonigal [32] apresenta quatro características essenciais em todos os jogos: 

• Objetivo: o resultado específico esperado de um jogo; 

• Regras: limitações para a chegada ao objetivo; 

• Sistema de feedback: mostra o quão próximo do objetivo estão os 

jogadores; 

• Participação voluntária: requer que todos os jogadores estejam de acordo 

com o objetivo e as regras. 

Os jogos sempre estiveram presentes na História da humanidade. O uso de 

jogos de guerra em tabuleiros para fins militares data possivelmente desde o século VII 

[3]. Ao longo da História, diversas manifestações culturais se enquadraram no mesmo 

aspecto citado por Huizinga e McGonigal, por apresentarem as características de um 

jogo mesmo sendo consideradas sérias, ou seja, não possuindo explicitamente um tom 

de brincadeira. É possível citar como exemplo os mitos e cultos, que são uma tentativa 

de dar sentido aos fenômenos da natureza atribuindo-lhes divindades. Rituais de tribos 
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primitivas acontecem na forma de um jogo, como é percebido em celebrações nas quais 

alguns participantes se fantasiam com máscaras representando espíritos malignos e 

devem perseguir as outras pessoas ao longo da festa. Neste caso, o próprio medo que faz 

com que se fuja dos espíritos se mistura com a crença e com a vontade de manter o 

jogo, pois todos sabem quem são aqueles fantasiados. [4]  

O jogo World Of Warcraft, um dos MMORPGs (Massively Multiplayer Online 

Role-Playing Game, ou seja, jogos que permitem que muitos jogadores disputem entre 

si partidas online) mais jogados atualmente, pode ser usado como exemplo de jogo que, 

devido a suas características, ajuda a desenvolver habilidades de resolução de 

problemas, habilidades sociais, liderança, trabalho em equipe, entre outras. Nele, os 

jogadores podem liderar grupos para a conclusão de missões envolvendo derrotar 

grupos inimigos ou "chefes". Os jogadores devem usar diferentes estratégias para cada 

tipo de inimigo e devem decidir confiar ou não em outros jogadores (baseado em 

interesses mútuos ou das missões). Além disso, o jogo requer estratégia para o 

desenvolvimento dos personagens, pois o dinheiro ganho em missões é usado para 

melhorar suas armas e demais características. [33] [34] [35] 

Civilization é um jogo estratégico no qual os jogadores devem assumir o 

controle de uma civilização em seus primórdios, como, por exemplo, os egípcios, 

gregos, romanos, entre outros. O jogador precisa expandir sua civilização, podendo 

entrar em guerra ou fazer alianças com outras, enquanto segue a linha do tempo até a 

era espacial. Este jogo pode ser usado como ferramenta de auxílio em aulas de História, 

nas quais os alunos podem desenvolver novas perspectivas sobre eventos históricos, 

analisando-os e questionando-os. [38] [41] Estes são alguns exemplos que demonstram 

como os jogos, eletrônicos ou não, possibilitam que os jogadores aprimorem diversas 

habilidades, indo além da diversão momentânea do jogo. 

 

3.2 – Gamificação 

O termo Gamificação foi usado pela primeira vez por Nick Pelling, um 

desenvolvedor de jogos britânico, com a ideia de tornar a interação com dispositivos 

eletrônicos mais parecida com jogos [1] [2]. Segundo Werbach, pode-se entender 

Gamificação por “usar elementos de jogos e técnicas de design de jogos em contextos 

não relacionados a jogos” [2]. Entre esses elementos, é possível citar alguns, como: 

níveis, sistemas de pontos, cronometragem, narrativa e competição e cooperação entre 
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os usuários. Outra definição, mais completa, é proposta por Karl M. Kapp: 

"Gamificação é o uso de mecânica, estética e pensamentos baseados em jogos para 

engajar pessoas, motivar ações, promover o aprendizado e resolver problemas." [3] 

Apesar de a ideia ser bastante associada a jogos e simulações de computador, 

esse conceito pode ser utilizado em qualquer atividade, independente de tecnologia, da 

mesma forma que diferentes tipos de jogos sempre tiveram relevância na sociedade, 

conforme é evidenciado por Huizinga [4]. 

O conceito de Gamificação é relativamente recente, mas a prática de inserir 

elementos de jogos em outras atividades é de fato bastante antiga. Charles Coonradt 

fundou, em 1973, a consultoria The Game of Work, com o objetivo de aumentar a 

produtividade no ambiente corporativo utilizando-se de conceitos comuns em jogos de 

equipes, lançando, em 1984, um livro de mesmo nome, com o mesmo objetivo. [5] 

 

3.3 – Crescimento da Gamificação 

A partir de 2010 a Gamificação passou a ter maior notoriedade, conforme um 

maior número de empresas passou a implementá-la em seus processos, e diversos 

sistemas gamificados foram lançados para o público em geral [3]. É possível citar 

exemplos como o aplicativo de corridas Nike+, que foi lançado para smartphones em 

2010 [18]. O Foursquare, rede social e aplicativo para dispositivos móveis, lançado em 

2009, já contava com mais de um milhão de usuários ativos no final de 2010 [19]. 

Outro exemplo é o jogo Foldit, criado para ajudar a predizer o enovelamento de 

proteínas, ou seja, descobrir as inúmeras possibilidades de se gerar uma proteína através 

da composição e disposição de aminoácidos, funcionando como um quebra-cabeças 

[15]. O jogo se aproveita da capacidade da intuição e competitividade humanas para a 

resolução dos problemas. Foldit foi criado como uma evolução do projeto 

Rosetta@Home, um software distribuído, que utiliza o poder computacional de 

computadores e consoles de videogame em seu tempo ocioso para alcançar este mesmo 

objetivo. Lançado em 2008, o jogo alcançou, dois anos depois, a marca de mais de 

112.700 jogadores, os melhores destes conseguindo resultados superiores aos do 

software [16] [17]. 

Pesquisa realizada pela consultoria Gartner em 2011 aponta a tendência de 

empresas a gamificarem seus processos de inovação durante a próxima década. 

Segundo esta pesquisa, em torno de 40% entre as mil maiores empresas americanas 
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estariam usando mecanismos de gamificação em seus processos até o fim de 2015 [6]. 

Também é indicada a previsão de que o mercado de gamificação iria crescer de 242 

milhões de dólares, para 2.8 bilhões de dólares até 2016, segundo pesquisa realizada 

pela consultoria de marketing M2 Research em 2012 [13] [14]. 

Outra pesquisa realizada pela Gartner em 2012, aponta que 80% dos sistemas 

gamificados falhariam devido a erros de design até o fim de 2014. Um dos erros 

apontados é a utilização apenas de elementos isolados, como badges, recompensas e 

leaderboards, para tornar a aplicação gamificada [20]. 

Nos casos apontados pela pesquisa da Gartner, a Gamificação serve como um 

atrativo inicial, mas não consegue manter os usuários engajados por um longo período. 

A saturação do uso desses elementos, aliada ao seu uso em campanhas de marketing, 

adver-games (jogos criados para promover um produto ou marca), entre outros, 

contribuiu para que surgissem outros termos que tentam englobar o uso dos elementos 

de jogos de maneira autêntica, para engajar e motivar os usuários, como Serious Games 

e Gameful Design. No entanto o termo Gamificação ainda é o mais usado [3][7]. 

 

3.4 – Teorias motivacionais 

Diversos estudos e teorias mostram como a Gamificação pode ser utilizada para 

ampliar o engajamento de pessoas na realização de atividades. Fatores como desafio, 

instigação da curiosidade, competição e cooperação, entre outros, quase sempre 

inerentes a todo tipo de jogo reforçam a motivação pessoal, que é um dos principais 

fatores a ser considerados, por exemplo, para a melhora do desempenho educacional. 

A motivação está ligada às razões que levam um indivíduo a agir para alcançar 

determinado objetivo. Essas razões podem variar, por exemplo, desde fatores internos 

como interesse por um assunto específico ou comprometimento pessoal com uma causa, 

até fatores externos, como coerção ou medo. 

Pessoas motivadas por fatores internos tem tendência a apresentar mais 

interesse, confiança e entusiasmo, em comparação com pessoas motivadas puramente 

por fatores externos. Como resultado, os fatores internos de motivação causam melhor 

desempenho, persistência e criatividade. Isto é observado mesmo entre pessoas com o 

mesmo nível de competência para a atividade desempenhada. 

Entende-se por motivação extrínseca a realização de uma tarefa apenas para 

obtenção de um resultado (como um prêmio, ou a ameaça de uma punição em caso 
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contrário). Motivação intrínseca é aquela que leva à realização de uma atividade pela 

própria satisfação em realizá-la. [25] 

Diversos estudos empíricos foram realizados, testando a eficácia de jogos e 

simuladores no aprendizado. Entre suas conclusões destacam-se fatores como: a eficácia 

dos jogos é notável quando seu conteúdo é mais direcionado e seus objetivos 

instrucionais bem definidos. Além disso, ajudar os jogadores sobre como jogar também 

aumenta sua eficácia, pois permite que estes se foquem na informação a ser instruída em 

vez de como dominar as regras do jogo. Estes estudos também chegam à conclusão de 

que o uso de jogos não deve ser generalizado para qualquer situação de aprendizado. 

[26] 

Entre as teorias que estudam as formas de preservar a motivação intrínseca, 

destacam-se as apresentadas a seguir, assim como sua relação com jogos e Gamificação. 

 

3.4.1 – A Taxonomia da Motivação Intrínseca 

Essa teoria surgiu da união dos resultados de estudos realizados por Thomas 

Malone (1981 - Teoria da Instrução Motivadora Intrinsecamente) e Mark Lepper (1988 

- Princípios de Design Instrucional para Motivação Intrínseca). O primeiro buscava 

investigar o que tornava os jogos divertidos e motivacionais. O segundo estudo 

apresentava princípios para promover a motivação intrínseca no aprendizado. 

A partir da junção das descobertas dos dois estudos foi criada a Taxonomia da 

Motivação Intrínseca, que relaciona a aplicação dos elementos motivacionais dos jogos 

em situações de aprendizado. Esta teoria foi dividida em duas seções. A primeira inclui 

aspectos da motivação interna: desafio, curiosidade, controle e fantasia. Estes aspectos 

denotam elementos naturais na grande maioria dos jogos, como desafios a serem 

superados constantemente, sensação de controle das ações que se desenrolam ao 

decorrer do jogo, uma história que serve como plano de fundo para os acontecimentos e 

a curiosidade para acompanhar o seu desfecho. A segunda seção engloba aspectos de 

motivações interpessoais: cooperação, competição e reconhecimento. Estes se 

encontram principalmente em jogos onde há interação com outros jogadores, 

requerendo que estes se enfrentem ou se ajudem para alcançar um objetivo comum. Em 

relação ao reconhecimento, podem ser apontados placares e leaderboards, onde os 

jogadores com maior pontuação em diversos quesitos se destacam. [27] 
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3.4.2 – Teoria da Autodeterminação 

Esta teoria estuda a interação entre forças extrínsecas (coerção, ou busca por um 

resultado específico) e intrínsecas (partindo da vontade do próprio indivíduo), em 

relação às ações desempenhadas, e como desenvolver e manter a motivação intrínseca. 

Ela se baseia em três necessidades psicológicas que seriam a base para a auto-

motivação: os sentimentos de autonomia, competência e pertencimento (a um grupo). 

Segundo a teoria da autodeterminação, fatores que suprem estas necessidades nas 

atividades realizadas aumentam a motivação intrínseca, enquanto fatores que ignoram 

as mesmas necessidades tendem a arruiná-la. [25] [28] 

Estudos realizados mostram que um dos aspectos motivacionais dos jogos é a 

capacidade de despertar sentimentos de autonomia, devido à imersão e controle da 

realidade do jogo, competência, devido à superação dos desafios, e pertencimento, 

através de partidas multijogador e leaderboards, entre outros, nos quais os jogadores 

podem formar grupos, competir e comparar resultados. [27] 

 

3.4.3 – Prática Distribuída 

Também conhecida como prática espaçada, ou repetição espaçada, esta técnica 

consiste em distribuir os estudos em várias sessões curtas, sendo cada sessão focada no 

assunto específico a ser aprendido. A prática distribuída é amplamente apoiada para 

retenção de conteúdo em longo prazo. Uma técnica considerada oposta à Prática 

Distribuída é a Prática Maciça, que consiste em estudar o máximo de conteúdo possível 

em uma sessão, o que resultaria em maior retenção em curto prazo, mas retenção em 

longo prazo muito menor. 

Os jogos são desenvolvidos de forma que tenham longevidade, ou seja, para que 

sejam jogados diversas vezes. Fatores como o aumento gradativo do desafio, novos 

níveis e inimigos, desenvolvimento do enredo, entre outros, contribuem para essa 

longevidade, além da própria mecânica do jogo. 

Um jogo educacional já se utiliza da Prática Espaçada naturalmente, pois o 

conteúdo instrucional será passado ao aluno ao decorrer das partidas jogadas. [27] 
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3.4.4 – Scaffolding 

É o processo no qual o aluno, em uma determinada tarefa, se concentra apenas 

nos elementos que podem ser resolvidos de acordo com sua habilidade imediata, tendo a 

supervisão de um professor. A partir da resolução destes problemas, novos problemas 

serão apresentados, sendo adicionada complexidade maior a cada passo. O professor, 

por sua vez diminui o nível de supervisão dos alunos, deixando-os gradativamente 

encontrar a solução por conta própria. 

A partir da analogia da construção desses níveis de complexidade surgiu o nome 

deste processo, do inglês scaffold – andaime. 

A relação desse conceito com os jogos está no uso de níveis de dificuldade e 

fases, elementos encontrados na grande maioria dos jogos. Em fases iniciais, o jogador 

passa por tutoriais para aprender os comandos do jogo, como derrotar inimigos, como e 

quando utilizar itens coletados, entre outros. À medida que o jogador avança, os níveis 

se mostram mais desafiadores, testando habilidades aprendidas anteriormente. [27] 

 

3.4.5 – Memória Episódica 

Memória Episódica é a informação que um indivíduo guarda em sua memória de 

longo prazo, relacionada a certo acontecimento, local ou tempo, geralmente possuindo 

algum significado particular ou emocional. Festas, shows, reuniões com amigos e 

familiares são exemplos de memória episódica. 

Jogos são capazes de criar memória episódica, especialmente quando possuem 

elementos de fantasia, devido a sua imersão e a empatia criada entre jogadores e 

personagens. Este artifício pode ser utilizado dentro de situações de ensino, pois o aluno 

pode se lembrar de todo o contexto criado, personagens, entre outros, facilitando a 

lembrança de passos para a resolução de um problema, ou o próprio conteúdo ensinado. 

[27][29] 

 

3.4.6 – Aprendizagem Cognitiva 

Este conceito é baseado na teoria de que o aprendizado é mais eficaz quando 

acontece no mesmo contexto em que pode ser aplicado, ou quando é relacionado a 

situações abstratas nas quais poderia ser aplicado, pois as diversas formas que o cérebro 

de um indivíduo pode captar as informações estariam em conjunto com o ambiente de 

treinamento. [30] 
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Segundo este conceito, o professor ensina o uso de ferramentas e técnicas que 

levam à resolução dos problemas apresentados, mostrando também o processo cognitivo 

pelo qual passou para chegar à solução. Desta forma, o aluno pode observar e repetir o 

comportamento do professor, e ser direcionado por ele. 

Dentro de um ambiente imersivo como um jogo ou simulador, o usuário pratica 

as ações necessárias para que consiga avançar no mesmo, sendo estimulado, à medida 

que avança, com desafios maiores, exigindo maiores habilidades. Dessa forma, o 

próprio ambiente ensina o jogador, através de tutoriais, feedback constante (resposta 

imediata às ações), entre outras formas, que o levam a perceber dentro do contexto 

inserido, quais ações são necessárias para avançar. [27] 

 

3.4.7 – Teoria da Aprendizagem Social 

Esta teoria demonstra que indivíduos, dentro de um contexto social, são capazes 

de aprender uns com os outros através de observação e imitação, devido à evidência de 

que modelos humanos são eficazes para influenciar outras pessoas em suas atitudes. 

Segundo pesquisas relacionadas a essa área, o uso de modelos humanos virtuais 

(avatares) pode ser tão eficaz quanto modelos reais. Outra vantagem a ser considerada é 

o fato de se poder usar avatares a qualquer momento dentro de um jogo ou simulação. 

[27] 

 

3.4.8 – Fluxo 

Esta teoria aponta que o estado mental de Fluxo é obtido quando um indivíduo 

está totalmente focado naquilo que está fazendo. Para se chegar a esse estado são 

necessários os seguintes componentes: 

• Tarefa realizável – a tarefa designada deve apresentar um desafio 

possível, mas que exija esforço para ser terminada. Caso o desafio seja 

muito fácil, a pessoa poderá ficar entediada, assim como caso seja 

demasiadamente difícil ela entrará em um estado de ansiedade e 

frustração; 

• Concentração - é necessário que sejam evitadas distrações externas à 

atividade; 

• Objetivos claros - o indivíduo precisa saber exatamente o que fazer, para 

se concentrar na maneira de resolver o problema; 
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• Feedback - o indivíduo precisa saber de maneira imediata e contínua se 

está no caminho certo para a resolução do problema; 

• O indivíduo precisa se sentir no controle da situação. 

Grande parte dos jogos eletrônicos faz com que o jogador atinja esse estado de 

Fluxo, pois além da diversão que o jogo propõe, a dificuldade dos desafios pode ser 

automaticamente alterada para acompanhar o nível do jogador. Objetivos claros e 

feedback constante também são componentes comumente encontrados em jogos. [27] 

 

3.5 – Técnicas de Gamificação 

Para tornar a experiência do usuário mais instigante e envolvente, algumas 

técnicas baseadas nos conceitos utilizados em jogos e nas teorias motivacionais 

mencionadas neste capítulo podem ser utilizadas. Dentre elas, podem ser citadas: 

 

3.5.1 – Sistemas de pontos 

Sistemas de pontos são o conceito mais básico em um jogo. Jogadores recebem 

pontos em um jogo de inúmeras formas. Entre elas estão: completar certos objetivos 

dentro de um jogo, como por exemplo, chegar a determinado local pode render pontos 

caso não seja estourado o tempo limite; coletar objetos específicos no cenário; derrotar 

inimigos, entre outros. Muitos jogos de computador exibem os pontos obtidos pelos 

jogadores constantemente na tela, como forma de exibir o progresso dentro do jogo. 

Pontos estão presentes em jogos esportivos, como voleibol ou futebol, nos quais a 

quantidade de pontos conquistada por um time define a vitória. [87] 

Em sistemas gamificados podem ser utilizados diferentes tipos de sistemas de 

pontos, entre eles:  

• Pontos de experiência: são conquistados de acordo com as ações do 

jogador dentro do sistema, como completar certos desafios, derrotar 

inimigos em um nível do jogo. Pontos de experiência são acumulados 

continuamente ao longo do jogo. Podem ser usados para liberar novas 

funcionalidades ou desafios mais complexos. 

• Pontos resgatáveis: são aqueles que podem ser trocados por itens dentro 

do sistema. Em jogos geralmente são representados como moedas, ouro, 

ou outro material de valor. Exemplos desses pontos são encontrados em 

jogos onde ao se coletar certa quantidade de moedas, o jogador recebe 
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uma "vida" extra, além de jogos que possuem locais específicos como 

lojas onde tais pontos podem ser trocados por itens utilizáveis durante o 

jogo. 

• Pontos de reputação: esses pontos dizem respeito ao nível de confiança 

de um jogador dentro de um sistema que possua interação livre entre os 

jogadores, como em alguns jogos online, ou websites de vendas, onde o 

nível de reputação de um vendedor ou comprador podem determinar se o 

negócio será fechado por uma das partes. 

Em sistemas gamificados o uso de sistemas de pontos está relacionado à 

Teoria da Aprendizagem Social, pois um dos principais objetivos dos 

sistemas de pontos nestes casos é a comparação entre usuários do sistema. 

 

3.5.2 – Leaderboards 

Leaderboard, ranking, ou ainda, lista de classificação é uma lista que exibe para 

todos os participantes de uma competição, a posição de cada um em relação aos pontos 

conquistados, geralmente dando destaque às primeiras posições. Em alguns sistemas, 

como forma de incentivo quando existem muitos usuários, ou quando o usuário que 

visualiza a leaderboard está em uma posição muito distante das primeiras colocações, 

são exibidas apenas as posições imediatamente acima e abaixo da colocação atual do 

usuário. Em sistemas que possuem integração com redes sociais existe a possibilidade 

de visualização da leaderboard geral ou apenas a lista dos amigos que também estão 

competindo, ou ainda a classificação regional, por faixa etária, entre outras. [87] 

Leaderboards, assim como a técnica de sistema de pontos, também se relaciona 

com a Teoria da Aprendizagem Social, uma vez que uma leaderboard é uma 

consolidação dos pontos obtidos em um jogo. 

 

3.5.3 – Badges 

Badge, ou distintivo - também referido como medalha ou conquista 

(achievement) em alguns sistemas -, é uma forma de premiação com o intuito de 

mostrar que o usuário que o conquistou possui uma certa habilidade ou comportamento, 

ou ainda que conseguiu alcançar um objetivo notório. Vários fóruns na internet 

premiam usuários por participarem ativamente das discussões. O website de perguntas 

sobre desenvolvimento de software Stack Overflow, por exemplo, premia usuários com 
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um badge de altruísta por ter sua resposta marcada como favorita por 50 pessoas [8]. 

Muitos jogos possuem sistemas de conquistas. No jogo Street Fighter IV, por exemplo, 

a conquista "Tenpeat" é desbloqueada ao vencer dez partidas online seguidas, enquanto 

a conquista "Legendary Fighter" é desbloqueada quando o jogador vence cem partidas 

online. Geralmente cada badge tem um nome e imagem descritivos específicos e ficam 

visíveis para outros usuários. [88] 

Badges também se enquadram dentro da Teoria da Aprendizagem Social pois 

seu papel principal é incentivar a comparação entre os usuários e suas conquistas, 

fazendo com que outros usuários busquem alcança-las também. 

 

3.5.4 – Níveis 

A principal função dos níveis, ou fases, é indicar ao jogador seu progresso 

dentro de um jogo. Também são usados como marco para indicar uma mudança na 

dificuldade do jogo, ou a necessidade de se utilizar habilidades específicas para se 

completar uma etapa. Grande parte dos jogos eletrônicos tem sua narrativa dividida em 

uma quantidade finita de níveis, e tem a dificuldade incrementada à medida que o 

jogador avança, até chegar ao fim. Em alguns jogos os níveis são apresentados ao 

jogador na forma de um mapa. Nele é possível visualizar todos os níveis futuros, ou ter 

uma visão geral de como o jogo irá evoluir, mesmo não sendo possível explorá-lo desde 

o início. [87] 

O uso de níveis se relaciona com a Prática Distribuída, na qual objetivos 

específicos podem ser abordados em cada nível. Outra relação é com a técnica de 

Scaffolding, na qual o nível desafiaria o jogador de acordo com suas habilidades atuais. 

O resultado dessa abordagem ainda possibilitaria que o jogador entrasse na zona de 

Fluxo, em que os desafios propostos são difíceis o suficiente para não deixa-lo 

entediado, mas não tanto para que fique frustrado. 

 

3.5.5 – Onboarding 

Esta técnica tem o objetivo de apresentar as principais funcionalidades ou 

objetivos do sistema ao usuário iniciante, funcionando como uma ambientação no novo 

ambiente. Entre as principais formas de onboarding estão os tutoriais, onde são 

explicados passo a passo os movimentos e habilidades que um personagem pode ter em 

um jogo, permitindo que o jogador os execute simulando desafios de um nível real. 
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Outra forma de onboarding inclui pequenas indicações na tela do que o usuário pode 

fazer naquele momento, como por exemplo dar destaque a um botão para indicar que 

ele pode ser clicado naquele momento e então exibir o que pode ser feito no sistema ao 

clicá-lo. [88] 

A utilização de onboarding e níveis de tutoriais se relaciona à aprendizagem 

cognitiva, na qual o próprio jogo ensina ao jogador determinados movimentos ou 

habilidades, e ao mesmo tempo o jogador pode coloca-los em prática.  

 

3.5.6 – Feedback Constante 

Feedback no contexto de jogos é retornar ao jogador informações úteis 

referentes aos seus movimentos durante a experiência de jogo. Por exemplo, em um 

jogo qualquer podem ser exibidas constantemente na tela informações como o número 

de pontos adquiridos naquela partida; quantos pontos faltam para a obtenção de um 

prêmio específico; a quantidade de "vidas" disponíveis ao jogador; quanto tempo falta 

para o limite permitido para a duração do nível atual se esgotar. Essas e outras 

informações são a resposta necessária para que o jogador molde suas ações durante a 

partida. Por exemplo, se o tempo está se esgotando, ele deve tentar chegar ao final do 

nível o mais rápido possível. [89] 

A utilização de feedback constante é um apoio para que o jogador se guie no 

jogo, o que facilita a imersão e a manutenção do estado de Fluxo, também se 

relacionando à Aprendizagem Cognitiva, pois o jogador acompanha as consequências 

das suas ações imediatamente ao executá-las. 

 

3.5.7 – Narrativa 

Grande parte dos jogos é composta por uma história, na qual o jogador se vê no 

papel do herói principal. As formas pelas quais a história é apresentada em um jogo 

podem variar. Alguns apresentam o desenrolar da narrativa à medida que o jogo avança. 

Em jogos como Chrono Trigger, Bioshock e Resident Evil, o jogador conhece mais 

detalhes da história conforme explora o cenário e derrota inimigos. Nestes jogos, a 

narrativa ajuda a instigar e envolver os jogadores. Outros jogos apresentam uma história 

de fundo na forma de texto ou animação antes e/ou depois do tempo de jogo, como nos 

jogos Mortal Kombat 3, Street Fighter II e Doom. Nestes jogos, a história não influencia 
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diretamente a jogabilidade, pois o foco principal é vencer os desafios à medida que são 

apresentados. [89] 

Uma das consequências da utilização de narrativa é a criação de memória 

episódica, na qual o jogador se relaciona com os acontecimentos ocorridos na 

experiência do jogo. 

 

3.5.8 – Avatar 

A utilização de um personagem principal no qual o jogador pode se ver 

representado é uma forma de aumentar o engajamento na experiência de um jogo. 

Diversos jogos possibilitam algum nível de personalização nesse sentido. Jogos Como 

Chrono Trigger e Final Fantasy permitem que o jogador dê um nome para o 

personagem principal. Outros como Dragon Age II, The Elder Scrolls V e Destiny, 

permitem que o jogador escolha estilo de roupa, cor da pele, feições, acessórios, entre 

outros detalhes. Isso permite que o jogador se identifique com o personagem que está 

sendo controlado durante o jogo. [88] 

A identificação do jogador com seu personagem está relacionada à Teoria da 

Aprendizagem Social, pois o jogador se vê naquela experiência. 

 

3.6 – O uso da Gamificação atualmente 

Diversas áreas são favorecidas pelo uso de Gamificação, jogos e simuladores.  

Com a popularização cada vez maior dos smartphones, aplicativos que se 

utilizam de Gamificação podem se aproveitar dos recursos disponíveis nos aparelhos, 

como acelerômetro, giroscópio, câmera, GPS, conexão à internet de alta velocidade, 

para promover novas experiências para o usuário. 

A seguir serão apresentados alguns casos de aplicativos gamificados 

desenvolvidos para dispositivos móveis. 

 

3.6.1 – Nike+ Run Club 

Este aplicativo acompanha o desempenho do usuário em corridas, exibindo o 

trajeto percorrido, duração do treino e outras estatísticas úteis para corredores que 

procuram melhorar seus números. Além disso, o Nike+ Run Club possui características 

que podem divertir e engajar ainda mais as pessoas na prática deste esporte, além de 

incentivar positivamente alguém que esteja iniciando esta prática. 
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Para utilizar o aplicativo é necessário realizar um cadastro, onde informações 

como peso, altura e idade são solicitadas. É possível vincular ao cadastro a conta de 

uma rede social do usuário, para completar a experiência social do aplicativo. 

A tela principal é onde o usuário tem opções para iniciar uma corrida. Entre elas:  

• Básica - iniciando a corrida o aplicativo rastreia o deslocamento até que 

o usuário pare a corrida. 

• Distância - o usuário deve cadastrar a distância que quer correr; 

• Duração - o usuário deve inserir a quantidade de tempo que deseja 

correr; 

• Velocidade  - o treino é focado na variação de passadas do corredor; 

Em todos os casos o aplicativo continua acompanhando o desempenho do 

usuário mesmo após alcançar o objetivo, sendo necessário finalizar a corrida 

manualmente. A diferença está no feedback dado ao corredor, através de áudio, durante 

a corrida. Por exemplo, o aplicativo avisa quando o tempo da corrida chegou ao limite, 

ou quando a distância foi atingida. 

À medida que os treinos são concluídos, a distância percorrida é contabilizada 

no sistema de níveis do aplicativo. No total são sete níveis. 

Além disso também existe um sistema de conquistas, onde são exibidas 

conquistas obtidas pelo usuário em corridas, como, por exemplo, o quilômetro mais 

rápido percorrido, ou a maior distância. Também são exibidos troféus para os 

corredores que percorrem distâncias maiores. Exemplo: troféu de prata para vinte e 

cinco milhas percorridas em um mês e ouro para cinquenta milhas. 

O aplicativo possui um sistema de leaderboards, no qual o usuário pode 

comparar o ritmo dos seus treinos aos de seus amigos (conectados através de rede 

social) 

Quando o usuário publica na rede social que iniciou uma corrida, seus amigos 

podem curtir e comentar, o que gera, no aplicativo, no momento da corrida, sons de 

aplausos, como em uma torcida. Existe também a possibilidade de se escolher músicas 

para serem tocadas durante o treino. Dentre essas músicas o usuário pode escolher um 

“Powersong” – uma música preferida, que lhe daria mais motivação para um 

determinado momento da corrida. [9] [10] [11] 

Neste aplicativo são encontradas as seguintes técnicas de gamificação: 

• Feedback constante durante as corridas; 
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• Badges – chamados de conquistas no aplicativo; 

• Leaderboard; 

 

3.6.2 – Zombies, Run! 

Outro aplicativo que se propõe a motivar corredores é o "Zombies, Run!". 

Diferente do Nike+, Zombies, Run! possui uma abordagem mais próxima de um jogo. 

Ao abrir o aplicativo, o jogador é apresentado a um cenário apocalíptico no qual ele 

deve correr para fugir de zumbis. O aplicativo possui um modo de história, onde o 

jogador deve completar variadas missões para sobreviver e ajudar outros sobreviventes 

em uma cidade fictícia. As missões envolvem coletar itens, deslocar-se de um ponto a 

outro da cidade, entre outras. Como forma de ligar a atividade física à história do jogo, a 

aplicação pode rastrear o deslocamento do usuário através de GPS ou pelo contador de 

passos do smartphone. Assim a distância percorrida pelo jogador no mundo real se 

traduz em progresso no jogo. O usuário acompanha o próprio progresso nas missões 

através de áudio. À medida que uma missão avança, o jogador pode ser requisitado a 

correr mais rápido para fugir de um ataque, ou correr por determinada distância para 

que possa coletar itens ou chegar a um local seguro. A quantidade de quilômetros 

percorridos e tempo de corrida são constantemente alertados via áudio para o jogador 

acompanhar também seu progresso no exercício físico.  

É possível fortificar a cidade, com os itens coletados durante as missões, 

aumentar o número de habitantes salvando personagens nas missões e expandir a 

cidade. A aplicação também possui uma tela onde é possível visualizar as conquistas do 

jogador. Essas conquistas são liberadas de acordo com o desempenho do usuário, como 

na finalização de uma quantidade de missões, ou a finalização de uma temporada 

(conjunto de missões relacionadas a uma narrativa). A finalização de cinco missões, por 

exemplo, libera a conquista "Baby Steps". [12]. 

Os elementos gamificados apresentados pelo aplicativo são: 

• Narrativa de fundo acompanhando as atividades físicas; 

• Feedback constante sobre o desempenho do usuário durante as corridas; 

• Onboarding – durante os áudios iniciais que explicam a história 

apocalíptica. 

• Badges – chamados de conquistas na aplicação. 
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3.6.3 – Foursquare e Swarm 

Lançado em 2009, o Foursquare foi criado como uma rede social na qual o 

usuário compartilha com seus amigos sua localização, através de check-ins, por 

exemplo, em bares, restaurantes, cinemas, entre outros. O conceito de check-in é 

registrar que se está em um determinado local em certo momento. Os locais podem ser 

cadastrados pelos próprios usuários (e validados posteriormente pelo aplicativo para 

retirar duplicidades por exemplo). Outro foco do aplicativo é fazer com que as pessoas 

conheçam novos lugares e escrevam opiniões sobre eles. Além disso, promover uma 

competição entre os amigos em relação aos lugares mais visitados. 

O Foursquare foi um dos primeiros aplicativos de grande sucesso para 

smartphones a se utilizar do conceito de badges como recompensa por ações específicas 

dentro de um contexto. Inicialmente, o aplicativo recompensava usuários de acordo com 

os tipos de check-ins realizados através de badges relacionados. Por exemplo, dar 

entrada muitas vezes em um restaurante japonês resultaria em um badge relacionado à 

cultura japonesa. 

Em 2014 o aplicativo foi dividido em dois e parte das funcionalidades, incluindo 

o conteúdo gamificado, foram transferidas para o novo aplicativo Swarm. Este continua 

contando com a utilização de check-ins e uma adaptação dos badges, focando 

principalmente na disputa entre amigos. O Foursquare passou a ter foco em dicas e 

opiniões dos usuários sobre estabelecimentos. Por exemplo, é possível no Foursquare 

avaliar um restaurante dando uma nota e escrevendo um comentário sobre ele. 

No aplicativo Swarm, o check-in funciona como um compartilhamento em uma 

rede social. O usuário registra onde está e pode marcar amigos que também estejam no 

mesmo local. Esses amigos devem ter o aplicativo instalado também. O usuário que 

possuir mais check-ins em um determinado local se torna prefeito do mesmo na rede 

social. Cada check-in é recompensado com uma quantidade variável de moedas, que 

podem ser trocadas por itens em estabelecimentos cadastrados. 

Além disso, realizar check-in um número de vezes em locais específicos 

determinados pelo aplicativo ou eventos especiais podem recompensar os usuários com 

adesivos. Por sua vez, estes podem ser utilizados como forma de personalizar check-ins 

posteriores e ganhar mais moedas. Por exemplo, utilizar um adesivo de xícara de café 

em um check-in em uma cafeteria rende mais moedas pois o adesivo é relacionado ao 

local. 
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Também existe a funcionalidade de leaderboard, exibindo a classificação entre 

os amigos de acordo com a quantidade de moedas adquiridas durante a semana. 

[42][43] 

As técnicas de gamificação existentes no aplicativo são: 

• Sistema de pontos (moedas); 

• Leaderboard; 

• Badges – chamados de adesivo no aplicativo; 

 

3.6.4 – Habitica 

Habitica é um serviço que utiliza elementos de jogos de RPG (Role-Playing 

Game) como avatares e itens especiais para ajudar na produtividade e desenvolvimento 

de novos hábitos positivos. Nele o usuário pode incluir os hábitos que quer desenvolver 

e suas listas de tarefas do dia-a-dia. 

Na tela principal da aplicação são exibidas a lista de tarefas, a lista de hábitos e a 

lista de tarefas recorrentes. Na parte superior é exibido o avatar do usuário e suas barras 

de vida, mana e experiência. 

O avatar pode ser personalizado com tom de pele, cabelo, roupas, armas e um 

animal de estimação que o acompanha. Ao acumular pontos de experiência, o avatar 

atinge novos níveis, como em um jogo de RPG. Ao atingir certo nível, é possível 

escolher uma classe para o avatar. Entre as disponíveis estão Mago, Guerreiro, Ladino e 

Curandeiro. Além da aparência, as diferenças entre elas estão principalmente nos itens 

aleatórios e variação de pontos ganhos ao se completarem tarefas e pontos de vida 

perdidos ao se reforçarem hábitos negativos. Novos itens são liberados conforme o 

jogador avança, atingindo níveis mais altos e comprando equipamentos melhores. 

Cada tarefa completada se torna uma recompensa em moedas, pontos de 

experiência e outros itens aleatórios (como poções, animais de estimação, comida, entre 

outros). Esses itens podem ser utilizados para comprar equipamentos e melhorar o status 

do avatar que representa o usuário.  Um dos itens aleatórios dados ao usuário são 

pergaminhos. Eles contêm missões, que consistem em uma história envolvendo um 

vilão a ser derrotado. A história geralmente é uma metáfora para tarefas recorrentes do 

dia-a-dia, como lavar louças, estudar, entre outros. O que define o avanço da missão é a 

conclusão das tarefas recorrentes. Todos os dias são contabilizadas quais foram 

concluídas para que sejam descontados pontos de vida do vilão, assim como 
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descontados pontos de vida do avatar do usuário para as tarefas recorrentes não 

concluídas naquele dia 

A barra de vida diminui quando hábitos negativos são reforçados ou quando 

tarefas recorrentes são perdidas, mas ela é restabelecida toda vez que o usuário atinge 

um novo nível. 

 A barra de pontos de experiência exibe quantos pontos faltam para o usuário 

chegar ao próximo nível. A cada nível que se chega, mais pontos são necessários para a 

conquista do próximo. 

A barra de mana (que pode ser entendida como energia) serve para a utilização 

de habilidades especiais. Estas ficam disponíveis para o usuário a partir da escolha da 

classe do avatar. São utilizadas para fins como não perder pontos de vida ao exercer um 

comportamento negativo, ou obter mais pontos ao atacar um inimigo. Cada habilidade 

consome uma certa quantidade de pontos de mana. Quando uma tarefa possui um prazo 

determinado e não é realizada, ou quando um hábito negativo é reforçado (por exemplo, 

alimentar-se mal em vez de comer de maneira saudável), o avatar perde pontos de vida e 

quando esse status chega a zero, o personagem perde um nível, todas as moedas e uma 

peça dos seus equipamentos. Além do modo padrão, é possível se juntar a outros 

jogadores em guildas e grupos, podendo participar de desafios e competições, dando 

também ao serviço um caráter social. 

O serviço pode ser acessado através de um website ou aplicativos para 

smartphones. Além disso, existe uma extensão para o navegador Google Chrome, na 

qual o usuário pode cadastrar os websites considerados nocivos para a produtividade ou 

aqueles que são relacionados aos estudos ou trabalho. Dessa forma, quando o jogador 

passa muito tempo em determinados websites, pode ganhar ou perder pontos, o que 

também serve como incentivo a manter o foco em seus objetivos. [44] [45] [46] [47] 

Neste sistema são encontrados os seguintes conteúdos gamificados: 

• Sistemas de pontos – moedas e pontos de experiência; 

• Avatar – aumentando a personalização à medida que o jogador ganha 

pontos de experiência; 

• Narrativa – apresentada nas missões dos pergaminhos; 

• Onboarding – quando o usuário cria uma conta, as principais 

funcionalidades da aplicação são apresentadas a ele através de 

mensagens na tela que indicam o que pode ser feito. 



 

 

30 

3.7 – Aplicações Gamificadas na Educação 

As aplicações apresentadas na seção 3.5 utilizam técnicas gamificadas como 

forma de aumentar a motivação de seus usuários. Dentre elas, as principais são o fator 

social (compartilhamento de resultados e competição entre usuários), narrativa, pontos, 

badges, níveis e utilização de avatar. De acordo com as teorias motivacionais 

apresentadas na seção 3.4 a utilização desses elementos reunidos pode aumentar o 

engajamento dos usuários. 

Dado que a utilização de jogos e gamificação em contextos sérios obtém 

resultados positivos na motivação dos usuários, é possível estender também esses 

resultados ao contexto educacional. Os processos formais de ensino, tanto presencial 

quanto a distância, podem ser beneficiados com a inclusão de técnicas gamificadas e o 

uso de jogos voltados para educação. 

O uso de jogos educacionais é uma prática antiga, mas as tecnologias atuais, 

como internet e diversos dispositivos eletrônicos oferecem oportunidades ainda não 

exploradas totalmente, que podem beneficiar enormemente o setor educacional. 

Dinâmicas utilizadas nos jogos podem ser bastante eficazes para amenizar o 

problema da falta de motivação de crianças e adolescentes nas escolas. Pode-se unir 

estes fatores ao fato de que a atual geração de crianças e adolescentes nasceu em um 

mundo conectado, com muito mais possibilidades tecnológicas que as anteriores. Dessa 

forma é possível aliar os jogos e dispositivos eletrônicos ao processo educacional, 

aproveitando-se de toda a familiaridade que os alunos possuem com eles para haver um 

maior engajamento nas salas de aula.  

Atualmente jogos e sistemas gamificados já são utilizados em inúmeras áreas de 

ensino. Diversos jogos, devido ao tipo de desafio que proporcionam ao jogador, são 

ligados ao aperfeiçoamento de certas habilidades.  

O jogo de computador Tetris é relacionado ao desenvolvimento de habilidades 

espaciais. O jogo consiste em mover e girar peças de diferentes formas que caem 

continuamente em uma matriz retangular com o objetivo de encaixá-las sobre outras 

peças previamente encaixadas. À medida que uma linha horizontal é formada através do 

encaixe de peças, esta linha desaparece, rendendo pontos ao jogador. Quanto mais 

pontos o jogador acumula, maior a velocidade que as peças caem, exigindo que o 

jogador pense mais rápido onde posicioná-las. O jogo acaba quando a parede de peças 

(que não formaram linhas horizontais completas) atinge o topo. Em estudo realizado 



 

 

31 

com pessoas que jogaram Tetris, foi evidenciado que suas habilidades em testes 

espaciais aumentaram. Os testes propostos mediam habilidades de rotação mental de 

objetos (imaginar a rotação de um estímulo visual), percepção espacial (inferir a 

orientação de um objeto de acordo com a orientação de quem visualiza) e visualização 

espacial (manipular em vários passos uma informação espacial apresentada). Os testes 

foram realizados em duas etapas, divididas em quatorze dias. Entre as duas etapas, 

aconteceram doze sessões de 30 minutos de Tetris envolvendo trinta participantes, 

chegando ao total de seis horas. Enquanto isso, outro grupo de trinta participantes não 

jogou nenhum tipo de jogo durante o período. Após a última sessão do jogo, os 

participantes realizaram a segunda parte dos testes espaciais. Foi percebido que os 

participantes que jogaram Tetris obtiveram melhores resultados em comparação com a 

primeira parte do teste enquanto os participantes do grupo de controle não demostraram 

diferenças entre as duas etapas. Foi verificado que a melhoria nas habilidades espaciais 

se aplica também a diferentes formas (não relacionadas ao jogo) incluindo tipos mais 

complexos. 

Outros casos de sucesso relacionados à Gamificação na área educacional podem 

ser citados: 

 

3.7.1 – Duolingo 

Duolingo é uma plataforma de aprendizagem de idiomas acessada através de 

aplicativo móvel para smartphones, computadores e navegadores web. O usuário realiza 

o cadastro na plataforma escolhendo um ou mais idiomas para aprender. A partir da 

escolha do idioma, o usuário pode iniciar o aprendizado do nível básico, ou realizar um 

teste para que seja nivelado de acordo com seus conhecimentos. A escolha do idioma 

para realização do curso varia de acordo com a língua nativa do aluno. Por exemplo, 

existem mais cursos para falantes de inglês que desejam aprender outro idioma do que 

para falantes de português. No total são noventa e três cursos. 

Na tela principal do aplicativo são exibidas as lições do idioma selecionado, 

divididas em categorias na forma de um mapa de conhecimento, por exemplo: 

vestuário, comida, família, entre outros. Inicialmente apenas a categoria básica está 

habilitada, apesar de todas as posteriores estarem visíveis para o usuário. Outras são 

habilitadas à medida que o usuário completa as lições disponíveis. Quando uma 

quantidade de lições é completada muito rapidamente, é permitido ao usuário tentar 
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pular diretamente para o próximo nível, através de um teste rápido dentro da categoria 

em que ele está no momento. Acessando uma categoria, são encontradas as lições 

correspondentes, cujo número de lições pode variar. Uma lição é composta geralmente 

por quinze questões, as quais podem envolver múltipla escolha, tradução de uma frase 

através da digitação das palavras, ou selecionando as palavras dentre algumas 

disponíveis; ou ainda transcrever uma frase em áudio, ou falar uma frase para que o 

aplicativo reconheça as palavras corretamente. Conforme avança nas categorias, a 

complexidade das questões aumenta. 

No topo da tela são exibidos a porcentagem do idioma em que o usuário é 

fluente e a quantidade de dias seguidos que ele está mantendo concluindo lições. O 

usuário recebe pontos de experiência a cada lição que completa, recebendo mais pontos 

caso complete a lição sem errar nenhuma questão. A forma com que essas 

características são apresentadas ao usuário pode ser considerada a técnica de Feedback 

constante, pois o sistema responde ao usuário de forma dinâmica de acordo com as 

lições que completa. Aleatoriamente e conforme progride no curso, o usuário também 

recebe lingotes que podem ser trocados por itens na loja do aplicativo. Entre os itens 

estão lições bônus, e itens que dobram a quantidade de pontos recebidos na finalização 

de uma lição.  

O aplicativo também possui uma tela onde são exibidas as conquistas obtidas 

pelo usuário, como por exemplo, manter uma série de sete dias seguidos usando o 

aplicativo, ou ganhar cem pontos de experiência em um dia. Também é exibida nessa 

tela uma Leaderboard dos amigos que estão utilizando a aplicação. Amigos podem ser 

adicionados diretamente por e-mail ou através da vinculação do perfil de rede social do 

usuário. 

O usuário também pode participar de clubes do idioma praticado. Esta é uma 

forma de incentivar o estudo colaborativo, no qual os participantes de um grupo podem 

competir em uma Leaderboard semanal própria, além de visualizar no formato de linha 

do tempo as conquistas obtidas por outros membros. Por exemplo, ao visualizar que um 

membro do clube completou uma categoria de estudos no idioma, é possível comentar e 

curtir para incentivá-lo. 

O aplicativo também pode desafiar o usuário a manter a série de lições 

ininterruptas. Ao completar uma lição, pode aparecer de forma aleatória um desafio, em 
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que o usuário pode apostar uma quantidade de lingotes. Caso ganhe, recebe o valor 

apostado em dobro. [48] 

As técnicas de gamificação existentes em Duolingo são: Sistema de pontos, 

Leaderboard, Badges (chamados de conquistas no aplicativo), Sistema de níveis, 

Feedback constante e Avatar. 

A Figura 3.1 mostra uma versão do aplicativo Duolingo para dispositivo móvel. 

Nela está sendo visualizado o progresso do aluno no curso de Espanhol através da 

porcentagem de proficiência na língua exibida no canto superior direito, assim como nas 

barras de progresso de cada nível. 

 

 

Figura 3.1 - Duolingo. Fonte: Google Play Store [94] 
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3.7.2 – Class Dojo 

 Class Dojo é uma plataforma de gerenciamento de sala de aula, utilizada por 

alunos, pais e professores, que tem o objetivo de incentivar hábitos positivos por parte 

dos alunos. A principal forma como isso é realizado é através da utilização de badges, 

que são distribuídos aos alunos pelo professor como recompensa por algum 

comportamento positivo. 

 A plataforma pode ser acessada por meio de aplicativos móveis ou website. O 

professor deve realizar o registro na plataforma, incluindo então os dados da instituição 

de ensino, caso haja, o nome da turma, e os alunos. Os alunos são inclusos no sistema 

através do nome. Para concluir a inclusão dos alunos na turma devem ser gerados 

códigos de acesso. Os códigos são gerados para os alunos e para os responsáveis. Estes 

códigos devem ser enviados posteriormente aos alunos para que, ao realizarem login na 

plataforma, informem o código de acesso. Ao tentar realizar o login na plataforma, o 

aluno deve informar também o e-mail do seu responsável para que este possa liberar o 

acesso à turma. 

 A plataforma possui badges positivos (também chamados de habilidades) e 

negativos (chamados de “Precisa ser trabalhado”), que tem o objetivo de descrever os 

comportamentos dos alunos em sala de aula. É possível utilizar os badges que 

acompanham a ferramenta para encorajar certos comportamentos por parte dos alunos, 

como curiosidade, trabalho em equipe, criatividade e persistência. É possível também 

criar e configurar novos badges para incentivar outros comportamentos, escolhendo-se 

uma imagem (o sistema possui uma lista de imagens para eles), um nome e uma 

pontuação. A pontuação varia de 0 a 5 para as habilidades e de 0 a -5 para os 

comportamentos que precisam ser trabalhados. A tela principal do professor exibe uma 

listagem dos alunos da turma, representados pelo nome, avatar e um número que 

corresponde à soma dos comportamentos positivos e negativos. 

 Informações sobre o desempenho dos alunos podem ser compartilhadas com os 

pais, assim como mensagens diretas e fotos, permitindo o compartilhamento do dia-a-

dia da sala de aula. Tanto os alunos como seus responsáveis podem visualizar os badges 

aplicados pelo professor em uma tela que exibe os comportamentos positivos e 

negativos na forma de um gráfico, além da lista de badges recebidos pelo aluno durante 

a semana. 
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 Cada aluno possui um avatar, chamado de monstro, que pode ser personalizado 

de acordo com suas preferências, como formato, cor, tipo de olhos, boca e roupa. [80] 

[81] [82] [83] 

 As técnicas de gamificação encontradas neste aplicativo são principalmente 

Badges e Avatar. Feedback constante também pode ser considerado incluso, pois alunos 

e responsáveis podem acompanhar os Badges conforme são atribuídos pelo professor. 

 Na Figura 3.2 é exibida a tela principal da turma, visualizada pelo professor. 

Junto do avatar de cada aluno está seu saldo de badges. O primeiro item da lista 

representa a turma. Nele também é exibido o saldo total de badges. 

 

 

Figura 3.2 - Class Dojo. Fonte: Google Play Store [95] 
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3.7.3 – Khan Academy 

Khan Academy é uma plataforma de ensino online gratuita e pode ser acessada 

através de um website ou aplicativo móvel. A plataforma, que possui mais de seis 

milhões de usuários ativos mensais, disponibiliza cursos nas áreas de Matemática, 

Física, Química, Computação, Economia, Filosofia, entre outros, onde o principal meio 

utilizado para o ensino são videoaulas e exercícios para a prática do material ensinado. 

Juntamente com os vídeos das aulas, são disponibilizadas suas transcrições para melhor 

acompanhamento. O aluno pode pesquisar os cursos por um tópico de interesse ou 

visualizar os principais cursos oferecidos na tela inicial. Ao acessar um curso, são 

exibidas as aulas disponíveis em um formato de lista. É possível salvar os cursos e aulas 

como favoritos. Isso permite que no aplicativo o conteúdo seja salvo para exibição off-

line. 

Além da possibilidade de criar uma conta como aluno, é possível entrar na 

plataforma como professor ou pai para acompanhar o aprendizado de alunos 

específicos. Acessando o perfil do aluno visualiza-se os pontos de energia e os badges 

obtidos por ele. O aluno ganha pontos de energia ao concluir tarefas, videoaulas ou 

cursos. Esses pontos funcionam apenas para mostrar o esforço realizado pelo aluno, 

funcionando como pontos de experiência. Os badges são obtidos na conclusão de 

tarefas que demandam mais esforço, como, por exemplo, responder cinco perguntas 

consecutivas corretamente em um tópico, ou assistir a videoaulas por trinta dias 

consecutivos. No perfil do aluno também é visualizado seu avatar, cuja forma inicial é 

uma folha que segue evoluindo para outras formas, como um monstro. Essa evolução 

acontece à medida que o usuário ganha pontos de energia, o que também permite a 

personalização do avatar para diferentes formas. [52] [53] [69] 

Os elementos de gamificação utilizados nesta plataforma são: 

• Badges; 

• Sistema de pontos; 

• Avatar; 
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3.7.4 – Passei Direto 

Passei Direto é uma rede social voltada para conectar estudantes do ensino 

médio e superior, tendo mais de quatro milhões de usuários cadastrados. Pode ser 

acessada através de website e aplicativo móvel. Nela o aluno realiza o cadastro 

informando sua instituição de ensino e seu curso (em caso de ensino superior), data de 

entrada e foto de perfil. Existe a opção de seguir os tópicos de seu interesse, que são 

apresentados na forma de disciplinas. Acessando uma disciplina é possível encontrar 

compartilhamentos de usuários envolvendo dúvidas sobre um assunto específico, 

materiais de estudo e exercícios resolvidos para auxiliar nos estudos. O aluno pode 

compartilhar conteúdo da mesma forma, a partir da página de uma disciplina.  

Na página principal, é possível visualizar o nível atual do usuário, que é exibido 

através de uma barra em torno da foto de perfil. A barra é incrementada e muda de cor à 

medida que o usuário avança um nível. Acompanhado da coloração da barra também 

está um ícone e uma descrição do nível em que o usuário se encontra. Alguns dos níveis 

são: iniciante, esforçado, nerd, ninja, entre outros. O usuário progride nos níveis 

conforme interage na rede social, ajuda outros alunos e publica materiais de estudo, 

acumulando, assim, pontos de experiência. Cada tipo de interação vale uma quantidade 

de pontos diferente, como, por exemplo: ter o material de estudo consumido por outro 

aluno vale um ponto. Ter sua resposta recomendada vale cinco pontos. O acesso à rede 

é gratuito, mas existe a opção de um plano pago, no qual é disponibilizado material 

desenvolvido por especialistas, incluindo videoaulas, resumos e exercícios resolvidos. 

Na tela inicial também é visualizada a classificação dos alunos, ordenada pela 

quantidade de pontos. Esta é dividida em três categorias: curso, universidade e geral. 

São exibidas as três primeiras colocações e em quarto lugar o próprio usuário. [52] [54] 

[70] 

Nesta rede social são encontradas as seguintes técnicas de gamificação: 

• Sistema de níveis; 

• Sistema de pontos; 

• Leaderboard – chamada de ranking na aplicação. 
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3.7.5 – Moodle 

Moodle é uma plataforma web de código aberto e uma das mais utilizadas 

atualmente pelas universidades brasileiras. Conta com mais de 70 mil websites 

registrados em 234 países [50]. 

Entende-se por plataforma de código aberto aquela que disponibiliza seu código 

fonte a desenvolvedores de software, permitindo que estes o alterem, de maneira a 

personalizar a plataforma para atender as necessidades dos seus usuários [67].  

A plataforma Moodle é composta por uma parte servidor, responsável pelo 

processamento, scripts e bancos de dados, e um cliente web, acessível através de 

navegadores web. [68] 

Dessa forma, é possível que instituições interessadas em utilizar o Moodle para 

seus cursos a distância obtenham o código da plataforma, modifiquem de acordo com 

suas necessidades e hospedem em sua própria infraestrutura de servidores web. 

Também é possível a utilização do Moodle através da contratação de ambientes 

disponibilizados por empresas que permitem um certo grau de personalização e 

diferentes formas de pagamento. [51] 

Moodle possui três tipos de usuários: administrador, professor e aluno. O perfil 

administrador é responsável por personalizar o ambiente, selecionando quais 

informações irão aparecer nas telas acessadas por alunos e professores; também é 

responsabilidade do administrador criar cursos, assim como permitir o acesso de 

professores e alunos ao sistema. 

O perfil de professor é responsável por gerenciar as páginas de seus cursos e 

adicionar alunos a eles. Um curso é uma área do sistema onde o professor pode publicar 

materiais de estudo, questionários para os alunos, promover discussões em um formato 

de fórum, entre outras atividades.  

O curso pode ser dividido em seções (os tópicos abordados durante o curso), que 

ficam disponíveis em um menu lateral em sua página. Dentro de um curso, o professor 

pode visualizar as notas dadas aos alunos e acompanhar o progresso das atividades 

realizadas por eles. Uma das formas de acompanhamento de progresso dos alunos no 

Moodle é através de badges. Estes podem ser criados no nível geral do website, pelo 

administrador, e relacionados a ações independentes do curso, como completar todas as 

informações do perfil. Eles também podem ser relacionados a um curso, neste caso 

sendo criados pelo professor. Ações específicas configuradas pelo professor, como 
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completar corretamente uma lista de exercícios podem garantir um badge ao aluno. A 

Figura 3.3 ilustra a página de badges de um aluno. [71] [72] [86] 

 

 

Figura 3.3 - Moodle. Fonte: Moodle [96] 

 

O perfil de aluno pode visualizar os cursos aos quais foi adicionado e dentro de 

cada curso, visualizar os materiais publicados pelo professor, tirar dúvidas diretamente 

com ele através de mensagens, interagir com outros alunos através do fórum da 

disciplina ou mensagens, além de visualizar os badges que conquistou. [68] [86] 

No ambiente Moodle, a utilização de badges é a técnica de gamificação 

identificada. 
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Capítulo 4 

Resultados da Gamificação na Educação 

A seguir serão descritos resultados relacionados às plataformas Duolingo e Class 

Dojo, citadas no capítulo anterior. A escolha das plataformas se deu devido à sua 

popularidade. 

 

4.1 – Duolingo 

Em estudo realizado utilizando a plataforma Duolingo, no qual participaram 88 

pessoas, foi medido em quanto tempo e qual o nível de avanço em uma língua 

estrangeira os participantes alcançariam. Para medir o avanço foi realizado o teste 

WebCAPE (Web Based Computer Adaptive Placement Exam) [114]. Este teste é 

utilizado em universidades americanas para medir a proficiência dos alunos em língua 

estrangeira e determinar em que semestre da disciplina referente a tal língua o aluno se 

encaixa baseado na sua pontuação. Por exemplo, a nota de corte para o segundo 

semestre de espanhol é de 270 pontos. 

Os participantes do teste não possuíam conhecimento em espanhol, eram nativos 

da língua inglesa e possuíam conhecimento em alguma outra língua estrangeira. Eles 

realizaram o teste WebCape na fase inicial do estudo, pontuando abaixo da nota de corte 

para o segundo semestre de espanhol segundo o teste. 

O estudo teve duração de oito semanas, durante as quais os participantes 

utilizaram Duolingo, acessando o sistema através do navegador web e tendo seu tempo 

de estudo rastreado através de plugins instalados nestes e também pelos relatórios do 

próprio Duolingo. O tempo mínimo de utilização do Duolingo aceito para o período do 

estudo foi de duas horas. Participantes que estudaram menos que isso foram excluídos 

do estudo. 

Foi evidenciado que em 34 horas de estudo um aluno que não possuía 

conhecimento prévio de Espanhol conseguiu chegar a um resultado no teste WebCAPE 

similar a um semestre de aprendizado da língua em uma faculdade. [76] 

Estudo similar foi realizado utilizando outra plataforma de ensino de idiomas 

online chamada Rosetta Stone [78]. Esta pode ser acessada através de aplicativos 

móveis e desktop. São disponibilizados mais de vinte idiomas para o aprendizado desde 
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o nível básico. A plataforma possui lições escritas, em áudio, e lições orais para treinar 

a pronúncia dos alunos. A aplicação existe desde 1992 e possui diferentes modelos de 

assinatura (mensal, anual, entre outros), mas não possui modo gratuito. 

Ambas as plataformas são similares em vários aspectos no que diz respeito aos 

exercícios realizados pelos alunos ao longo do aprendizado. Uma das principais 

diferenças entre elas é que Rosetta Stone não utiliza Gamificação. 

Em estudo realizado no qual participaram 135 pessoas, foi evidenciado que em 

55 horas de estudo um aluno que não possuía conhecimento anterior de Espanhol 

conseguiu chegar a um nível do teste WebCAPE similar a um semestre de aprendizado 

da língua em uma faculdade. [77] 

Comparando os resultados dos dois estudos, é possível identificar que Duolingo 

é mais efetivo para alunos iniciantes em Espanhol. De acordo com pesquisas realizadas 

sobre as teorias motivacionais citadas no capítulo 3, e também levando em consideração 

os elementos de jogos utilizados pelo Duolingo, é possível chegar à constatação de que 

esses elementos estão entre os fatores que auxiliam o engajamento e aumentam a 

motivação dos alunos durante o curso, contribuindo também para o aprendizado. 

 

4.2 – Class Dojo 

Em estudo realizado por Burger [84] em uma escola americana envolvendo doze 

alunos e três professores em três salas de aula distintas, foi analisada a efetividade da 

ferramenta Class Dojo como sistema para controle de comportamento de alunos em sala 

de aula. Os alunos cursavam o Middle School, tendo idades entre 11 e 14 anos. 

Neste estudo foram realizadas entrevistas com três professores conduzindo três 

diferentes salas de aula e que já utilizavam a ferramenta. Os alunos destas salas também 

utilizavam o aplicativo. As entrevistas com os professores tinham o objetivo de analisar 

a efetividade do Class Dojo e medir se houve melhora em relação ao comportamento e 

engajamento dos alunos em sala de aula antes da utilização da ferramenta. 

Nos três casos os professores já utilizavam a aplicação por mais de um ano. 

Foram relatadas melhoras no comportamento dos alunos e no controle da classe após o 

início da utilização do aplicativo. Também foi identificado que os alunos sentiam mais 

clareza em relação às consequências dos seus comportamentos em sala de aula em 

comparação com outros professores que não utilizavam o aplicativo e tentavam obter 

mais badges positivos. 
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Outro estudo realizado por Seixas [81] com um professor e sessenta e um alunos 

do 9º ano do ensino fundamental do Colégio Aplicação da cidade de Recife - PE teve o 

objetivo de analisar o engajamento dos alunos em relação à utilização da ferramenta 

Class Dojo. A faixa etária dos alunos era entre treze e quatorze anos. 

Foi verificado que os alunos que receberam mais badges positivos são também 

os que obtiveram maior rendimento nas aulas. Outro ponto percebido foi o engajamento 

dos alunos ao requisitarem badges por exercerem comportamentos positivos.  

O fato de os pais dos alunos estarem participando do processo através do perfil 

de responsável, também foi notado como fator inibidor de comportamentos negativos, o 

que atribuiria um badge negativo ao aluno. [81] [85] 

 

4.3 – Moodle 

Em estudo realizado na Universidade de Hong Kong com a participação de 

quarenta alunos de mestrado, foi analisado se a utilização de técnicas de gamificação 

dentro do ambiente Moodle poderia melhorar os resultados desses alunos no módulo 

SPSS (Statistical Package for The Social Sciences). 

Os alunos foram divididos em dois grupos: o grupo de experimento, com 21 

alunos, e um grupo de controle, com 19. Ambos cursaram a mesma disciplina, lecionada 

pelo mesmo professor, durante o mesmo período de tempo. A diferença entre os grupos 

é de que o grupo de experimento acessou um módulo diferente da disciplina, que 

possuía atividades gamificadas. Estas atividades eram um complemento ao material 

principal e poderiam ser completadas antes e depois do mesmo. O módulo da disciplina 

utilizado pelo grupo de controle também possuía as atividades complementares, mas 

elas não eram gamificadas. 

As técnicas de gamificação utilizadas no estudo foram Badges, leaderboards e 

sistema de pontos, sendo a primeira nativa do Moodle e as duas últimas instaladas 

através de plugins. 

O sistema de pontos unido a diferentes níveis de dificuldade de tarefas foi usado 

para que os alunos definissem objetivos alcançáveis. Badges foram utilizados para 

reconhecer os primeiros alunos a participarem e completarem as tarefas, enquanto o uso 

de leaderboard permitiu que os alunos comparassem seu progresso com os demais. 

A utilização das técnicas de gamificação se mostrou eficaz no aumento da 

motivação e engajamento dos alunos em participar das atividades complementares. 
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71.43% dos alunos do grupo de experimento participaram das atividades, enquanto 

apenas 26.32% dos alunos do grupo de controle participaram. O sistema de pontos 

influenciou 95% dos alunos do grupo de experimento a buscar atividades mais 

desafiadoras e extracurriculares, enquanto nenhum dos alunos do grupo de controle 

realizou tais atividades. Estes resultados estão sintetizados na tabela 4.2. [90] 

 

 Experimento Controle 

Atividades 

Complementares 

71.43% 26.32% 

Atividades mais 

desafiadoras 

95% 0% 

Tabela 4.2 – Resultados do módulo gamificado no Ambiente Moodle 

 

4.4 – Análise crítica sobre os resultados 

De acordo com os resultados mostrados é compreendido que a utilização de 

elementos gamificados pode auxiliar no engajamento de alunos em variados contextos. 

Ainda assim é importante ressaltar que as técnicas de gamificação precisam ser 

utilizadas como forma de auxiliar o conteúdo principal a ser passado, mas na medida 

certa. Em casos onde apenas os elementos mais básicos são utilizados, como Badges, 

por exemplo, o apelo da gamificação é pequeno e pode ainda resultar em desmotivação 

por parte dos alunos. O ideal é que a experiência como um todo, ou a maior parte 

possível, se torne gamificada, utilizando as técnicas em diferentes momentos do 

aprendizado. Uma experiência de aprendizado gamificada incluiria, além das técnicas 

mais básicas, o uso de narrativa, que pode ser aplicada tanto na transmissão do conteúdo 

a ser aprendido, como na formulação de atividades e exercícios para os alunos. Sistema 

de níveis regularia a dificuldade das atividades e permitiria que os alunos avançassem 

para questões mais complexas à medida que completassem as mais simples. Ele também 

daria aos estudantes, aliado aos sistemas de pontos e leaderboards, uma noção clara do 

quanto estão evoluindo nas disciplinas. A técnica de onboarding também se faz 

importante para que o aluno possa se ambientar ao processo. A utilização destas 

técnicas de maneira a dar feedback constante aos alunos permite que eles percebam 

mais claramente se estão na direção certa. Também fica mais fácil para os professores 

identificarem as dificuldades e agirem para saná-las. 
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O ambiente Moodle possui nativamente apenas a opção de incluir badges em 

seus módulos, o que não é suficiente para proporcionar uma experiência plenamente 

gamificada. Contudo existe a possibilidade de instalação de plugins, como os citados 

(sistema de pontos e leaderboards), o que amplia a gamificação dentro do ambiente de 

ensino. Ainda assim é preciso que sejam aplicadas outras técnicas, como narrativa, 

níveis e avatar, para que a experiência se torne mais completa. 

As técnicas de gamificação utilizadas pelo aplicativo Duolingo se mostram 

eficazes em fazer com que iniciantes em um idioma estrangeiro mantenham a 

motivação para continuar o aprendizado. O ponto mais interessante a ser destacado é a 

maneira com que a aplicação se adapta ao usuário. Isso permite que o desafio seja 

sempre constante para o aluno. 

O principal conceito de gamificação utilizado pelo aplicativo Class Dojo são 

badges. Apesar de também utilizar o conceito de avatar, este tem pouca relevância em 

relação ao processo de ensino. A estrutura do aplicativo faz com que a maior parte da 

dinâmica dependa do professor. O recurso de leaderboard, por exemplo, é possível 

apenas caso o professor deseje mostrar aos alunos quem possui mais badges. Outra 

questão é que para a aplicação de mais técnicas de gamificação seria necessária a 

criação de material de apoio aos professores para que estes pudessem adapta-las aos 

seus casos. 

Nos três casos citados neste trabalho os sistemas não aplicam a técnica de 

narrativa, o que poderia proporcionar uma experiência mais completa. Em relação ao 

Moodle e Class Dojo, a criação de narrativas pode ser implantada pelo professor, mas 

ainda assim seria interessante que houvesse alguma forma de facilitar a criação de tais 

narrativas para que o processo de ensino pudesse se tornar mais lúdico, o que prenderia 

mais a atenção dos estudantes e aumentaria o engajamento. 

A utilização de avatar também poderia ser mais bem explorada pelos sistemas 

apresentados. À medida que os alunos pontuassem mais e atingissem maiores níveis, 

por exemplo, novos itens de personalização do avatar poderiam ser liberados. O 

aplicativo Duolingo é o que mais se aproxima desta ideia, no entanto se limita a uma 

personalização bastante básica do avatar. 

As aplicações citadas neste capítulo possuem grande popularidade em suas 

respectivas áreas educacionais. Certamente o uso de técnicas gamificadas auxiliam a 

manter o engajamento dos alunos. Ainda assim, caso fossem criadas estratégias para 
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utilizar mais técnicas de gamificação, é possível que as aplicações fossem ainda mais 

bem-sucedidas em suas propostas. 

A seguir é apresentada uma tabela sintetizando as características gamificadas 

dos sistemas analisados, de acordo com a utilização ou não das técnicas de gamificação 

descritas neste trabalho: 

 

Técnica / Sistema Duolingo Class Dojo Moodle 

Sistema de pontos Sim Não Sim 

Leaderboard Sim Não Sim (instalado 

separadamente) 

Badges Sim Sim Sim (instalado 

separadamente) 

Sistema de níveis Sim Não Não 

Onboarding Não Não Não 

Feedback constante Sim Sim Não 

Narrativa Não Não Não 

Avatar Sim Sim Não 

Tabela 4.1 – Características gamificadas dos sistemas analisados 
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Capítulo 5 

Conclusão e Trabalhos Futuros 

 

5.1 – Conclusão 

O presente estudo apresentou um panorama geral da gamificação e sua aplicação 

no ambiente educacional. Foram descritas técnicas de gamificação e as teorias que as 

endossam no sentido de aumentar a motivação e engajamento de alunos. Também foram 

mostrados exemplos de sistemas gamificados em diversas áreas, como esporte, 

interação social, criação de novos hábitos e educação. Foi também analisada a 

efetividade com que os sistemas educacionais apresentados aplicam a gamificação. 

A partir do estudo realizado neste trabalho é possível concluir que a gamificação 

pode causar um impacto positivo nos ambientes onde ela é aplicada. No entanto, não se 

deve pensar que sua aplicação isoladamente pode resolver todos os problemas 

relacionados a engajamento e motivação. Os sistemas gamificados mais bem-sucedidos 

mesclam a experiência do usuário com a gamificação de forma ampla, fazendo com que 

o conteúdo a ser aprendido faça parte de uma experiência mais dinâmica e lúdica, como 

está especificado na tabela 4.1. 

Entre as diversas tecnologias possíveis para se aplicar gamificação, a tecnologia 

de dispositivos móveis é uma das que apresentam maiores possibilidades. Smartphones 

possuem, em sua maioria, sensores de movimento, geolocalização, câmera, acesso à 

internet, entre outros, permitindo inúmeras possibilidades no que diz respeito a 

interação com o usuário e experiência proporcionada. A partir deste cenário e levando 

em consideração sua grande popularidade, compreende-se que os smartphones possuem 

vantagem em relação a outras tecnologias na atualidade na aplicação da gamificação. Os 

aparelhos podem ser utilizados inclusive como alternativas baratas a dispositivos de 

realidade aumentada e realidade virtual, proporcionando uma experiência mais 

imersiva. Essa vantagem ainda persiste na gamificação para educação, pois expande as 

possibilidades da Educação a Distância e do próprio uso de smartphones em sala de 

aula. 
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5.2 – Trabalhos Futuros 

Como forma de complementar este trabalho, seria interessante acompanhar a 

utilização de gamificação a longo prazo, para se ter mais informações a respeito de seus 

efeitos. Por exemplo, se existem mais variações de motivação por parte dos alunos 

quando já estão utilizando sistemas gamificados por longos períodos, ou se ela se 

mantém constante. É possível também indicar a necessidade de um estudo mais 

aprofundado sobre as técnicas de gamificação para que seja analisada a diferença de 

eficácia na aplicação de cada uma delas, se alguma técnica se sobressai às demais, ou 

ainda se o uso de todas simultaneamente é de fato mais efetivo em relação ao aumento e 

manutenção de motivação dos alunos. 

Outra forma para ampliação deste trabalho seria o desenvolvimento de 

aplicações gamificadas para utilização em sala de aula de forma a auxiliar professores a 

tornar o ambiente de estudos gamificado, ou ainda módulos com diferentes técnicas de 

gamificação para o ambiente Moodle, complementando o que já existe. 
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