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RESUMO 

 

 

Esta dissertação foi elaborada dentro dos pressupostos de uma pesquisa de natureza 

qualitativa e teve como principais referenciais teóricos as obras de Huizinga (2000), Alves et 

al. (2014), McGonigal (2012), Sheldon (2011), Kapp (2012), Lévy (1999) e Selwyn (2014), 

Schön (2000) e Vigotski. O objetivo central deste estudo foi o acompanhamento do processo 

de ensino-aprendizagem, com a inserção da gamificação – técnica proveniente dos jogos de 

videogames – na disciplina de eventos de uma faculdade de publicidade para o ensino prático 

da teoria. Buscou-se entender como a gamificação pode ser incorporada ao processo de 

ensino-aprendizagem de alunos universitários; quais os elementos desta técnica podem ser 

destacados em sua aplicação nesse segmento educacional; como ela pode facilitar o 

engajamento dos alunos em uma disciplina universitária e prepará-los para o mercado de 

trabalho; e como essa técnica pode contribuir para o desenvolvimento de cooperação/ 

colaboração e integração entre os alunos e professores. A pesquisa foi realizada com base em 

duas turmas da disciplina “Planejamento e Organização de Eventos”, do curso de graduação 

em Publicidade de uma universidade particular do Estado do Rio de Janeiro.  Os dados foram 

analisados e relatados de acordo com a técnica de análise de conteúdo. Entre os resultados do 

estudo, destacamos que os alunos acreditaram que a utilização da técnica foi positiva para o 

processo de ensino aprendizagem, consideraram que a técnica proporcionou maior 

engajamento, colaboração, cooperação e estreitou relacionamentos entre os colegas de cada 

turma. Consideraram, ainda, que tiveram uma melhor vivência da prática da disciplina, se 

aproximando do mercado de trabalho e que, portanto, prefeririam mais disciplinas nesse 

formato. 

 

Palavras-chave: Gamificação. Teoria e Prática. Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC). 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation was elaborated according to the assumptions of a qualitative research, 

using studies conducted by Huizinga (2000), Alves et al. (2014), McGonigal (2012), 

Sheldon (2011), Kapp (2012), Lévy (1999), Selwyn (2014), Schön (2000) and Vigotski. 

The main objective of this study was the investigate the teaching-learning process, with the 

insertion of gamification – technique descendant from videogames – in the discipline of 

events, of a private university of advertising, to the practical teaching of theory The 

research plan adopted focused on understanding how gamification can be incorporated into 

the teaching-learning process of university students, what are the main elements of this 

technique they may be highlighted in its application of this educational segment, how this 

can facilitate the engagement of students in a university discipline and prepares them to the 

labor market, and how this technique can contribute to the development of 

cooperation/collaboration, and integration between students and professors. The research 

was based on two classes of the discipline "Planning and organization of events" of the 

undergraduate course in Advertising of a private university in the state of Rio de Janeiro. 

The data was analyzed according to technical guidelines for content analysis. Some of the 

research results include: the students believed that the use of the technique was positive for 

the teaching learning process, considered that the technique provided greater engagement, 

collaboration, cooperation and closer relationships among students in each class, 

considered that they had a better practice of the discipline, approaching the labor market 

and would prefer more discipline in this format. 

 

Keywords: Gamification. Theory and Practice. Information and Communication 

Technologies (ICT). 
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I APRESENTAÇÃO 

 

 

Desde 2013 faço parte do corpo docente da Universidade Estácio de Sá, localizada 

no Estado do Rio de Janeiro, onde atuo como professora auxiliar na cidade do Rio de 

Janeiro e na vizinha Niterói. Leciono principalmente nas graduações de Turismo (minha 

formação) e Publicidade. 

As disciplinas que ministro são, em geral, de abordagem prática e considero com 

destaque a de Planejamento e Produção de Eventos, das Faculdades de Turismo e 

Publicidade, disciplina que leciono desde 2014.1, com a metodologia de teoria em sala de 

aula aliada a um trabalho prático de aplicação da teoria em uma atividade estruturada do 

currículo da disciplina: a execução de um evento no campus da aula. 

Considerando a missão da instituição de ensino, qual seja, “Educar para 

transformar”, nessa disciplina específica proponho um trabalho acadêmico às turmas que 

conduzo como uma tentativa de levá-los o mais próximo possível da elaboração de um 

evento real, aproximando o trabalho à estrutura do mercado de trabalho, para o qual os 

preparamos, visando transformá-los de um estudante em um profissional competitivo. 

Na primeira turma que lecionei essa disciplina, iniciei as aulas com a parte teórica 

sem dar ênfase à prática, deixando que eles conduzissem o evento livremente. No entanto, 

percebi que era necessário um trabalho mais abrangente, a fim de dar subsídio aos alunos 

para preparar e realizar a atividade estruturada com consistência. Decidi apostar em uma 

atividade lúdica e dinâmica – dividi a turma em grupos e esses se tornaram departamentos 

de uma empresa de eventos com suas devidas responsabilidades, de modo que a turma 

entendesse como a teoria era aplicada na prática. 

Optei, então, por estender esse contato com os alunos por meio das redes sociais 

virtuais, mais especificamente o Facebook, por termos apenas dois tempos de aulas 

semanais, o que totaliza apenas cem minutos. Nesse ambiente virtual, além de estreitarmos 

nossos laços, pois nos adicionamos mutuamente nessa rede, também criamos um grupo 

secreto para que as decisões, tarefas e feedback fossem dados com menos de uma semana 

de intervalo, com a finalidade de termos atividades mais dinâmicas e céleres. 

Desde o primeiro semestre que propus essa organização das turmas, tivemos 

números expressivos de participantes e espectadores nos eventos, algo em torno de 400 

pessoas. Segundo a direção do campus, a coordenação dos cursos e os próprios alunos, 
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esse foi um novo panorama, não visto anteriormente na unidade, o que eles atrelaram ao 

fato de os eventos terem tido temas mais próximos à realidade, de terem sido mais 

dinâmicos, com palestras sobre os temas escolhidos pela turma e também com atividades 

recreativas (lúdicas) no pátio. 

Percebi, então, que eu deveria me aprofundar e me aperfeiçoar no assunto, o qual 

eu já havia explorado na especialização lato sensu de docência do ensino superior, cujo 

trabalho de conclusão de curso abordava a teoria aliada à prática. 

Matriculei-me, então, em uma disciplina isolada do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Estácio de Sá, na linha de pesquisa Tecnologias de 

Informação e Comunicação nos Processos Educacionais, o que me levou a artigos 

acadêmicos com temas que abordavam certas práticas que poderiam ser compatíveis com a 

disciplina. 

Esse incentivo aguçou minha curiosidade científica, em especial sobre a técnica de 

gamificação voltada para o ensino superior, aliada às redes sociais virtuais – tão comuns e 

acessíveis ao público universitário dessa disciplina na Estácio. 

Essa descoberta, aliada à minha ânsia em aprender e ensinar conteúdos que fazem 

sentido na vida humana, resultou nesta pesquisa.  

Resultou também em um novo desafio profissional, que veio inclusive por meio das 

redes sociais, que atrelaram meu perfil a uma nova oportunidade de trabalho. Hoje trabalho 

como coordenadora de curso em um centro de treinamento e pesquisa – IRCAD Rio, que 

elabora e executa cursos de educação médica continuada, baseado em conteúdo teórico, e 

um laboratório completo para o ensino prático da teoria. Uma junção entre a preparação de 

eventos e a educação.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na História da Humanidade, é notável o fascínio dos homens pelos jogos, presentes 

em vários momentos da vida. Desde atividades com bebês e crianças até disputas mais 

elaboradas de jovens e adultos, os jogos acompanham diferentes gerações.  

Para Huizinga (2000), um dos principais autores sobre o tema, o jogo ultrapassa as 

funções fisiológicas, biológicas e psicológicas dos homens. Trata-se de uma “função 

significante”, que impõe sentido às ações, transcendendo as necessidades imediatas da 

vida. Afinal, não se pode explicar biologicamente o encanto e a intensidade que o jogo 

pode exercer no homem; são nestes sentimentos que residem a essência e a característica 

principal do jogo (HUIZINGA, 2000). 

O autor afirma que há tantas possibilidades de competições entre os homens quanto 

os tipos de premiação. Os motivos da disputa podem ser oriundos de coragem, resistência, 

habilidade, conhecimento, entre outros. E a decisão pode ser dada pura e simplesmente por 

sorte, por força física ou ainda por habilidade, destreza e conhecimento. 

Huizinga (2000) complementa relatando que o lúdico1 está presente desde as 

primeiras civilizações, nos rituais sagrados e místicos promovidos para a busca do 

conhecimento, colaborando para o desenvolvimento de inúmeras áreas da vida social, 

como a poesia, a música e a dança. Nessa fase primitiva, a cultura é um jogo. Nessa 

perspectiva, o saber e a filosofia, a guerra e as convenções de vida se ampararam em 

modelos lúdicos e competições religiosas similares aos jogos, o que se mantém até os dias 

atuais. Percebemos, então, que o lúdico surge nas culturas mais antigas e permanece ativo 

até hoje, presente em diversas áreas do conhecimento, da cultura e da própria vida do 

homem. 

Percebemos ainda que, para Huizinga (2000), há inúmeras definições de jogo. Para 

esta pesquisa, destacamos a que afirma que o jogo prepara o jovem para tarefas mais sérias 

que seu futuro lhe cobrará. Segundo o autor, o jogo proporciona premissas que serão 

utilizadas na vida de qualquer ser humano, como tensão, alegria e divertimento. 

Corroborando essa afirmação, McGonigal (2010) destaca a relevância dos jogos 

ainda na sociedade atual. Em seus estudos, a autora destaca que, nos dias de hoje, muitas 

                                                           
1 No dicionário da língua Portuguesa Houaiss (2001, p. 331), o temo lúdico refere-se a: relativo ao jogo, 

brinquedo, que se faz por gosto. 
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horas são investidas pelos indivíduos em jogos, especificamente online, o que indica que o 

jogo é uma atividade importante na vida social dos seres humanos. 

Paralelo às características citadas anteriormente, verificamos agora o termo online, 

que remete à tecnologia utilizada em alguns jogos mais contemporâneos. No entanto, na 

evolução dos jogos, cada qual em sua cultura e seu tempo, observamos sempre a presença 

da tecnologia. Em Huizinga (2000), já a percebemos com a elaboração de aparatos para 

jogar (por exemplos, dados e flechas). Em autores mais atuais, como McGonigal (2010), 

Kapp (2011) e Sheldon (2011), notamos referências tanto às tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) quanto às tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), 

sendo essas bem explícitas na menção do termo já citado - online.  

McGonigal (2010) dedica-se à pesquisa e à criação de jogos online para solução de 

grandes problemas mundiais, como fome, pobreza, obesidade, mudanças climáticas e 

conflitos globais. A autora acredita que as horas investidas pelas pessoas que se interessam 

por jogos “comerciais” poderiam ser revertidas nos jogos citados anteriormente, jogando 

“online e em rede2”, ou seja, de forma colaborativa em busca de resultados relacionados a 

essas questões urgentes do mundo.  

Contudo, jogando conseguiríamos resolver esses problemas de forma mais eficaz 

do que simplesmente em debates no dia a dia? Esse é justamente o objeto de estudo de 

McGonigal (2010), que acredita que somos melhores nos games3 do que na vida real, 

considerando os sentimentos expressos vivenciados, por exemplo, em forma de 

colaboração e de fracasso, e comparando-os em ambos os momentos (vida e jogo). Para 

essa autora, sempre temos mais empenho nos desafios dos jogos pelo fator do 

entretenimento e dificilmente nos sentimos tão derrotados, como em situações de mesma 

temática na nossa vida social. 

McGonigal (2010) explica sua teoria por meio do jogo World of Warcraft, um jogo 

praticado online e em rede, com ambiente de colaboração, que também pode ser 

observado, de modo semelhante, em outros jogos. Os pontos principais desse tipo de jogo, 

que fazem com que a autora acredite que nos sentimos mais capazes no mundo virtual do 

que no real, são: os próprios personagens que escolhermos ser, as tarefas dadas – 

claramente explicitadas e de acordo com o nível do jogador –, a colaboração de milhares 

de pessoas que estão participando do jogo ao mesmo tempo e o feedback imediato. 

                                                           
2 Jogos em rede os que são jogados por uma rede (local ou internet) para possibilitar a conexão de jogadores, 

também conhecidos como jogos multiplayer (multijogadores). 
3 Consideramos games os jogos digitais, eletrônicos, jogados via internet. 
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Outro dado mencionado por McGonigal (2010) é sobre um estudo realizado pela 

Carnegie Mellon University em 2009, o qual indica que um jovem de um país com forte 

cultura em games (e ela cita o Brasil como um desses países), aos 21 anos terá gasto cerca 

de 10.000 horas jogando online.  

Em relação a esse dado, a autora faz duas comparações. A primeira é referente ao 

número de horas dispensadas para um jovem completar seus estudos escolares nos Estados 

Unidos, o que, se assíduo, seria de 10.080 horas. A segunda refere-se à teoria de Malcolm 

Gladwell, que faz alusão a outro dado surpreendente: para se obter um nível de excelência 

em qualquer atividade e se tornar alguém altamente bem-sucedido nela, como os grandes 

notáveis do mundo, são necessárias nada menos do que 10 mil horas de estudo também, ou 

cerca de 10 anos, estudando 3 horas por dia.  

Com base em suas afirmações, ela própria questiona: Mas em que áreas, 

especificamente, esses jovens jogadores (em idade escolar) estão se tornando tão 

virtuosos? São milhares de horas dedicadas por eles aos games online e, no entanto, não 

sabemos definir exatamente o que eles estão aprendendo.  

Essas informações foram consideradas para o desenvolvimento desta pesquisa, que 

teve como objetivo principal o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, 

com a inserção da técnica de gamificação, na disciplina de eventos da graduação de 

publicidade em uma universidade privada do Estado o Rio de Janeiro, na Cidade de 

Niterói, para o ensino prático da teoria. Este estudo visou investigar como a gamificação 

pode ser incorporada ao processo de ensino-aprendizagem de alunos universitários; quais 

os elementos desta técnica podem ser destacados em sua aplicação nesse segmento 

educacional; como ela pode facilitar o engajamento dos alunos em uma disciplina 

universitária e prepará-los para o mercado de trabalho; e como essa técnica pode contribuir 

para o desenvolvimento de cooperação/colaboração e integração entre os alunos e 

professores. Nossa intenção era ampliar as habilidades e a interação dos alunos, por meio 

de algo que a grande maioria está envolvida: técnicas de jogos. 

Para Sheldon,  

 

Aprendizagem por meio de jogos não é um conceito novo. Esse é o método 

fundamental pelo qual mamíferos adquirem conhecimentos do mundo a sua 

volta. Em ambos os campos, educação e psicologia, muitas pesquisas têm 

mostrado que com as crianças humanas não é diferente. O seu senso de mundo 

aflora durante as primeiras brincadeiras. Eles desenvolvem habilidades 

necessárias para sobreviver psicologicamente, racionalmente e emocionalmente. 

E porque o erro no jogo é raramente catastrófico, eles adquirem a confiança 
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necessária para tentar novas investidas no mundo a sua volta. (SHELDON, 2012, 

p. 13, tradução nossa) 

 

O autor continua seu texto questionando por que as crianças aprendem por meio do 

jogo em um primeiro momento e, ao chegar a certa idade, esse tipo de aprendizagem é 

interrompido, fazendo com que tudo (e todos os assuntos) se torne muito sério. Segundo 

ele, tudo se torna mensurável e padronizado; por isso ele nos questiona o que estamos 

medindo. “A habilidade do estudante de aprender? Ou nossa capacidade de ensinar? ” 

(SHELDON, 2012, p. 13, tradução nossa). 

O fato é que o número de jogadores não para de crescer e as facilidades de conexão 

aos jogos online estão cada vez mais acessíveis devido à mobilidade urbana. De acordo 

com Lemos (2005), as profundas mudanças no espaço urbano e as atuais formas de 

interações sociais, com ênfase na comunicação sem fio ou wi-fi, oferecem nova dinâmica 

no espaço urbano das metrópoles contemporâneas. Essa afirmativa é corroborada pela 

pesquisa nacional por amostra de domicílios (PNAD) sobre o acesso à internet, feita pelo 

IBGE com base em dados colhidos em 2014 e divulgada em abril de 2016, que conclui que 

o telefone celular é, atualmente, o principal meio de acesso à rede nas casas brasileiras, 

ultrapassando os computadores e notebooks, o que facilita significativamente o acesso aos 

games online, de qualquer ambiente. 

Observando esse fato, McGonigal (2010) desenvolveu em seu instituto (Institute for 

the Future) quatro capacidades de jogadores – produtividade prazerosa, habilidade de 

construir redes sociais estreitas, sentimento de otimismo urgente e desejo de significado 

épico – e três jogos online e em rede, para que os interessados em jogá-los propusessem 

soluções para problemas atuais do planeta Terra. Os temas abordados foram a falta de 

petróleo, a extinção do planeta Terra e o mais recente, em conjunto com o Banco Mundial, 

para a busca de inovações sociais para países desenvolvidos.  

Esses assuntos também são abordados em outros meios, como seminários, debates, 

congressos, entre outros. Assim, McGonigal (2010) afirma que assuntos tratados por meio 

de jogos, com propósitos bem definidos, podem mudar o mundo. Para ela, os jogos 

minimizam a dificuldade de conexão que muitos dos jovens enfrentam no processo de 

aprendizagem. 

Podemos dizer que essa proposta da autora seria um modelo da técnica de 

gamificação, a qual este trabalho tem como objeto de estudo. O termo original é 

gamification – palavra de origem inglesa, que nesta pesquisa foi traduzido para o português 
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como gamificação. 

Alves et. al (2014, p. 76) conceituam gamificação como “a utilização da mecânica 

dos games em cenários non games, criando espaços de aprendizagem mediados pelo 

desafio, pelo prazer e entretenimento”. Na educação, podemos empregar essa técnica nas 

salas de aula como uma prática para o desenvolvimento de ensino e habilidades com 

propósitos bem definidos. 

Para Fardo, 

  

A gamificação pode promover a aprendizagem porque muitos de seus elementos 

são baseados em técnicas que os designers instrucionais e professores vêm usando 

há muito tempo. Características como distribuir pontuações para atividades, 

apresentar feedback e encorajar a colaboração em projetos são as metas de 

muitos planos pedagógicos. A diferença é que a gamificação provê uma camada 

mais explícita de interesse e um método para costurar esses elementos de forma a 

alcançar a similaridade com os games, o que resulta em uma linguagem a qual os 

indivíduos inseridos na cultura digital estão mais acostumados e, como resultado, 

conseguem alcançar essas metas de forma aparentemente mais eficiente e 

agradável. (FARDO, 2013, p. 63) 

 

Cabe ressaltar, nesse momento, que a técnica de gamificação não culmina em um 

jogo, tampouco precisa de tal para que ela exista. Trata-se de uma técnica que é fruto da 

cibercultura, pois se baseia nos elementos de videogames. “Quanto ao neologismo 

‘cibercultura’, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, 

de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 

crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 17).  O ciberespaço, para Lévy (1999), não é 

apenas o conteúdo físico das tecnologias digitais, que utilizamos para a comunicação, é, 

além disso, todo o contexto que permite a troca de informação, incluindo os seres humanos 

que o utilizam. Torna-se, portanto, impossível abordar o tema gamificação sem 

contextualizá-lo nos games.  

Sob essa ótica, a gamificação torna-se uma alternativa de ligação entre a 

aprendizagem e o jovem através da alteração da linguagem da educação tradicional pelos 

vocábulos utilizados em jogos, ou, conforme o exemplo de Alves et. al (2014, p. 83), “por 

meio de práticas como sistemas de rankeamento e fornecimento de recompensas”4. Os 

autores afirmam que essa técnica, além de ajudar na resolução de problemas, possibilita ao 

                                                           
4 Rankeamento é um neologismo da palavra inglesa ranking, que significa classificação de acordo com 

critérios pré-estabelecidos. No nosso estudo, o rankeamento não será utilizado com sentido de disputa ou 

competição, mas sim com o sentido de avanço de níveis (domínio de conteúdos da disciplina) por parte dos 

alunos ou grupos de trabalho. 
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professor a criação de um ambiente mais significativo para o estudante, contribuindo para a 

criação de estratégias mais lógicas de aprendizagem.  

Contudo, sendo a gamificação fruto da cibercultura e, consequentemente, uma 

tecnologia a ser incluída em sala de aula, precisamos levar em consideração que é 

necessário um pensamento crítico quanto a aplicação da tecnologia (em geral) na 

educação, afinal, ela nunca se faz neutra. 

Neil Selwyn (2014), crítico contemporâneo da tecnologia na educação, dedica um 

capítulo de sua obra Desconfiando da Tecnologia Educacional – Questões Críticas para 

Tempos de Mudança (tradução nossa) para tratar dos games, origem da gamificação. 

Nesse capítulo, encontramos uma coletânea de autores como Egenfeldt-Nielsen 

(2006), Owston (2009), Van Eck (2006), Prensky (2005), Newman (2004), Grimes e 

Feenberg (2012), Apperley (2009), Lefebvre (2004), entre outros, que nos levam a refletir 

sobre a inserção de elementos de games no processo educacional. 

É enfatizado que já há bastante críticas relatadas, mas ainda há muito mais a ser 

pensado. Entre as existentes, quatro são os tópicos em destaques: “Jogos digitais e a 

racionalização da educação”, “Jogos digitais e a transmissão de valores dominantes”, 

“Jogos digitais e a mercantilização da aprendizagem” e “Jogos digitais e sua estreita 

ligação com a educação dentro do sistema capitalista” (SELWYN, 2014, tradução nossa). 

As contraposições apresentadas ao uso de games ou de seus elementos 

(gamificação) em sala de aula são: a troca de incentivos reais por fictícios; a questão do 

vício pelos jogos; a crença de que os games estão a par dos contextos sociais, políticos, 

culturais e econômicos; os interesses capitalistas (principalmente dos elaboradores dos 

jogos); a aprendizagem por meio da repetição, infantilização e obediência a regras rígidas; 

os valores pré-definidos pelos jogos; a competição acirrada e o individualismo, em vez da 

colaboração e cooperação; e, especialmente na gamificação, o resumo de todas as tarefas 

em bonificação/pontuação, o que resultaria na ideia de disputa individual em vez de 

coletiva.  

Contudo, o autor menciona que os “jogos digitais podem ser associados com a 

criatividade prática educacional em oposição a treinamentos repetitivos dependendo do 

contexto nos quais são utilizados”. (SELWYN, 2014, p. 21, tradução nossa). 

Então, se pretendemos levar os elementos de games para o ambiente de 

aprendizagem de forma consciente, devemos nos perguntar: o que seria um jogo 

propriamente? Para Salen e Zimmerman (2004, p. 80, tradução nossa), “Um jogo é um 



22 

 

sistema em que os jogadores se envolvem em um conflito artificial, definido por regras, 

que resulta em uma consequência quantificável.”. Para Koster (2005, p. 34, tradução 

nossa), “jogo é um sistema onde os jogadores participam de um desafio abstrato, definido 

por regras, interatividade e feedback, que resulta em uma consequência quantificável, 

muitas vezes provocando uma reação emocional.”. 

Considerando essas definições, quais seriam os elementos da gamificação para o 

uso dessa técnica? Em Kapp (2012), observamos os seguintes: objetivos, regras, conflito, 

competição ou cooperação, atividade em equipe, estruturação de pontuação, feedback, 

níveis de dificuldade, narrativa, interesse pelas partes envolvidas, cuidado com a estética e 

possibilidade de refazer. 

Apesar da pouca bibliografia sobre gamificação na área da educação, há muita 

sobre o uso atual das tecnologias no meio educacional. Destacamos a presença da 

tecnologia entre os alunos do curso universitário investigado (Publicidade), no qual há 

muitas aulas práticas em laboratórios de fotografia, rádio, televisão e outros.  

Além da tecnologia utilizada para as aulas práticas, cada vez mais esses alunos 

entram em sala com seu próprio dispositivo móvel, conectado à internet, o que pode ser 

explorado positivamente para um trabalho de pesquisa amparado na metodologia BYOD 

(bring your own device) 5. 

 Para Pregum (2014), podemos utilizar os dispositivos móveis como ferramentas 

facilitadoras da aprendizagem, com os quais os alunos podem ter a extensão da própria sala 

de aula, fora do ambiente escolar. Isso possibilita ao aluno a aquisição de novos conteúdos 

e a comunicação com seus pares de aprendizagens. 

Destacamos a importância que a tecnologia e o lúdico podem ter no processo 

ensino-aprendizagem, visto sua relevância na vida cotidiana, como proposta a ser trazida 

para a sala de aula: 

 

O crescimento exponencial de gamers no Brasil consolida os games como um 

fenômeno cultural que vem sendo investigado por distintos olhares, isto é, da 

educação, da comunicação, da psicologia, do design, da computação, entre outras 

áreas. A lógica presente nos games tem sido usada para área de marketing e 

processos de formação escolar e profissional. (ALVES et. al., 2014, p. 75). 

 

Ao tratarmos da educação, campo no qual se insere esta pesquisa, podemos citar 

                                                           
5 O uso de dispositivos pessoais e próprios no ambiente de trabalho/estudo, que facilitam a extensão desse 

ambiente para qualquer lugar do mundo. 
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que Meira (2012) enumera as metáforas da escola atual, que podem ser claramente 

transportadas para o ensino superior: transmissão, absorção, retenção, seriação, aprovação, 

reprovação e controle. De acordo com o autor, esse seria o grande problema da educação, 

pois baseamos essas metáforas em ciências biológicas – termos apropriados para estudos de 

ciências naturais, e não para ciências sociais e humanas, em que deveríamos tratar do 

processo de cognição. 

Para ele, a metáfora principal da escola/sala de aula é um grande equívoco, na qual 

acreditamos que o ambiente da educação produz ensino, e esse não estaria necessariamente 

resultando em aprendizagem, devido à falta de inovação que bloqueia o processo ensino-

aprendizagem. 

Defendendo que as metáforas da aprendizagem devem ser alteradas, ele apresenta o 

engajamento e a motivação como pilares deste novo ambiente de educação, incluindo a 

percepção do uso tecnologia nesse processo. Como exemplo da mudança de cenários, ele 

utiliza duas imagens, uma da época vitoriana6, em que uma passageira de um trem se 

surpreende pela própria invenção desse meio de transporte, e a outra, do contexto atual, em 

que duas jovens também viajando em um trem já não se surpreendem com esse meio de 

transporte, mas sim com as imagens que veem em um tablet que levam em suas mãos. 

Pensando no ambiente de aprendizagem como um trem, precisamos trazer esse 

mesmo interesse, acompanhando a passagem do tempo para dentro da sala de aula e 

mudando os arranjos sociais impostos por esse ambiente que desautoriza o diálogo. Não 

adiantaria trazer a tecnologia para dentro de sala se não for para ter inovação e um novo 

engajamento dos alunos e professores nos ambientes de ensino-aprendizagens. 

Na interpretação de Meira (2012), “inovação é uma novidade” fácil de usar, 

disseminada em uma plataforma de conteúdos e processos, que transforma o 

comportamento de uma audiência em função dessa plataforma.  

Julgamos, então, que essa inovação poderia ser a incorporação da gamificação em 

sala de aula, com sua extensão por meio de uma plataforma de uma rede social virtual para 

a dinamização de pilares como colaboração, divulgação, acompanhamento de tarefas, 

estreitamento de laços sociais, feedbacks imediatos, entre outros.  

Como já mencionando anteriormente, Lemos (2005) afirma que as mudanças nos 

meios de comunicação social se dão devido às mudanças no espaço urbano que hoje 

                                                           
6 Época vitoriana é considerada o período de reinado da Rainha Vitória no Reino Unido (1837-1901).  
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oferece comunicação sem fio ou wi-fi, facilitando assim a mobilidade e o acesso à internet, 

e, consequentemente, às redes sociais, por meio de aparatos móveis cada vez mais 

inseridos no cotidiano humano, como smartphones e tablets (principais meios de acesso à 

internet dos brasileiros e facilitadores da proliferação dos games). 

Sem dúvida, durante o processo de pesquisa, foi necessária uma análise crítica da 

técnica de gamificação e o modelo de ensino-aprendizagem, que consideramos uma 

imersão. Foi preciso avaliar, além de sua aplicação e resultados, a sua aceitação em termos 

de forma de cognição, políticas socioeconômicas e disponibilidade das partes envolvidas – 

discentes, docentes e coordenação/direção da IES. 

Pois, finalmente, citando Meira (2012), concordamos com sua afirmação de que o 

risco da inovação nunca deve ser descartado. Ela possivelmente será alterada, impactada e 

deve ser constantemente analisada em função de meios externos durante o processo de 

criação da nova metodologia. No entanto, isto não deve nos impedir de constantemente 

trazê-la para o meio da educação. 

Nesse sentido, este trabalho foi organizado em cinco capítulos. Após este primeiro, 

que faz a introdução ao tema, o segundo capítulo apresenta o referencial teórico utilizado 

para compor esta pesquisa, que foi amparado no Estado da Arte da temática abordada no 

estudo, jogos, games e gamificação, tecnologia e cibercultura, e processos educacionais. 

O capítulo três traz a metodologia da pesquisa, feita de forma empírica em uma 

disciplina de uma turma universitária. Nele, abordamos o planejamento e a organização, 

com descrição dos processos metodológicos aplicados, bem como os instrumentos e 

recursos utilizados para a coleta de dados e para a descrição dos sujeitos pesquisados.      

O quarto capítulo é um relato dos resultados observados por meio da aplicação da 

metodologia, com minhas percepções sobre minha atuação como docente e as 

considerações dos discentes quanto a uma disciplina com simulação da teoria na prática 

por meio da técnica de gamificação. 

O quinto e último capítulo apresenta as considerações finais do trabalho, 

considerando o objeto e as questões levantadas para esta pesquisa, assim como suas 

reflexões e apontamento de lacunas que ficaram abertas como possibilidades para novos 

trabalhos e investigações futuras nossas ou de outros pesquisadores que queiram utilizar 

este trabalho com fonte de pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O referencial teórico da pesquisa ampara-se na bibliografia referente a games/jogos, 

tecnologia, gamificação, modelos de ensino-aprendizagem, processo/metodologia de 

aprendizagem e inovação em sala de aula. 

Segundo Alvez-Mazotti, 

 

A produção do conhecimento não é um empreendimento isolado. É uma 

construção coletiva da comunidade científica, um processo continuado da busca, 

no qual cada nova investigação se insere, complementado ou contestando 

contribuições dadas ao estudo do tema. (ALVEZ-MAZOTTI, 1998, p. 27). 

 

Começamos as buscas pelo Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), utilizando a palavra-chave “gamificação” como assunto 

principal, com filtro para trabalhos dos últimos cinco anos; assim, localizamos 55 

dissertações, entre as quais destacamos sete para análise. Como critério de seleção, 

escolhemos os trabalhos voltados para a área de educação e consideramos cinco desses.  

Os artigos encontrados também foram analisados, mas não entraram no nosso 

quadro de buscas por fugirem ao escopo da pesquisa. Eles abordam a aplicação da técnica 

de gamificação na prática de esportes, da legislação que ampliou a educação fundamental 

de oito para nove anos (incentivando a inclusão de jogos e brincadeiras nesse segmento), 

da importância da brincadeira no contexto familiar de criança em situação econômica de 

pobreza, a presença da ludicidade apenas como práxis metodológica, além de pesquisas 

voltadas totalmente para a indústria.  

Após esse levantamento inicial, as plataformas de buscas foram ampliadas para o 

portal Google Acadêmico, onde encontramos mais artigos sobre o tema e um número mais 

expressivo em inglês (mas não apenas de países que têm esse idioma como o oficial). 

A partir dessas informações, somadas à bibliografia anteriormente mencionada, e 

considerando o objetivo central desta pesquisa – o acompanhamento do processo de 

ensino-aprendizagem com a inserção da gamificação na disciplina de eventos em 

faculdades de publicidade para o ensino prático da teoria – destacamos dois artigos e duas 

dissertações que guardam relação estreita com o tema da pesquisa feita. 

O primeiro artigo, “Gameout: o uso de ‘gamification’ para favorecer a imersão em 

diversos espaços pedagógicos no ensino superior”, se propôs a realizar uma vivência de 
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gamificação no ensino superior – fora da sala de aula, em São Paulo, mas não menciona a 

data em que a vivência foi aplicada e deixa muitas lacunas. A técnica de gamificação foi 

aplicada e o conteúdo da disciplina foi ministrado com elementos de jogos, como 

colaboração, cooperação, missões, ranking e ambiente virtual para troca de informações. 

Contudo, o relatório final destaca que houve a falta de feedback imediato por conta dos 

docentes, um dos elementos de destaque no processo de utilização da técnica (CAROLEI, 

2012).  

O segundo, um artigo norte-americano de 2014 – “Gamification in education: a 

systematic mapping study”, enfatiza a falta de estudos empíricos da gamificação aplicada à 

educação (DICHEVA et al., 2014). Destaco que em suas considerações finais, o artigo 

apresenta algumas propostas para pesquisas sobre gamificação e educação: a falta de 

estudos empíricos (como dito anteriormente) para verificação do sucesso ou fracasso da 

técnica neste contexto e a visão geral de que as disciplinas que podem ser gamificadas são 

ligadas apenas à área da informática. Segundo o próprio artigo, essa premissa não seria 

verdadeira, pois essa técnica pode ser utilizada para o desenvolvimento de várias 

habilidades; ressalto, também, a ideia de que o emprego dessa técnica na educação tem um 

falso conceito de facilidade de aplicação, pois na verdade exigiria uma análise bem 

trabalhada e detalhada para ser efetiva no processo de ensino-aprendizagem, envolvendo 

docente e discente, posição corroborada por Alves et. al (2014). 

Entre as dissertações, primeiramente destacamos a de Fardo (2013), que apresenta 

um estudo baseado principalmente em Vigotski e Sheldon, discorrendo sobre a técnica e 

benefícios da gamificação na educação. A análise apresentada limita-se a uma experiência 

relatada por Sheldon (2012), ou seja, não contribui com um novo relato empírico. 

A segunda é a de Martins (2015), que investigou a preparação dos professores para 

o uso da técnica de gamificação, em sala de aula, com seus próprios alunos no segmento do 

ensino fundamental. As lacunas encontradas nesse estudo são: a sua aplicabilidade em 

outro segmento da educação (aqui verificamos no ensino universitário) e a percepção dos 

docentes sobre o uso dessa técnica em sala de aula (o que também não foi nossa visão 

neste estudo).  

 Apesar do reduzido número, foram encontrados trabalhos diretamente relacionados 

com a técnica da gamificação. Um fenômeno na área corporativa, a gamificação vem 

ganhando destaque na área da educação, tendo o “Ministério da Cultura reconhecido os 

games como um produto audiovisual e o Ministério de Educação apoiado o 
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desenvolvimento de ambientes gamificados” (ALVES et. al, 2014, p. 76). 

Os principais autores em que baseamos no referencial teórico foram: sobre 

gamificação os já citados Huizinga (2000) e Alves et al. (2014), e McGonigal (2012), 

Sheldon (2011) e Kapp (2012). Apesar de Huizinga não mencionar a técnica de 

gamificação em sua obra, ela foi incluída por ser uma importante referência na abordagem 

de jogos na cultura humana. Para as questões tecnológicas e sobre a cibercultura, 

utilizaremos Lévy (1999) e Selwyn (2014), e, para as de ensino prático, Schön (2000).  

O paradigma do construtivismo social, para definição do processo cognitivo e 

análise da gamificação no processo de ensino-aprendizagem, foi pautado na teoria de 

Vigotski. De acordo com Vigotski, o lúdico tem influência significativa no 

desenvolvimento humano. Pelo processo do jogo, o jogador aprende algumas habilidades, 

como: agir, ter curiosidade, iniciativa e autoconfiança, desenvolver a linguagem, o 

pensamento e a concentração.  

Apesar da linha de investigação desse pesquisador ter sido baseada em muitos 

estudos com crianças, podemos considerá-la no processo de cognição dos alunos do Ensino 

Superior, contribuindo com aprendizagens mais práticas e mais prazerosas. Além disso, 

Vigotski é referência em processos cognitivos em quase toda a bibliografia sobre 

gamificação encontrada e utilizada nesta pesquisa.  

 

 

2.1 Jogos, Games e Gamificação 

 

 

Para Huizinga (2000, p. 7) “encontramos o jogo na cultura, como um elemento 

dado existente antes da própria cultura, acompanhando-a e marcando-a desde as mais 

distantes origens até a fase de civilização em que agora nos encontramos”. Segundo ele, o 

jogo é muito mais que um ato isolado e vai além de uma função biológica. O jogo é uma 

parte fundamental da cultura (para ele, anterior até à própria cultura), com grande destaque 

no desenvolvimento da civilização humana. 

Há inúmeras teorias que tentam definir o significado do jogo ou o porquê do 

fascínio do ser humano por ele. Neste trabalho não buscaremos uma explicação para esse 

encantamento, pois, baseados em Huizinga, acreditamos que não há uma resposta 

quantitativa ou biológica para esta questão. De acordo com ele, toda essa busca tem uma 
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interpretação apenas rasa em relação ao jogo e aos jogadores e, assim, “o divertimento do 

jogo, resiste a toda a análise e interpretação lógicas.” (HUIZINGA, 2000, p. 6). 

É por acreditar que o jogo não passa de um divertimento que muitas vezes não o 

tratamos com a seriedade devida. Com base na mesma obra de Huizinga (2000), 

observamos que o jogo, por diversos momentos, acontece na essência das ações, inclusive 

sem desprezar o lúdico. Contudo, não o reconhecemos enquanto jogo. Um exemplo do 

cotidiano trazido pelo autor é a metáfora, que seria um jogo de palavras. Outro exemplo, 

confirmando o jogo como parte integrante da cultura, é o surgimento do teatro, em que 

autores interpretam papéis de “faz de conta”, o que leva Huizinga à comparação entre o 

palco e a vida. 

Segundo ele, “todo jogo significa alguma coisa.” (HUIZINGA, 2000, p. 5) e, por 

isso, precisamos entender seus conceitos e características. Em todos os tipos de jogos 

encontraremos pilares similares, como os jogadores, a narrativa, as regras, a colaboração 

ou competição e um resultado, que não precisa ser exatamente ganhar ou perder. A 

estrutura desenvolvida sempre visa um objetivo, que pode ser ensino-aprendizagem, 

estímulo cognitivo ou motor, promoção de habilidades diversas, estreitamento de laços 

pessoais, apenas diversão, entre inúmeras outras finalidades a partir de sua construção.  

Huizinga defende que há duas funções no jogo: “uma luta por alguma coisa ou a 

representação de alguma coisa” (HUIZINGA, 2000, p. 14). Neste trabalho, utilizaremos a 

representação como a função principal para trabalharmos a prática a partir da simulação 

em sala de aula. Acreditamos, como o autor, que essa representação e suas consequentes 

criações extrapolam a imitação e produzem frutos relevantes para a vida do “jogador”, 

desde que haja um sério envolvimento. 

Analisando a obra Huizinga percebemos a gênese dos jogos que, posteriormente, 

deram origem ao que denominamos games, passando para os aparatos digitais como 

videogames, computadores, notebooks, tablets e smartphones. Não houve a exclusão dos 

jogos analógicos, mas podemos dizer que hoje os jogos digitais predominam, 

principalmente por permitirem inúmeros tipos de conexões de longa distância, antes 

impossível. Com o advento da internet, os jogadores têm uma vasta gama de jogos, além 

de se relacionarem com jogadores mundiais.  

Com o grande crescimento no número de jogadores, surge, então, uma bibliografia 

mais abrangente sobre jogos, games e suas possibilidades, jogadores e seus sentimentos e 

desenvolvimento de habilidade. Uma das vertentes alcançadas pelos jogos é a gamificação, 
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objeto de estudo deste trabalho, que utiliza os pilares dos games para uma atividade fora do 

contexto desses.  

Na obra de Kapp (2012) são apresentados os seguintes pilares dos games para 

elaborarmos um projeto gamificado:  

 

 Estrutura de pontuação ou recompensa: uma recompensa (pré-estabelecida ou 

não) influencia o sinal motivacional enviado para o cérebro; 

 Motivação do jogador: intrínseca (um propósito do jogador) ou extrínseca (como 

a estrutura de pontuação); ambas são correlacionadas; 

 Avatares: personagens criados pelos próprios jogadores para lhes representar; 

 Perspectiva do jogador.     

 

Para esse autor, a utilização desses pilares para a “promoção de aprendizagem ou 

engajamento, com resultados positivos e mudanças de comportamento, são resultados do 

processo de ‘gamificação’” (KAPP, 2012, p. 782, tradução nossa). A gamificação foi uma 

técnica elaborada para utilização positiva dos games ou jogos eletrônicos, cada vez mais 

consumidos pela população. 

  

A gamificação funciona tornando a tecnologia mais envolvente e para incentivar 

comportamento desejados, aproveitando o melhor do comportamento humano 

em relação à sua predisposição psicológica para jogos. A técnica pode encorajar 

as pessoas a realizar tarefas que normalmente consideram chatas, como concluir 

pesquisas, fazer compras ou leitura de websites. (KAPP, 2012, p. 808, tradução 

nossa). 

 

Kapp (2012) defende que a gamificação tem fácil utilização na educação, pois seus 

elementos não são novos e têm sido usados há bastante tempo por professores. Os 

exemplos dados são: as notas de trabalhos e provas, ou seja, um sistema de 

pontuação/ranqueamento; a correção também de trabalhos e provas, um feedback do 

professor para o aluno; os trabalhos em grupos, que incentivam a colaboração e a 

competição; o estudo de caso, como narrativa para exemplificar experiências. O autor 

ressalta que a novidade está em tornar esses elementos interessantes, engajadores, criando 

uma interdependência entre eles para que envolvam os alunos numa rede de 

relacionamentos. Esse desafio na gamificação seria basear essa estrutura em exemplos de 

jogos, a diferença é que não é necessário criar um jogo, mas sim pensar como em um jogo 
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para motivar os alunos a buscar solução de problemas e promover a aprendizagem. Afinal, 

para Kapp, a gamificação precisa de um resultado, do contrário seria apenas uma estratégia 

lúdica. 

O número de processos gamificados só aumenta e passa por inúmeros segmentos. A 

educação precisa inovar frequentemente para se adaptar e atingir seu público atual, que, 

segundo Kapp (2012), é uma população que cresceu jogando videogame ou jogos online no 

computador; acrescentaríamos ainda que agora ela joga em seu próprio smartphnone. 

   

Os métodos tradicionais de ensino-aprendizagem estão perdendo espaço, pois 

folhear livros se torna chato para os que cresceram jogando videogames, em 

média doze anos. Tempo e atenção dos alunos é limitado, profissionais de 

educação devem se concentrar em fornecer uma solução atraente e orientada para 

a formação e o dilema do ensino. Foco em gamificação aumenta a participação, 

relevância e imersão, além de auxiliar com a transferência da aprendizagem para 

a situação real. (KAPP, 2012, p. 1042, tradução nossa). 

 

É necessário que professores e responsáveis pela educação no mundo busquem 

alternativas para reter a atenção dos alunos. A tecnologia pode ser uma das soluções em 

que podemos nos amparar, passando pela técnica de gamificação. Claro que essa não é a 

única opção, há inúmeras possibilidades tal qual a gamificação que podem aumentar a 

interação e o interesse dos alunos em ambiente educacional, contudo, é importante que não 

deixemos de ser criativos e nem de pensar em inovações. 

Neste trabalho, optamos especialmente pela gamificação por seus pilares já 

relatados, que, para nós, propiciam uma educação mais humana, considerando que passa 

por trabalhos colaborativos, por possibilidade de corrigir os erros, por retorno imediato ao 

aluno quanto ao seu desenvolvimento, pela instituição da pontuação antes da avaliação – o 

que faz com que o aluno possa acompanhar seu desempenho antes mesmo de uma 

avaliação formativa –, e pela possibilidade de imersão, que consideramos muito importante 

para o ensino superior, que prepara o aluno para uma prática profissional. Para Kapp 

(2012), a imersão proporciona que o aluno desenvolva e domine um comportamento 

desejável para a tarefa durante a gamificação, o que provavelmente será repetido fora da 

gamificação também. Para nós, isso significa que se o aluno conseguir apresentar esse 

comportamento na universidade, provavelmente repetirá na vida profissional. 

Mas, além dos elementos da técnica, o que mais devemos saber para gamificar 

nossa prática educacional? Entender como os gamers ou jogadores pensam nos ajuda a 

elaborar um processo gamificado. McGonigal nos ajuda a entender esse pensamento: 
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Os jogadores querem saber: onde, no mundo real, está a sensação do jogo de 

estar plenamente vivo, focado e engajado a todo o momento? Onde está a 

sensação do jogo de poder, heroísmo e comunidade? Onde está a sensação do 

jogo de explosão de realização e criatividade? Cadê a sensação de sentimento de 

sucesso e vitória em equipe? Enquanto os jogadores experimentam estas 

sensações ocasionalmente na vida real, eles experimentam quase que 

constantemente quando jogam seus jogos favoritos. (MCGONIGAL, 2010, p. 

152, tradução nossa). 

 

McGonigal (2010) relata em sua obra que sofremos um êxodo da realidade para os 

jogos, e que esta não seria a primeira vez. Sua teoria é baseada no livro de Heródoto, em 

que há a menção de uma época em que a escassez de alimentos culminou em um plano 

adotado de alternar um dia de comida e abastecimento e um dia de jogos para burlar a 

fome. Para ela, hoje os jogadores usam a imersão dos jogos para fugir de outros tipos de 

fome, em busca de “trabalhos mais satisfatórios, um sentimento por um senso de 

comunidade mais forte e por uma vida mais engajadora e com mais sentido.” 

(MCGONIGAL, 2010, p. 222, tradução nossa). 

Assim, a autora defende que precisamos fazer novos jogos para esses gamers 

apresentarem soluções para um mundo melhor. Esses novos jogos precisam ser ancorados 

na internet para que sejam acessíveis a qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, para 

que, jogando em colaboração, os jogadores possam propor soluções para problemas 

urgentes no mundo, tais como “a cura do câncer, como parar as mudanças climáticas, 

espalhar a paz, terminar com a pobreza”. (MCGONIGAL, 2010, p. 369, tradução nossa). 

Gamers gostam de aprender e encontrar soluções, mais até do que finalizar o jogo, por isso 

é preciso fomentar ambientes que propiciem os encontros dessa comunidade para 

buscarem propósito para os jogos. 

Alguns especialistas acreditam que apenas após aprender a teoria é que o indivíduo 

estaria apto para executar determinada tarefa, mas McGonigal (2010) nos questiona 

exatamente sobre o oposto: e se o indivíduo aprendesse fazendo, como nos jogos? 

Sheldon (2012), em sua obra, nos apresenta uma coletânea de experiências 

gamificadas em sala de aula, incluindo orientações de como incluir essa técnica na 

educação. Uma abordagem apresentada é sobre como alunos aprendem e como os 

jogadores aprendem. Segundo ele, os alunos não aprendem da mesma forma, mas durante 

muito tempo o modo de ensinar foi sempre o mesmo. Desde da década de 70, diversas e 

diferentes metodologias foram desenvolvidas e analisadas, sempre recebendo críticas, tanto 

favoráveis quanto contrárias.  
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Nos dias atuais, a defesa é de que não há uma justificativa acertada que defenda um 

padrão de como ensinar aos alunos e que o investimento para seguir com pesquisas para 

achar uma resposta seria muito elevado, portanto, seria melhor revertê-lo em pesquisa de 

práticas educacionais que envolvam os alunos (SHELDON, 2012). 

A proposta de Sheldon seria a prática da gamificação para a envolvência desses 

alunos, baseado em como os jogadores aprendem. Ele afirma que também não é possível 

identificar uma forma única de aprendizagem para jogadores, mas que isso não tem 

relevância,  

 

Pelo simples motivo de que os designers de salas de aula gamificadas não estão 

explorando estilos de aprendizado ou qualquer outro sistema educacional. Os 

videogames são bem-sucedidos entre milhões e milhões de jogadores porque não 

importa como os jogadores aprendem. Eles aprendem porque querem. 

(SHELDON, 2012, p. 188, grifos do autor, tradução nossa) 

 

Para Sheldon (2012), gamificar uma aula é criar um ambiente de alternância entre 

jogo e realidade, é preparar um planejamento que envolve pessoas, tempo, expectativas e 

atitudes. Não há uma fórmula, mas sim uma preparação que precisa ser adaptada a cada 

propósito e ambiente. O objetivo não muda em uma aula gamificada, o currículo precisa 

ser mantido e as habilidades a serem desenvolvidas precisam ser alcançadas. Para isso, é 

necessário ouvir a necessidade e os desejos dos alunos. Tampouco é necessário fazer com 

que todos os momentos sejam baseados em técnicas para jogos, pois seria mais uma 

metodologia moldada, e o desejo do autor é que busquemos o contrário, isto é, adaptação à 

necessidade de cada turma, de cada disciplina. 

Alves et al (2014) nos mostram que isso já está presente na educação brasileira com 

o apoio do Ministério da Cultura e da Educação, com plataformas online disponíveis para 

que estudantes se preparem para o ENEM7 e com a possibilidade de gamificar o PISA8 e a 

Prova Brasil9.   

 

 

 

                                                           
7 Exame Nacional do Ensino Médio. 
8 Programa Internacional de Estudantes, para estudantes de 15 anos, nas disciplinas de Matemática, Leitura e 

Ciências. 
9 Exame para alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio de escolas públicas 

brasileiras. 
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2.2 Tecnologia e Cibercultura 

 

 

A tecnologia – “técnica ou conjunto de técnicas de um domínio particular” 

(HOUAISS, 2001, p. 502) – permeia a vida humana. Observando a história da 

humanidade, verificamos técnicas particulares necessárias à sobrevivência da espécie. 

Ao estudarmos o uso da tecnologia na educação, precisamos compreender sua 

definição ampla. Equivocadamente, a maioria da população trata a tecnologia nos dias de 

hoje apenas como algo “novo”, “atual” e até mesmo “virtual”, como os próprios aparatos 

eletrônicos contemporâneos, equipamentos audiovisuais, tais como computadores e tablets, 

ou aparelhos de telecomunicações, como smartphones, entre outros, e suas utilizações; ou, 

ainda, como invenções, descobertas que afetarão muito mais o futuro que o presente. 

No entanto, a tecnologia é o domínio de uma técnica mecânica, industrial ou virtual, 

que visa ajudar o ser humano a ter mais possibilidades, condições e domínio do seu entorno, 

tornando vários processos mais fáceis. Corroborando essa ideia, Adorno afirma que 

 

As pessoas inclinam-se a considerar a técnica como algo em si, como um fim em 

si mesmo, como uma força com vida própria. Mas com isso se esquecem que ela 

se trata do braço prolongado do homem. Os meios, e a tecnologia é a essência 

dos meios para a autopreservação da espécie humana, são fetichizados porque os 

fins – uma existência digna do ser humano – são encobertos e apartados do 

consciente humano. (ADORNO, 1971 apud ZUIN, 2010, p. 961) 

 

Zuin (2010) afirma que, na sociedade atual, a tecnologia ocupa tamanho espaço em 

nossas vidas que ela pode ser considerada como um “modus vivendi”, que determina 

inúmeras formas de relacionamentos sociais, como a educação, por exemplo. Lévy 

corrobora essa afirmação dizendo que  

 

As técnicas viriam de outro planeta, do mundo das máquinas, frio, sem emoção, 

estranho a toda significação e qualquer valor humano, como uma certa tradição 

de pensamento tende a surgir? Parece-me ao contrário, que não somente as 

técnicas são imaginadas, fabricadas e reinterpretadas durante seu uso pelos 

homens, como também é o próprio uso intensivo de ferramentas que constitui a 

humanidade enquanto tal (junto com a linguagem e a instruções sociais 

complexas). (LÉVY, 1999, p. 21) 

 

Percebendo a tecnologia dessa forma, não podemos pensar na sua origem apenas 

após os aparatos digitais, pois sua origem está ligada ao surgimento do homem. A cada 

momento da história da humanidade, percebemos um tipo de técnica distinta, que podemos 
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chamar de tecnologia. 

 

[...] a história das técnicas e das tecnologias, não deve ser apenas entendida com 

uma descrição sucessiva dos artefatos descobertos por artífices e engenheiros, 

mas também o encadeamento das grandes circunstâncias sociais que ora 

favoreciam, ora prejudicavam o esforço humano em desenvolver seus artefatos e 

modificar o mundo ao seu redor, garantindo-lhes assim, melhores condições de 

vida. (VERASZTO et. al, 2008, p. 62) 

 

 Logo, percebendo que a tecnologia não está presente em nossas vidas apenas na 

utilização de artefatos, mas também nas questões sociais – inclusive nos processos 

educacionais –, e tampouco de forma periférica ou neutra, cabe-nos refletir de forma crítica 

sobre sua serventia em geral. 

Para Selwyn (2016, p. 4), “dito sem rodeios: qualquer relato de uso da tecnologia 

na educação precisa ser estruturado em termos específicos de conflito social em torno da 

distribuição de poder.” Fica explícito, a prespectiva, que sempre haverá domínio de classe, 

o que nos faz refletir sobre essa afirmação com questionamentos como: porque queremos 

utilizar tecnologias digitais nos processos educacionais? Há mais benefícios ou impactos? 

Há real necessidade de seu emprego na educação? 

O ser humano, em geral, mostra fascínio pela máquina, pela tecnologia e a usa com 

frequência em seu cotidiano, muitas vezes obedecendo a seus comandos. Contudo, não 

podemos generalizar essa informação, pois percebemos uma divisão na sociedade, em que 

parte se encanta pela tecnologia e a usa inclusive para manipulação, enquanto outra parte 

luta contra a sua presença constante. É uma disputa contínua entre o “bom” e o “ruim” da 

tecnologia e, por vezes, sem a percepção de que o ser humano é quem deve dominá-la e 

não ser dominado por ela, pois o fato é que a tecnologia nunca é neutra, ela sempre 

influenciará a sociedade que a utiliza. Mas utilizada com prudência, tende a ser benéfica, o 

importante é que nossa sociedade não seja totalmente controlada, com pessoas 

manipuladas e que não fazem parte do planejamento de suas ações, apenas as executam.  

Selwyn (2016) trata a tecnologia como uma ideologia. Por isso, cabe aqui definir o 

seu significado para ele. O autor relata que a palavra deveria “designar um sistema geral de 

ideias, crenças e valores que orientam a ação.” (SELWYN, 2016, p. 2). Contudo, ele relata 

que não é nesse sentido que a tecnologia é empregada nos tempos contemporâneos. 

Para explicar o sentido atual de ideologia nos textos de Selwyn, recorremos à 

definição prática de Giddens e Sutton (2015, p. 228, grifos do autor): “Ideais de ‘senso 

comum’ e crenças disseminadas em uma sociedade que servem, quase sempre 
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indiretamente, aos interesses de grupos dominantes, legitimando a posição desses grupos.”. 

Lévy (1999, p. 22) afirma que a tecnologia não pode ser um “autor autônomo, separado da 

sociedade e da cultura”, pelo contrário, ela deve ser uma ligação entre parte da sociedade 

que faz uma ligação entre o real e o virtual do homem, e que a tecnologia, isolada da 

cultura humana, não existiria. 

Contudo, Selwyn (2016) nos alerta para a possibilidade de a tecnologia educacional 

ser um jogo político para domínio de classe, que poderia estar camuflado nos adjetivos 

dados à tecnologia quando ela entra em sala de aula (tais como em facilitadora, 

emancipadora, simplificadora, moderno, avançada, entre outras “qualidades”). 

Trata-se, então, de um pensamento crítico sobre o uso amplo da tecnologia em 

processos educacionais e não apenas a sua defesa como solução de problemas ou a sua 

crítica como processo de exclusão. Trata-se de refletir que, ao inseri-la nesse contexto, há 

mudanças. E que mudanças são essas? Estamos prontos, como docentes, ou ainda até 

mesmo como discentes, para a tecnologia na educação? 

Todavia, realmente há uma demanda do mundo atual para integrar a tecnologia à 

educação, uma vez que ela está presente na sociedade em larga escala. Para o PNE (2011-

2020) as novas tecnologias permitem acesso a novos meios de mídias, além daqueles 

considerados de massa, que há muito têm sido vistos como alienadores e também ligados a 

vieses políticos (BARRETO, 2009). Contudo, ainda existem muitos excluídos desta 

“sociedade virtual”, ou aqueles que de fato só têm acesso às opções de massa, o que faz 

com que percebamos que ainda não é possível designar essa inclusão apenas à área 

educacional.  

Nesse contexto, surgem inúmeras opções de educação ditas “facilitadas” por meio 

das tecnologias. Podemos citar como ápice o ensino a distância pela internet, que traz 

grandes possibilidades a públicos de áreas remotas com acesso restrito à educação, o que é 

visto como uma conquista positiva. Porém, há também os desafios que vêm juntos a uma 

demanda infinita de educação, muitas vezes contestáveis. 

Lévy (1999, p. 23, grifo do autor) defende que “as verdadeiras relações, portanto, 

não são criadas entre ‘a’ tecnologia (que seria a ordem da causa) e ‘a’ cultura (que sofreria 

os efeitos), mas sim entre um grande número de atores humanos que inventam, produzem, 

utilizam e interpretam de diferentes formas as técnicas”. Ou seja, nunca um fato isolado e 

distante do homem, com vida própria, mas sim manipulada por ele.   

Por essa perspectiva da educação pela internet, percebemos um novo conceito de 
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aprendizagem – a Aprendizagem ao Longo da Vida, ALV (BALL, 2013) –, tema de grande 

destaque na sociedade atual, em ampla discussão nas políticas educacionais 

contemporâneas. 

A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura) (1997, p. 71 apud BALL, 2013, p. 145), em referência à ALV, sugere: 

 

O ritmo intenso das transformações tecnológicas convenceu tanto as 

comunidades de negócios, quanto as nações, da necessidade de flexibilidade na 

qualidade da força de trabalho. Portanto, não se pode mais esperar que os 

sistemas educacionais eduquem a força de trabalho para empregos industriais 

estáveis; em vez disso, eles devem educar os indivíduos para que sejam 

inovadores, capazes de desenvolverem-se, de adaptarem-se a um mundo de 

rápidas transformações e de assimilarem a mudança. (UNESCO, 1997, p. 71 

apud BALL, 2013, p. 145) 

 

Para Ball (2013), a educação contemporânea deve ser tratada como um aprendizado 

sem fim. A tecnologia faz parte desse processo como uma ferramenta que proporciona 

recursos de aprendizagem urgentes e “sem limites”, como, por exemplo, por meio da 

internet. No campo econômico, podemos considerar o uso da tecnologia como um meio de 

aprendizagem iminente para acúmulo de informação e conhecimento. Com a globalização, 

ou o sujeito se atualiza nos assuntos mundiais ou ele é ultrapassado. No campo social, os 

sujeitos apoiam o uso da tecnologia para a ALV, afinal, os que têm melhores condições 

querem proporcionar cada vez mais possibilidades aos seus filhos. Essas contingências 

trazem um novo desafio para a educação tradicional.  

No entanto, o uso da tecnologia nessa concepção pode trazer severas 

consequências, que precisam ser analisadas. Podemos exemplificar essas consequências 

com a falta de meritocracia, a necessidade de adaptação total a qualquer momento, o 

individualismo – com relações sociais mediadas pela tecnologia da informação em 

detrimento do face a face –, a constante sensação de nunca ter terminado de estudar e a 

imagem da educação como uma mercadoria. 

Em meio a tantas questões atuais, que envolvem a inserção da tecnologia nos 

processos educacionais, cabe a nós, educadores, refletirmos sobre a nossa prática e o uso 

desse conjunto de técnicas, questionando sobre o porquê de levarmos a tecnologia para 

dentro de sala de aula, junto conosco. 

E é nesse contexto da tecnologia que surge o conceito de cibercultura, no qual 

podemos situar o objeto de nosso estudo: a técnica da gamificação. Pierre Lévy (1999), 

considerado um entusiasta dessa cultura, defende que a utilização de seu espaço é um 
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processo sem retorno, mas também nos alerta que não salvaremos o mundo por esse meio 

apenas. Devemos, sim, estar abertos a estudar esse espaço e tentar achar as melhores 

alternativas, e as mais humanas, para ampliarmos as condições da sociedade e, no nosso 

caso específico, da educação. 

 

Por trás das técnicas agem e reagem ideias, projetos sociais, utopias, interesses 

econômicos, estratégias de poder, toda a gama dos jogos dos homens em 

sociedade. Portanto, qualquer atribuição de um sentido único à técnica só pode 

ser dúbia. A ambivalência ou a multiplicidade das significações e dos projetos 

que envolvem as técnicas são particularmente evidentes no caso do digital, O 

desenvolvimento das cibertecnologias é encorajado por Estados que perseguem a 

potência, e, em geral, e a supremacia militar em particular. É também uma das 

grandes questões da competição econômica mundial entre as firmas gigantescas 

da eletrônica e do software, entre os grandes conjuntos geopolíticos. Mas 

também responde aos propósitos de desenvolvedores e usuários que procuram 

aumentar a autonomia dos indivíduos e multiplicar suas faculdades cognitivas. 

Encarna, por fim, o ideal de cientistas, de artistas, de gerentes ou ativistas da 

rede que desejam melhorar a colaboração entre as pessoas, que exploram e dão 

vida a diferentes formas de inteligência coletiva e distribuída. Esses projetos 

heterogêneos diversas vezes entram em conflito uns com os outros, mas com 

maior frequência alimentam-se e reforçam-se mutuamente. (LÉVY, 1999, p. 24) 

 

Rüdiger concorda com Lévy quando sugere que “a revolução cibernética exige 

uma reestruturação dos programas e processo educacionais.” (Rüdiger, 2013, p. 8). A 

colaboração positiva dessa revolução é ter a cibercultura mais próxima à base da 

população, deixando de ser restrita ao campo científico, devido às facilidades de acesso 

com aparelhos domésticos, o que proporciona maior interação entre usuários e não 

apenas os desenvolvedores. No entanto, a consequência negativa seria o fato de essas 

tecnologias relacionadas à cibercultura ainda não serem acessíveis a todos de forma 

homogênea. 

Há também que considerar a massificação nesse acesso. É necessário que se pense 

criticamente a cibercultura, pois sendo os acessos mais “livres” e “autônomos”, nem toda a 

informação captada pode ser considerada verdadeira e absoluta.  

Por fim, Lévy (1999) nos leva a refletir que não podemos nos alienar acreditando 

que a cibercultura resolverá todos os problemas do mundo, pois ela de fato não é acessível 

a todos. Contudo, não devemos desprezá-la como opção, justamente por ela não ser 

acessível a todos. Precisamos encontrar um equilíbrio de trabalhar com esse espaço, 

quando acessível, e adaptar nossa prática, quando não acessível.  
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2.3 Processos educacionais 

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n. 9.394/96, 

encontramos a informação de que a educação tem como missão “vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social”. Ao analisarmos o capítulo IV dessa lei, que tem como objeto a 

Educação Superior, verificamos que uma de suas finalidades é “formar diplomados nas 

diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 

contínua” (BRASIL, 1996). 

Nessa pesquisa, visamos investigar as possibilidades da técnica de gamificação para 

aproximação do aluno universitário ao mercado de trabalho no qual ele atuará, de forma 

prática, motivacional e cidadã. 

Para Schön, 

  

A visão que as escolas têm do conhecimento profissional é uma visão tradicional 

de conhecimento como informação privilegiada ou especialização. Elas veem o 

ensino como transferência de informação e a aprendizagem, como recebimento, 

a armazenagem e a digestão das informações. O “saber que” tende a assumir 

prioridade ao “saber como”, e o “saber como”, quando aparece, toma a forma 

técnica baseada na ciência. (SCHÖN, 2000, p. 226) 

 

Nos trabalhos encontrados sobre gamificação na educação, durante a revisão 

bibliográfica feita para a construção desta pesquisa, sempre encontramos a menção das 

obras de Vigotski. Nossa pesquisa também foi baseada no paradigma do construtivismo 

social para definição do processo cognitivo e análise da gamificação na educação.  

Além de Vigotski, também nos pautamos em Piaget, pois ambos apresentaram 

teorias convergentes para a concepção de que o ser humano aprende interagindo e se 

relacionando com o meio. Assim, por meio de um diálogo com o mundo, o homem tem a 

capacidade de aprender fazendo e refazendo, e, com isso, ele aprende inclusive com seus 

erros, o que é um dos pilares da gamificação.  

Apesar de ambos os pesquisadores terem baseados seus estudos com crianças, 

encontramos estudos (que citamos ao longo de nosso trabalho) que utilizam suas teorias no 

processo de cognição de jovens e adultos para oferecer aprendizagens mais práticas e mais 

prazerosas. 
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O construtivismo é uma teoria que defende que o ser humano, ao nascer, traz 

consigo uma carga genética considerável, devido a todos os anos de evolução da espécie. 

No entanto, apenas essa carga não é suficiente para seu desenvolvimento sem o apoio de 

outros fatores. É necessária interação com o meio e com a sociedade em que se vive para 

que o desenvolvimento evolua. 

 

Vale, inicialmente, destacar que a palavra aprendizagem não existe no idioma 

russo. A palavra russa obutchenie não tem propriamente um equivalente em 

português e alguns tradutores afirmam que também não há para o inglês, 

espanhol e japonês. Na verdade, obutchenie significa um processo de mão dupla, 

um processo de instrução ou ensino, mas que não ocorre apenas na direção do 

professor para o aluno. É uma situação que envolve tanto o aluno quanto o 

professor e no qual o professor tem o papel de organizador do ambiente social de 

desenvolvimento. Então, o mais importante, em minha opinião, é a intencionalidade 

implicada. Não basta a intencionalidade do professor querer ensinar, pois deve-se 

levar em conta a intencionalidade do aluno querer se envolver com aquilo que 

está se ensinando. E, de acordo com Vigotski, na atividade de obutchenie o 

desenvolvimento humano é impulsionado. Então, não é a aprendizagem que 

antecede o desenvolvimento; o ato intencional de obutchenie, ou seja, a situação 

de ensino, de estudo ou de instrução impulsiona o desenvolvimento. (PRESTES, 

2012, p. 65)   

 

De acordo com as traduções de Prestes (2012) das obras de Vigotski, o termo 

correto para o que designamos como ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal) – por ser 

o termo mais conhecido – seria na tradução literal Zona de Desenvolvimento Iminente. 

Segundo Prestes, a tradução para “Proximal” está equivocada, pois Vigotski defende que 

ela pode acontecer ou não, e proximal seria a próxima etapa obrigatória. 

Prestes (2012) explica que  

 

Vigotski revela-se crítico da concepção de Piaget, que concebe ambiente e 

indivíduo como duas realidades absolutas e separadas, afirmando a interação do 

meio com o indivíduo, a influência de um sobre o outro. Vigotski concebe de 

outra forma a relação entre meio e indivíduo e introduz o conceito de vivência 

para desenvolver sua posição. (PRESTES, 2012, p. 65) 

 

Segundo a autora, Vigotski não separa o homem de seu meio com “relação dialética 

existente entre ambos, que não são percebidos por ele como separados, paralelos ou 

idênticos, mas como processos imbricados e em permanente transformação.” (PRESTES, 

2012, p. 62). Contudo, essa relação é vivida por cada ser humano individualmente e, 

consequentemente, com sua interpretação própria, por isso esse processo é muito mais 

subjetivo do que lógico. 

Para Prestes (2012), Vigotski defende o conceito da Zona de Desenvolvimento 
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Iminente como um processo coletivo, e por isso dependente do meio social. É um processo 

que se inicia no compartilhamento para depois chegar à individualidade. 

 

Toda função psíquica superior surge no processo de desenvolvimento do 

comportamento duas vezes: inicialmente, como uma função do comportamento 

coletivo, como forma de colaboração ou interação, como meio de adaptação 

social, ou seja, como uma categoria interpsicológica, e, pela segunda vez, como 

meio de comportamento individual da criança, como meio de adaptação pessoal, 

como um processo interno de comportamento, ou seja, como categoria 

intrapsíquica. (VIGOTSKI, 1998, p. 307) 

 

A gamificação, no processo educacional, aparece como uma tecnologia que precisa 

ser adaptada à realidade de professores e alunos no âmbito da sala de aula. O maior pilar 

que podemos considerar na área de desenvolvimento dos alunos seria o dos trabalhos 

cooperativos, que trabalhariam o conceito da “Zona de Desenvolvimento Iminente” 

(conforme visto, mais conhecida como Zona de Desenvolvimento Proximal no referencial 

teórico), de Vigotski, que, recorda Kapp (2012), seria a técnica de “Scaffolding”, que em 

português seria “Andaimes”, que ajudaria na “escalada” e auxílio entre os alunos. 

De acordo com Vigotski, o lúdico tem influência significativa no desenvolvimento. 

Pelo processo do jogo, a criança/jogador aprende algumas habilidades, como: agir, ter 

curiosidade, iniciativa, autoconfiança, desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da 

concentração. Em Piaget também observamos que os jogos são uma assimilação funcional, 

que propicia ao jogador um exercício das ações individuais, exercício que proporciona 

prazer pela atividade lúdica e pelo domínio do desafio. 

Em Schön encontramos uma definição que corrobora com a utilização do lúdico 

como o “faz de conta”, ou a simulação, que pode nos ajudar a inserir a gamificação 

baseada no construtivismo social em sala de aula: 

 

Uma aula prática é um mundo virtual. Ela busca representar as características 

essencias da prática a ser aprendida, ao mesmo tempo em que capacita os 

estudantes para que façam experiências sem grandes riscos, variem o ritmo e o 

foco do trabalho e repitam as ações quando lhe parecer útil. Um ensino prático 

poderá falhar, porque sua busca por realismo pode sobrecarregar os estudantes 

com limites práticos, ou (como se diz que acontece frequentemente em ateliês 

arquitetônicos) porque deixa de fora um número demasiado grande de 

características da prática do mundo real. Para que tenha crédito e seja legítima, 

uma aula prática deve passar a ser um mundo com sua própria cultura, incluindo 

sua linguagem, suas normas e seus rituais. (SCHÖN, 2000, p. 133)  
 

Percebemos que a aula prática torna-se também uma metodologia que parte do 

coletivo para o individual. É necessário que a pessoa aprenda a cultura, o meio daquela 
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profissão, em conjunto com seus colegas e com o apoio de professores e profissionais da 

área, para depois seguir para sua experiência profissional individual, que muitas vezes 

também será coletiva.    

Observando esses conceitos e a crescente presença da tecnologia no meio 

acadêmico, investigamos a gamificação relacionada às TIC e sua contribuição para a 

avaliação do processo ensino aprendizagem na disciplina de Ensino Superior pesquisada – 

Planejamento e Organização Eventos. 

Considerando a proposta de Vigotski, trabalhamos a gamificação em sala de aula 

com grupos de habilidades mistas (como relatado na metodologia), nos quais um aluno 

pôde ajudar o outro a desenvolver competências ainda não conhecidas. Os alunos puderam, 

ainda, desenvolver a cooperação de “jogar” em equipes para uma conquista única ou em 

competições individuais, estimulando-se ou desafiando-se para chegar ao mesmo nível de 

seu par. 

Quanto ao professor que deseja desenvolver um projeto com essas bases, é 

necessário tornar-se um facilitador na escala dos andaimes, e não simplesmente o “dono do 

saber” e, consequentemente, da sala de aula. Como trabalhamos na nossa metodologia, o 

professor passa a ser parte integrante da turma, conduzindo as tarefas, que devem ser 

conduzidas pelos próprios alunos. 
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3 METODOLOGIA  

  

 

3.1 As regras do jogo: as normas da IES em que a pesquisa foi aplicada 

 

 

A presente pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2017 em duas turmas da 

disciplina Planejamento e Organização de Eventos, da graduação em Publicidade e 

Propaganda da Universidade Estácio de Sá (UNESA)10, Campus Niterói – Araribóia, na 

cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, sendo uma turma do turno da manhã e a 

outra, do turno da noite. Optamos por relatar os dados colhidos nas duas turmas, pois as 

atividades ocorreram no mesmo período letivo, com a mesma metodologia e objetivos, e 

no semestre, além de eu ter sido a única professora da disciplina no campus.   

Mesmo com um fator relevante de distinção – o turno de estudo –, tivemos perfis 

mistos11 em ambas as turmas, e, ao invés de permanecer com o planejamento inicial, que 

previa a pesquisa em apenas uma turma, o estudo foi estendido para as duas, visando 

verificar suas semelhanças e suas discrepâncias. 

O semestre letivo transcorreu entre 09 de fevereiro e 06 de julho de 2017, sendo os 

períodos de avaliação de 24 a 29 de abril (AV1), 06 a 14 de junho (AV2) e 19 a 28 de junho 

(AV3)12. Durante esse semestre, tivemos o total de 22 aulas, cada uma com dois tempos 

contínuos de cinquenta minutos cada, ou seja, um total de 100 minutos semanais 

presenciais em sala de aula com cada turma. 

A UNESA13 é uma universidade privada, localizada no Estado do Rio de Janeiro e 

possui diversos Centros Universitários e Faculdades pelo Brasil. A fim de normalizar o 

Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC), temos algumas disciplinas consideradas nacionais, 

como é o caso da disciplina objeto de nossa pesquisa. Para essas disciplinas, a fim de 

padronizar a ementa em todos os campi que a oferecem, a instituição permite que cada 

professor faça a sua AV1 livremente, mas exige que a AV2 e a AV3 sejam elaboradas a 

                                                           
10  Instituição de Ensino Superior (IES) privada. 
11 Idade, sexo, se jogavam ou não, entre outras informações, colhidas no questionário. 
12 Na Universidade Estácio de Sá as avaliações regulares dos semestres são denominadas AV1 e AV2, e a 

recuperação AV3. 
13 Universidade Estácio de Sá. 
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partir do material disponibilizado no banco de questões nacional14. Essa exigência feita 

pela IES visa que todos os professores alocados nessa disciplina, em todo o Brasil, 

cumpram o conteúdo programático estabelecido. 

Além dessas avaliações, a disciplina, especificamente, também possui uma 

“atividade estruturada” obrigatória, que vale dois pontos na AV2 dos alunos; ou seja, a AV2 

é composta por uma prova, que vale oito pontos, e a atividade obrigatória, que vale dois. 

Durante a pesquisa, segui todas as orientações da universidade, adaptando a pontuação da 

atividade estruturada, cuja avaliação será explicada mais adiante.   

Desse modo, foi realizada uma Pesquisa-Ação (PA), de caráter qualitativo e 

exploratório. Como PA compreende-se “uma variedade de formas de se conceituar e 

conduzir pesquisas nas quais a presença ativa do pesquisador no campo é não somente 

vista como legítima como também produtivamente explorada” (CASTRO et al., 2013, p. 

25). Nossa escolha pela PA deveu-se a sua particularidade fundamental de permitir a 

promoção de mudanças, transformações e inovações pedagógicas e, também, porque 

segundo Alves-Mazzotti (2010), tem destaque para estudos em microcontextos, como o 

que realizamos. 

Cohen et al. (2009) categoriza três tipos de PA: técnica, prática e emancipatória. 

Neste trabalho, utilizamos a técnica-participativa, que teve minha atuação como professora 

“revelada” para aplicação do estudo (ou seja, os alunos estavam cientes de que eu também 

era um sujeito a ser pesquisado), com atividades colaborativas, observação e registros de 

caso e experiências.  

Ainda há alguns questionamentos sobre a validação da pesquisa-ação, ou 

autoestudo, por parte de alguns pesquisadores, que levantam a incerteza por se tratar 

apenas de uma narrativa/reflexão de uma prática isolada (MARCONDES & FLORES, 

2014, p. 300). Por isso, para validação deste estudo, tentaremos ser o mais fiel possível à 

orientação de Marcondes & Flores: 

 

De acordo com Feldman (2003), podemos aumentar a validade do nosso 

“autoestudo” procurando tornar público os modos pelos quais construímos as 

nossas representações de pesquisa. O autor sugere alguns modos (p. 27). O 

primeiro é apresentar clara e detalhadamente a descrição do modo como os 

dados foram recolhidos e colocar explicitamente o que conta como “dado” no 

nosso trabalho. O segundo é fornecer uma clara e detalhada descrição de como 

foi se construindo a interpretação a partir dos dados. Um terceiro modo é 

                                                           
14 Ferramenta online, alimentada pelos próprios professores da universidade, pela qual montamos as provas 

AV2 e AV3 das disciplinas nacionais, as chamadas PNI – prova nacional integrada. 
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estender a triangulação além de múltiplas fontes de dados. O quarto é fornecer 

evidência do valor das mudanças nossos modos de ser um formador de 

professores. (MARCONDES & FLORES, 2014, p. 300) 

 

Além de tentar seguir as diretrizes citadas, contamos com a participação de uma 

Mestra em Educação15, formada em Publicidade e Propaganda, como observadora (amigo-

crítico)16. A participação dessa “amiga-crítica” visou a análise, a avaliação e a colaboração 

contínuas sobre um estudo em que o próprio pesquisador é figura pesquisada. O intuito é 

para que, caso seja verificada uma possibilidade de melhoria, a mesma seja aplicada com a 

pesquisa em curso, e não apenas em uma crítica final.  

A técnica de gamificação não necessariamente culmina em um jogo, mas optamos 

por algo bem similar para trabalhar tanto com os seus pilares quanto com a ludicidade das 

turmas. Por esse motivo, e na expectativa de trazer um relato interessante, trarei o 

vocabulário de jogos para os subtítulos dos tópicos apresentados na metodologia. 

 

 

3.2 Instruções do jogo: o PPC da graduação de Publicidade e Propaganda na UNESA 

 

 

O projeto pedagógico de um curso (PPC) é um documento municipal que concentra 

a concepção da graduação e suas diretrizes administrativas, acadêmicas e pedagógicas. 

Nesse documento encontramos informações como os objetivos do curso, a grade curricular 

com conteúdo e carga horária das disciplinas, o perfil do egresso, o perfil dos 

coordenadores e professores e as principais ações que devem ser adotadas para o processo 

de ensino-aprendizagem da graduação. 

Esta pesquisa foi feita com base no atual PPC e no currículo 116 da graduação, 

ambos vigentes no ano da pesquisa – 2017. No curso de graduação de Publicidade e 

Propaganda da UNESA, esse documento prioriza  

 

A integração entre teoria e prática, de modo a promover uma visão reflexiva e 

crítica, ao mesmo tempo em que visa preparar o aluno para o mercado de 

trabalho num cenário de constante e rápida transformação. Desse modo, há um 

                                                           
15 Mestra em Educação pela Universidade Estácio de Sá; Linha de Pesquisa: Tecnologias da Comunicação e 

Educação e Práticas Educacionais. 
16 Pelo fato de o autoestudo remeter a uma abordagem solitária, a presença do amigo-crítico colabora para 

que o estudo não seja exclusivamente individual. O amigo-crítico analisa a pesquisa, critica e colabora com o 

pesquisador, de forma com que adaptações e melhorias possam ser inseridas durante a pesquisa. 
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investimento na formação de um profissional multitarefa e multimídia, 

tecnologicamente atualizado, e ao mesmo tempo um indivíduo socialmente 

responsável, com postura ética e sustentável que permite trabalhar nas diversas 

plataformas, dando também ênfase ao próprio negócio (UNESA, 2015, s.p.) 

 

O objetivo geral da disciplina Planejamento e Organização de Eventos, na qual a 

gamificação foi aplicada, é preparar o discente para o exercício da profissão no mercado de 

eventos, seja na área de gestão, do planejamento ou da organização. Seus objetivos 

específicos são o estudo, o debate e a reflexão sobre o mercado de eventos, o 

desenvolvimento de competências para atuação profissional em eventos promovidos pelo 

setor público e pela iniciativa privada, e, finalmente, a preparação do aluno para atuação no 

mercado de eventos (UNESA, 2015).  

Considerando esses objetivos, a disciplina é constituída de uma parte teórica em 

sala de aula e de uma atividade prática (a “atividade estruturada, conforme mencionado 

anteriormente), que é a execução de um ou mais eventos, durante a disciplina. 

Em virtude dessa graduação priorizar o ensino prático, como determinado pelo 

PPC, nesse campus dispomos de um Núcleo de Comunicação (NUCOM), que 

disponibiliza aos alunos diversos laboratórios de ensino: fotografia, televisão, rádio, uma 

agência de publicidade, entre outros. No entanto, não há um laboratório para o ensino de 

eventos, o que faz com que utilizemos espaços de uso comum para o ensino prático dessa 

atividade profissional. 

 

 

3.3 Arena do jogo: o campus presencial e o campus virtual 

 

 

O campus Niterói – Araribóia está localizado na Rua Eduardo Luiz Gomes, 134, 

Niterói/RJ, ocupando as instalações do antigo e tradicional colégio Gay Lussac, o que faz 

com que tenhamos uma estruturada muito ampla, que conta com três prédios (blocos A, B 

e C), um grande pátio de uso coletivo (figura 1), e um auditório para 150 pessoas (figura 

2), além das salas de aulas regulares. 
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Figura 1 - Foto do auditório do campus 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Figura 2 - Foto do pátio do campus 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

As aulas presenciais aconteceram em salas de aula convencionais, do Bloco A ou B, 

que dispõem de mesa e cadeira para professor, cadeiras escolares para alunos, ar 

condicionado e um projetor de data show.  Essas aulas, como já mencionado, acontecem 

semanalmente em dois tempos consecutivos de 50 minutos cada um, totalizando uma aula 

de 100 minutos por semana. 
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O uso da técnica de gamificação foi proposto para oferecer aos alunos uma 

experiência mais prática, que fizesse com que eles próprios percebessem como funciona 

uma empresa de planejamento e organização de eventos, e, ao final do semestre 

realizassem a atividade estruturada como uma vivência profissional. “Técnicas baseadas 

em jogos ou a gamificação, quando empregados corretamente, tem o poder de envolver, 

informar e educar” (KAPP, 2012, p. 798, tradução nossa). Assim, consideramos que apenas 

100 minutos por semana não seriam suficientes para as resoluções e interações necessárias. 

Em consequência, utilizamos o campus presencial para as aulas teóricas, 

distribuição e entrega de tarefas semanais. Em consonância, criamos um grupo secreto no 

Facebook17, rede social mais popular entre os alunos, uma pasta compartilhada no 

Dropbox18 e um grupo de e-mail para interação virtual fora do horário das aulas. 

Destacamos que as aulas semanais foram 100% presenciais, por ser presencial a 

modalidade da graduação. As ferramentas online serviram como complementares e se 

tornaram facilitadoras das discussões necessárias para a criação e execução de um evento 

em um semestre, com menos de seis meses no total do calendário. 

Optamos pela utilização da rede social Facebook, pois a mesma é amplamente 

propagada na cultura jovem atual, informação corroborada pelo levantamento feito pelo 

IBGE no último trimestre de 2014, quando 92 milhões de pessoas acessavam essa plataforma 

todos os meses, o que correspondia a 45% de toda a população brasileira, tornando-a, assim, 

a rede social mais popular do país, sendo os jovens grande parte dessa porcentagem. 

 

 

3.4 Os jogadores: o perfil dos discentes 

 

  

No total, participaram da pesquisa 84 alunos (sendo 48 do turno da manhã, que 

trataremos como turma A, e 36 do turno da noite, a turma B). Abaixo, os quadros 1 e 2 com 

o informativo/comparativo das turmas: 

                                                           
17 É uma das maiores redes sociais do mundo, com largo alcance, gratuita, para conectar pessoas por meio de 

seus perfis incluídos espontaneamente nessa rede. Dispõe de inúmeros aplicativos, entre eles os mais 

utilizados nesta pesquisa: Messenger – conversa privada, e Grupo Secreto – no qual a inclusão do membro 

tem que ser autorizada pelo administrador do grupo, visando a entrada apenas das pessoas que participam da 

atividade. 
18  É um aplicativo de armazenamento de arquivos, que pode ser compartilhado entre grupos. Conhecido 

metonimicamente também como “nuvem”. 
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Quadro 1 - Informativo/comparativo dos alunos da turma A 

Índice Turma A 

Faixa Etária 

Até 20 Anos 

De 21 a 25 anos 

26 a 30 anos 

Acima de 31 anos 

 

46% 

42% 

4% 

8% 

Sexo  

Feminino 

Masculino 

 

63% 

38% 

Fonte: Questionário da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

Quadro 2 - Informativo/comparativo dos alunos da turma B 

Índice Turma B 

Faixa Etária 

Até 20 Anos 

De 21 a 25 anos 

26 a 30 anos 

Acima de 31 anos 

 

0% 

69% 

17% 

14% 

Sexo  

Feminino 

Masculino 

 

56% 

44% 

Fonte: Questionário da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

Pode-se notar que a faixa etária é próxima e que a maioria tem até 25 anos. Outro 

fator relevante é a majoritária presença feminina, em ambas as turmas. 

No currículo da graduação de Publicidade e Propaganda, a disciplina de 

Planejamento e Organização está posicionada no 5º período como mínima, ou seja, 

obrigatória para a conclusão do curso. Além de ser uma disciplina mínima em Publicidade 

e Propaganda, ela também é uma eletiva mínima do currículo de Jornalismo e uma 

disciplina equiparada à disciplina de Eventos, mínima para a graduação em Turismo. 
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No semestre 2017.1 tivemos alunos das graduações e períodos informados nos 

quadros 3 e 4, abaixo: 

 

Quadro 3 - Graduação e período dos alunos da turma A e B 

Índice Turma A Turma B 

Curso de Graduação 

Publicidade e Propaganda 

Jornalismo 

Outra Mínima 

Outra Eletiva 

 

90% 

10% 

0% 

0% 

 

75% 

22% 

0% 

3% 

Período  

5º 

Outro 

Não sei 

 

54% 

46% 

0% 

 

36% 

61% 

3% 

Fonte: Questionário da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

O quadro mostra que os alunos que cursam a disciplina são prioritariamente do 

curso principal da pesquisa, Publicidade e Propaganda, seguido pelo segundo curso 

predominante, Jornalismo. Apenas um aluno não informou qual seria seu curso. 

Quanto ao período, percebemos uma diferença entre a turma A e B. Os dados 

mostraram que a maioria dos alunos do turno da manhã fez a disciplina no período regular, 

enquanto os do turno da noite estão divididos entre vários períodos, numa porcentagem que 

não se pôde precisar. 

A turma B, em sua apresentação no primeiro dia de aula, demonstrou grande 

aversão à disciplina e, justamente por isso, muitos deixaram para cursá-la no final do curso 

de graduação, prorrogando o máximo que puderam. Com essa informação, tive um grande 

desafio com a turma B: engajá-los o máximo possível. 

Os dados acima foram colhidos por meio de um questionário de perfil (Apêndice 2) 

aplicado no início do semestre, que visava entender o perfil pessoal dos alunos e também 

sua relação com jogos eletrônicos. Com isso, visamos identificar os hábitos dos alunos e suas 

relações com os games e o ato de jogar, apesar de, como foi esclarecido, a gamificação não 

precisar culminar em um jogo, embora suas técnicas sejam baseadas em games.  
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O importante é conhecer o seu público. Educadores interessados em tentar 

implementar a gamificação em sala de aula também devem conhecer seu 

público. Felizmente, nós professores geralmente conhecemos um pouco sobre o 

nosso público: a idade, a distribuição de gênero, as habilidades de aprendizagem, 

e assim por diante. Nós também sabemos o que devemos ensinar. Sendo cálculo 

ou a Primeira Guerra Mundial, estamos precedidos por gerações de professores.  

O programa do curso é pré-estabelecido. Nós não só sabemos isso por ser uma 

tarefa da classe específica, mas também sabemos como essa tarefa deve estar na 

continuidade do ensino. Cálculo provavelmente não deve ser ensinado antes da 

adição e subtração. A Primeira Guerra Mundial provavelmente não deve vir 

depois da Segunda Guerra Mundial. (SHELDON, 2012, p. 190, tradução nossa) 

 

Cabe observar que todos os alunos concordaram em responder às perguntas. A 

seguir, será apresentada uma síntese das respostas mais relevantes para nossa pesquisa.  

Dos 48 alunos da turma A, 45 afirmaram ter feito uso de jogos eletrônicos alguma 

vez; na turma B, 35 dos 36 alunos, 35 já tinham utilizado. Com o gráfico de respostas 

(Figuras 3 e 4) para essa questão, podemos corroborar afirmações anteriores, como, por 

exemplo, a de que os jogos estão frequentemente presentes na vida dos homens. 

 

Figura 3 - Gráfico sobre a utilização de jogos eletrônicos em algum momento da vida na turma A 

 

Fonte: Questionário da pesquisa. Elaborado pela autora. 
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Figura 4 - Gráfico sobre a utilização de jogos eletrônicos em algum momento da vida na turma B 

 

Fonte: Questionário da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

Dos que utilizaram esse tipo de jogo, 22 da turma A e 19 da turma B tinham a 

utilização dos jogos como hábito, ou seja, nem todos têm o jogo na sua rotina. Contudo, ao 

afirmar na questão anterior que já haviam feito utilização de games, ainda podemos afirmar 

que pelo menos havia conhecimento desses jogos e, quiçá, uma intimidade com eles 

(Figuras 5 e 6).   

 

Figura 5 - Gráfico sobre o hábito de jogar (jogos eletrônicos) na turma A 

 

Fonte: Questionário da pesquisa. Elaborado pela autora. 
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Figura 6 - Gráfico sobre o hábito de jogar (jogos eletrônicos) na turma B 

 

Fonte: Questionário da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

No entanto, não era a maioria dos alunos que fazia desse um hábito diário; 12 da 

turma A e 10 da turma B afirmaram que não jogam diariamente (Figuras 7 e 8), o que 

podemos considerar um dado positivo, visto que frequentemente eles jogam por jogar, sem 

nenhum propósito. Jogos têm teor viciante e não devem ser estimulados como hábito, caso 

não haja uma real finalidade ou intenção.   

 

Figura 7 - Gráfico sobre a frequência do hábito de jogar (jogos eletrônicos) na turma A 

 

Fonte: Questionário da pesquisa. Elaborado pela autora. 
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Figura 8 - Gráfico sobre a frequência do hábito de jogar (jogos eletrônicos) na turma B 

 

Fonte: Questionário da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

Contudo, a maioria dos alunos que utilizavam jogos eletrônicos tinham bastante 

familiaridade com essa ferramenta, sendo que 19 alunos da turma A e 12 da turma B 

jogavam há mais de 10 anos (Figuras 9 e 10), o que contribuiu para que eles se 

envolvessem mais ao se depararem com uma disciplina gamificada. 

 

Figura 9 - Gráfico sobre o tempo que cada aluno já utiliza jogos eletrônicos na turma A 

 

Fonte: Questionário da pesquisa. Elaborado pela autora. 
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Figura 10 - Gráfico sobre o tempo que cada aluno já utiliza jogos eletrônicos na turma B 

 

Fonte: Questionário da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

Notamos que 21 alunos da turma A e 15 da turma B iniciaram essa prática na 

infância, uma fase reconhecidamente lúdica (Figuras 11 e 12). A maioria provavelmente 

iniciou essa atividade como uma brincadeira. Isso aguçou a curiosidade dos alunos para 

entenderem como seria usar essa técnica para adquirir conhecimentos na universidade.  

 

Figura 11 - Gráfico sobre o início do uso de jogos eletrônicos na turma A 

 

Fonte: Questionário da pesquisa. Elaborado pela autora. 
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Figura 12 - Gráfico sobre o início do uso de jogos eletrônicos na turma B 

 

Fonte: Questionário da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

O questionário foi uma importante fonte de informação para conhecermos melhor o 

convívio dos alunos com games, apoiando inclusive a preparação da orientação para os 

alunos quanto à condução da disciplina, as tarefas, a dinâmica, as regras, e todos as 

ferramentas da gamificação que utilizaríamos.  

 

 

3.5 A munição: os instrumentos utilizados na pesquisa  

 

 

Como descrito, foi usado um questionário para conhecer o perfil dos alunos, seus 

hábitos em relação ao uso de jogos eletrônicos, tecnologia e rede social, além de questões 

sobre o que ansiavam de uma aula mais prática. 

Também utilizamos duas avaliações feitas em sala – a primeira após a AV1 e a 

segunda após o evento – para o registro qualitativo dos alunos, que serão discutidos no capítulo 

4. As perguntas feitas nessas avaliações, na íntegra, estão disponíveis nos Apêndices 3 e 4. 

A aplicação da metodologia com os alunos pesquisados foi feita em uma rede social 

virtual. O foco de nossa proposta foi uma imersão no conteúdo da disciplina, por meio da 

técnica de gamificação, com o auxílio de um canal de interação, a fim de estimularmos o 

estudo contínuo dentro e fora da sala de aula. Como mencionado anteriormente, esse 

modelo foi preferido uma vez que a maioria das disciplinas universitárias dispõem de 
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apenas 100 a 200 minutos de aula por semana, o que consideramos insuficiente para este 

modelo de ensino-aprendizagem mais prático e de imersão. 

A plataforma escolhida para interação online entre discentes e docente foi a rede 

social Facebook, pela grande utilização entre os alunos dessa graduação. No questionário, 

mencionado anteriormente, perguntamos aos alunos sobre o uso do Facebook e outras 

redes sociais.  

Na turma A, em uma escala de muito a pouco ou nenhuma utilização do Facebook, 

34 dos 48 alunos usavam muito e apenas 1 não o utilizava, ao qual pedi a criação de um 

perfil apenas para interação no grupo secreto que utilizamos, o que foi aceito. Já na turma 

B dos 36 alunos, 34 utilizavam muito e não houve nenhum aluno que não estivesse inscrito 

nessa rede social. Esse número de usuários só não foi superior ao do Whatsapp19, que não 

consideramos adequado para o uso na pesquisa, visto que sua publicação é contínua, sem 

postagens fixas, o que torna difícil o acompanhamento em um grupo com muitas pessoas. 

No entanto, essa escolha deu-se não apenas pelos motivos anteriormente expostos, 

mas também pelo fato de o Facebook ter tido destaque no estudo de suas potencialidades 

na educação. Gomes et al. (2014, p. 9962-9965) enfatizam as seguintes: alto número de 

usuários, facilitando aumento dos laços sociais que ajudam a estreitar a comunicação, ato 

importante para o processo ensino-aprendizagem; atrai muitos jovens, podendo ser espaço 

de temas diversos, inclusive de assuntos acadêmicos; é uma plataforma multifuncional, 

com ferramentas de buscas, compartilhamentos, diálogos restritos e abertos, em grupos ou 

individuais; é uma ferramenta virtual, que funciona em tempo real. 

 

Então, se tivermos curiosidade sobre como projetar nossa aula como um jogo, o 

primeiro questionamento que devemos ter é o seguinte: o material é apropriado 

para ser apresentado como um jogo? [...] esta tem sido a pergunta de partida. 

Então, podemos olhar para uma aula como uma série de quebra-cabeças que 

devem ser resolvidos pelos nossos alunos, sejam estes enigmas explícitos 

(questionários, exames, perguntas colocadas pelo professor durante uma aula) ou 

implícitas (como um aluno pode obter boas notas?). Cada tarefa é um obstáculo 

que deve ser conquistado. Não se trata de afirmar que o obstáculo é uma fase de 

videogame a ser completa: trata-se de dizer o teorema deve ser solucionado; que 

o grupo deve se superar. (SHELDON, 2012, p. 191, tradução nossa) 

 

O Facebook foi utilizado para uma série de interações. Tivemos interações entre 

aluno e aluno, entre aluno e professor; tivemos divulgação e acompanhamento de tarefas; 

tivemos relatos de acontecimentos durante a semana até a chegada da próxima aula; 

                                                           
19  É um aplicativo de mensagens instantâneas (de texto ou de voz) utilizado em celulares com conexão à 

internet. 
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feedbacks imediatos foram postados; enfim, esse era um ponto central da disciplina, fora 

da aula de aula.   

Durante todo o período de aplicação da técnica de gamificação, como observadora-

participante, minha munição foram os vídeos gravados das aulas (nas duas turmas 

utilizamos o registo em vídeo durante todas as aulas, e, para isso, tivemos o consentimento 

e autorização escrita de todos os alunos) e meu diário de bordo, no qual fiz anotações para 

este relato. Tive também, em todas as aulas e no evento da turma B, a presença de um 

amigo-crítico, conforme especificado anteriormente. Esse amigo-crítico também foi uma 

ferramenta de coleta de dados, pois este fazia relatos sobre a pesquisa no intuito de 

aprimorar o uso da citada técnica em sala de aula.  

Também, como instrumento para a pesquisa, tivemos a ementa da disciplina, 

documento de base para a elaboração das tarefas semanais, que eram pautadas no conteúdo 

especificado da disciplina para execução com a turma dividida em cinco grupos, numa 

simulação de “departamentos de uma empresa de eventos” (gerência, produção, 

divulgação, captação e financeiro). Isso preparou os alunos para a elaboração de um evento 

real – a atividade estruturada do curso. 

 

 

3.6 A narrativa: entendendo como a disciplina foi estruturada 

 

  

A proposta que trouxemos para a disciplina foi simular uma empresa de eventos no 

ambiente universitário. Por meio das técnicas de gamificação, construímos uma narrativa 

com o intuito de que os alunos vivenciassem a prática profissional e tivessem uma 

experiência prazerosa. 

Com base nas informações relatadas até o momento, elaboramos a hipótese desta 

pesquisa: a suposição de que o lúdico, por meio da gamificação em sala de aula, atrelado à 

facilitação da comunicação pelas redes sociais virtuais, geraria uma nova utilização da 

tecnologia em ambientes de ensino-aprendizagem, que proporcionariam maior aderência 

dos alunos ao conteúdo da disciplina, colaborando com sua aplicação prática. 

 

Quando alguém aprende uma prática, é iniciado nas tradições de uma 

comunidade de profissionais que exercem aquela prática e no mundo prático que 

eles habitam. Aprende suas convenções, seus limites, suas linguagens e seus 
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sistemas apreciativos, seu repertório de modelos, seu conhecimento sistemático e 

seus padrões para o processo de conhecer-na-ação. (SCHÖN, 2000, p. 39).  

 

Consideramos que esse modelo de ensino prático faria com que os alunos 

aprendessem em tempo constante, dentro e fora de sala, o que proporcionaria maior 

engajamento docente e discente, facilitando o processo do ensino-aprendizagem, a 

avaliação da disciplina e, consequentemente, o ingresso do aluno no seu mercado de 

trabalho. Acreditamos que essa consideração será a percepção no relatório final, 

contribuição desta pesquisa. 

No questionário aplicado aos alunos no início das aulas, indagamos sobre o que 

eles esperavam de uma disciplina prática, com a utilização da gamificação, após ter sido 

esclarecido que ela se tratava de uma técnica baseada nos jogos de videogame. Esse 

questionamento foi baseado no contexto do crescente número de jogadores e no acesso 

mais facilitado aos ambientes online, que McGonigal (2010) apresenta como opções de 

jogos, focada em quatro qualidades dos jogadores que pretendem, em ambientes 

colaborativos, buscar soluções para problemas reais: 

  

 Produtividade prazerosa – Quando as partes envolvidas têm a sensação de um 

trabalho eficaz, devido aos resultados divulgados, por meio de feedbacks 

imediatos. 

 Habilidade de construir redes sociais estreitas – Como a autora trata de jogos em 

rede e online, os jogadores precisam aprimorar sua capacidade de trabalho em 

conjunto e, com isso, há esforços individuais para a construção de comunidades, 

para trocas de informações ou habilidades para o jogo. 

 Sentimento de otimismo urgente – Colaborando para que o erro seja entendido 

como necessário para o desenvolvimento humano e parte do processo de 

crescimento, o que pode ser levado para contextos exteriores ao do jogo. 

 Desejo de significado épico – Na cultura gamer atual, é a experiência do próprio 

jogo. É a definição dos sentimentos e do prazer, definidos muitas vezes como 

memoráveis ou recompensador. 

 

Na turma A, dos 48 alunos, a maioria declarou que conseguiríamos atingir os 

objetivos acima. Os alunos responderam positivamente que desenvolveriam uma atividade 

prazerosa (47 alunos), a habilidade de construir redes sociais estreitas (41 alunos), o 
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sentimento de otimismo e realização de trabalho concluído com êxito (44), significado em 

relação à aprendizagem (46), colaboração e cooperação entre a turma participante (43), a 

relação entre a teoria e a prática (43 alunos) e entenderiam o jogo como um objetivo e não 

apenas como jogar por jogar (42). 

 

Figura 13 - Gráfico sobre o que os alunos esperavam de uma disciplina prática, com a utilização da 

gamificação na turma A 

 

Fonte: Questionário da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

Já na turma B, dos 36 alunos, 35 acreditaram que desenvolveriam uma atividade 

prazerosa, 27 a habilidade de construir redes sociais estreitas, 35 o sentimento de otimismo 

e realização de trabalho concluído com êxito, 35 o significado em relação à aprendizagem, 

35 a colaboração e cooperação entre a turma participante, 36 a relação entre a teoria e a 

prática e 30 entenderiam o jogo como um objetivo (e não jogar por jogar). 
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Figura 14 - Gráfico sobre o que os alunos esperavam de uma disciplina prática, com a utilização da 

gamificação na turma B 

 

Fonte: Questionário da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

Assim, na primeira aula do semestre foi apresentado o conteúdo programático da 

disciplina aos alunos e a proposta de simularmos uma empresa de eventos e seus 

departamentos, o que foi aceito pela totalidade da turma. 

É importante afirmar que foram respeitadas as características do ato de jogar nessa 

fase da pesquisa, de acordo com Pedrosa 

  

 A primeira característica refere-se à liberdade de participação, ou seja, se a 

adesão ao jogo não for livre, o jogo perde sua natureza, portanto o jogador não 

pode ser forçado a participar.  

 A segunda relaciona-se ao espaço e ao tempo do jogo que devem ser 

previamente estabelecidos, ou seja, o jogo tem como característica a 

delimitação (demarcação). 

 Além disso, o resultado de um jogo não pode ser determinado previamente, 

bem como o seu desenvolvimento, em outras palavras, a terceira característica 

do jogo é a incertitude.  

 A quarta delas é a improdutividade, pois o jogo não gera elementos novos de 

qualquer natureza tal como bens e riquezas, ou seja, ao final do jogo observa-se 

uma situação idêntica à de seu início, salvo se for feita alguma alteração de 

propriedade no círculo dos jogadores.  

 A quinta, característica refere-se a que, o jogo é regulamentado (regrado), 

isto é, sujeito a convenção própria e, portanto, independe de leis ordinárias.  

 Como sexta e última característica, temos que o jogo é fictício, pois é irreal em 

relação à vida corrente e, portanto, possui uma consciência específica em 

relação a uma segunda realidade. (PEDROSA, 2016, p. 88) 
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Caso algum aluno não quisesse aderir ao projeto, ele teria as aulas teóricas 

normalmente e seria avaliado apenas pelo método regular da disciplina: prova. Contudo, 

isso não ocorreu, pois todos concordaram em participar do projeto. 

Expliquei também o processo de pesquisa sobre o uso da tecnologia em sala de aula 

além de suas implicações (Figura 14), o porquê da investigação (Figura 15), e que 

usaríamos a técnica de gamificação para a simulação, fazendo assim que nossa aula fosse 

mais prática. 

 

Figura 15 - Foto de slide utilizado em sala de aula para explicar a pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de www.tirinhasdoze.com. 

 

Figura 16 - Foto de slide utilizado em sala de aula para explicar a pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de imagens do Google. 

 

Começamos pela parte teórica da disciplina, com conceitos e tipologia de eventos, 

http://www.tirinhasdoze.com/
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para, em seguida, passarmos para um brainstorm20 sobre qual seria o evento da turma, 

tema, formato, nome etc. A data, para ambas as turmas, foi previamente definida pelo 

calendário acadêmico: 27 de maio de 2017. A turma A escolheu organizar um evento sobre 

a evolução do videogame, em virtude da comemoração dos 40 anos do “Atari”; o evento 

foi nomeado: “Start – Do Atari aos Estádios”. A turma B elegeu a música como a temática 

de seu evento, denominado: “Estasom – Unindo Gerações”, para falar sobre a cronologia 

dos etilos musicais brasileiros. 

A teoria foi ministrada em sala de aula, cumprindo a ementa da disciplina. 

Paralelamente, as turmas foram divididas em grupos para a simulação de “departamentos 

de uma empresa de eventos”, sendo eles gerência, produção, divulgação, captação e 

financeiro. 

A partir desse momento, foi criado, para cada turma, um grupo secreto no 

Facebook, nos quais eu também estava inserida, para contato contínuo sobre as 

necessidades dos eventos e posterior divulgação das tarefas. 

Na aula seguinte, além do conteúdo teórico, foram apresentadas as regras da 

gamificação para o nosso projeto, tendo sido frisado, mais uma vez, que ele traria a 

possibilidade de praticarmos como um profissional de eventos. 

 

Uma aula prática é um ambiente projetado para a tarefa de aprender uma prática. 

Em um contexto que se aproxima de um mundo prático, os estudantes aprendem 

fazendo, ainda que sua atividade fique longe do mundo real do trabalho. Eles 

aprendem assumindo projetos que estimulam e simplificam a prática ou projetos 

reais sob uma supervisão minuciosa. Uma aula prática é um mundo virtual, 

relativamente livre de pressões, distrações e riscos do mundo ao qual, no entanto, 

ele diz respeito. Fica no espaço intermediário entre o mundo prático, a camada 

“leiga” da vida ordinária e o mundo esotérico da academia. É, também, um 

mundo coletivo em si, com sua própria mistura de materiais, ferramentas, 

linguagens e apreciações. Incorpora maneira particulares de ver, pensar e fazer 

que tendem, com o tempo, a ter sua autoridade cada vez mais reforçada na visão 

do estudante. (SCHÖN, 2000, p. 40).  

 

Para a divisão dos grupos, a fim de evitarmos que os amigos estivessem sempre 

juntos e para proporcionar novos laços estreitos de relacionamentos, pedi que eles se auto 

avaliassem considerando cinco perfis, baseados nos departamentos que teriam que 

trabalhar. A solicitação foi que eles ponderassem suas aptidões e experiências prévias. “As 

necessidades dos estudantes são tão vastas quanto suas quantidades. Mas, novamente, eles 

                                                           
20 Palavra inglesa bastante utilizada na criação de projetos (no nosso caso, o evento da turma), considerada 

uma “tempestade de ideias”, momento em que todos podem dar sua opinião para posterior escolha/decisão. 
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raramente entram em uma sala de aula como quantidades completamente irreconhecíveis.” 

(SHELDON, 2012, p. 192) A intenção foi colocar um aluno com habilidade similar em 

cada grupo, para equilibrarmos todas as equipes.  

 

 Gerência – Ser líder (l)21; 

 Produção – Ser operacional (op); 

 Divulgação – Ser criativo (c); 

 Captação de recursos – Ser desinibido (d); 

 Financeiro – Ser organizado (or). 

 

Os grupos foram estruturados em sala de aula, com a participação dos alunos. A 

intenção foi ter um aluno com cada uma das habilidades, de modo que sempre alguém 

tivesse aquela que caracterizava o departamento da semana, na tentativa que não houvesse 

um grupo privilegiado. 

Na prática, devido à grande quantidade de alunos na turma A, tivemos a repetição 

de dois alunos com a mesma habilidade em cada grupo. A opção foi colocar a habilidade 

duplicada no grupo que começaria no departamento correspondente a essa, ou seja, dois 

líderes no grupo que começou pela gerência e, assim, consecutivamente. 

Na turma B ocorreu o oposto. Devido ao número menor de alunos, alguns grupos 

ficaram sem representantes de todas as habilidades e, assim, optamos por colocar os grupos 

sem a habilidade específica como os últimos a passarem pelo respectivo departamento, 

visando um prazo para que eles a desenvolvessem. No caso, o que não tinha nenhum aluno 

como organizado, ficou com o departamento financeiro como último estágio. 

 

 

3.7 As fases do jogo: as tarefas contínuas simulando a vida profissional 

 

 

Em vez de montar os departamentos, montei grupos que, para viver a experiência 

de todas as áreas de uma produtora/organizadora de eventos, a cada semana, mudaram de 

departamento. Para ressaltar a origem da gamificação nos jogos de videogames, os grupos 

levaram nomes dos personagens mais famosos de todos os tempos: PacMan (PM), Mario 

                                                           
21As letras ao lado das habilidades representam suas iniciais, para facilitar a auto avaliação de cada aluno 

conforme apresentado nos quadros de divisão dos grupos por turma (Quadros 4 e 5). 
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Bros (MB), Sonic (SC), Street Fighter (SF) e Pokemon (PK). 

Cada grupo foi composto, consecutivamente, por uma pessoa que se identificou 

com um dos perfis, de acordo com as características citadas anteriormente, ou seja, 01 

líder, 01 operacional, 01 criativo, 01 desinibido e 01 organizado, seguindo os critérios 

apresentados no final do último subitem. Ao final, quando houve empate, eu perguntava se 

a pessoa não teria outra habilidade, entre as cinco solicitadas, além da escolhida, para 

desempate. Com isso, foi possível manter os grupos com o mesmo número de pessoas, e 

todos eles com um número similar de habilidades, de modo que a cada mudança de 

departamento houvesse pelo menos um aluno com habilidade específica, responsável para 

conduzir as tarefas da semana. Abaixo, os quadros 4 e 5 dos grupos montados: 

 
Quadro 4 - Divisão dos grupos da turma A 

Divisão dos grupos de Trabalhos Turma A 

Pac Man Mario Bros Sonic Street Fighter Pokémon 

COMPONENTES 

1 – A1 (l) 1 – A10 (op) 1 – A20 (d) 1 – A29 (c) 1 – A39 (or) 

2 – A2 (or) 2 – A11 (l) 2 – A21 (op) 2 – A30 (d) 2 – A40 (c) 

3 – A3 (c) 3 – A12 (or) 3 – A22 (l) 3 – A31 (op) 3 – A41 (d) 

4 – A4 (d) 4 – A13 (c) 4 – A23 (or) 4 – A32 (l) 4 – A42 (op) 

5 – A5 (op) 5 – A14(d) 5 – A24 (c) 5 – A33 (or) 5 – A43 (l) 

6 – A6 (l) 6 – A15 (op) 6 – A25 (d) 6 – A34 (c) 6 – A44 (or) 

7 – A7 (or) 7 – A16 (l) 7 – A26 (op) 7 – A35 (d) 7 – A45 (c) 

8 – A8 (c) 8 – A17 (or) 8 – A27 (l) 8 – A36 (op) 8 – A46 (d) 

9 – A9 (op) 9 – A18 (c) 9 – A28 (or) 9 – A37 (l) 9 – A47 (op) 

 10 – A19 (d)  10 – A38 (or) 10 – A48 (l) 

2l + 2or + 2c + 1d 

+ 2op 

= 9 pessoas 

2op + 2l + 2or + 2c 

+ 2d 

= 10 pessoas 

2d + 2op + 2l + 

2or + 1c 

= 9 pessoas 

2c + 2d + 2op + 

2l + 2or 

= 10 pessoas 

2or + 2c + 2d + 

2op + 2l 

= 10 pessoas 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Quadro 5 - Divisão dos grupos da turma B 

Divisão dos grupos de Trabalhos Turma B 

Pac Man Mario Bros Sonic Street Fighter Pokémon 

COMPONENTES 

1 – B1 (l) 1 –B8 (op) 1 – B16 (d) 1 – B23 (c) 1 – B30 (or) 

2 – B2 (or) 2 – B9 (l) 2 – B17 (op) 2 – B24 (d) 2 – B31 (c) 

3 – B3 (c) 3 – B10 (or) 3 – B18 (l) 3 – B25 (op) 3 – B32 (d) 

4 – B4 (d) 4 – B11 (c) 4 – B19 (or) 4 – B26 (l) 4 – B33 (op) 

5 – B5 (op) 5 – B12 (d) 5 – B20 (c) 5 – B27 (or) 5 – B34 (c) 

6 – B6 (l) 6 – B13 (op) 6 – B21 (d) 6 – B28 (c) 6 – B35 (or) 

7 – B7 (or) 7 – B14 (l) 7 – B22 (op) 7 – B29 (d) 7 – B36 (c) 

 8 – B15 (op)    
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2l + 2or + 1c + 1d 

+ 1op 

= 7 pessoas 

3op + 2l + 1or + 1c 

+ 1d 

= 8 pessoas 

2d + 2op + 1l + 

1or + 1c 

= 7 pessoas 

2c + 2d + 1op + 

1l + 1or 

= 7 pessoas 

2or + 3c + 1d + 

1op + 0l 

= 7 pessoas 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Infelizmente, na turma B, devido às muitas ausências no começo do semestre, 

tivemos um grupo que ficou sem nenhum perfil de liderança. Foi necessário ir alocando os 

alunos nos grupos com menor número de integrantes, quando eles apareciam, no final das 

vagas, mas nenhum se autodeclarava líder. No entanto, isso não se tornou um problema, 

pois muitos deles se mostraram com outras habilidades e supriram essa falta. 

Após definidos os grupos, começamos a “primeira fase do trabalho ou do jogo”. 

Nessa fase atuei no papel da considerada professora “tradicional”, ditando as tarefas para 

cada grupo, e as avaliando também. Durante seis semanas ficamos nessa fase para que 

todos os grupos passassem por cada um dos cinco departamentos, sendo que na primeira 

semana todos trabalharam em uma tarefa única, que consistia em elaborar um projeto para 

o evento nos moldes de um projeto apresentado por mim em sala de aula. Na segunda 

semana, começamos o primeiro desafio, a integração de todos os grupos para juntar o 

melhor de cada projeto, tornando-o único, sendo que agora cada grupo tinha uma tarefa 

definida para o seu departamento. A partir da terceira semana, continuamos com uma tarefa 

por departamento para cada grupo que estava nele. Ressalte-se que todas as tarefas eram 

diretamente relacionadas com a elaboração do evento, afinal, estávamos, no que 

consideramos na produção de eventos, na fase pré-evento (Quadro 6). 

 

Quadro 6 - Departamentos de trabalho dos grupos da turma A e B 

Departamentos de Trabalho dos Grupos Turma A e B 

Pac Man Mario Bros Sonic Street Fighter Pokémon 

Semana 1 e 2 de Trabalho 

Gerência 

Habilidade Nata: 

Ser Líder 

Produção 

Habilidade Nata: 

Ser Operacional 

Captação 

Habilidade Nata: 

Ser Desinibido 

Divulgação 

Habilidade Nata: 

Ser Criativo 

Financeiro 

Habilidade Nata: 

Ser Organizado 

Semana 3 de Trabalho 

Financeiro Gerência Produção Captação Divulgação 

Semana 4 de Trabalho 

Divulgação Financeiro Gerência Produção Captação 

Semana 5 de Trabalho 

Captação Divulgação Financeiro Gerência Produção 

Semana 6 de Trabalho 

Produção Captação Divulgação Financeiro Gerência 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Observamos os seguintes elementos na técnica de gamificação: objetivos, regras, 

conflito, competição ou cooperação, atividade em equipe, estruturação de pontuação, 

feedback, níveis de dificuldade, narrativa, interesse pelas partes envolvidas, cuidado com a 

estética e possibilidade de refazer (KAPP, 2012). Até este momento já tínhamos estipulado 

objetivos e regras, agregados à narrativa: a disciplina seria trabalhada como uma simulação 

do mercado de trabalho; cada aluno tinha o seu grupo. Alguns quiseram trocar, mas uma 

vez iniciadas as tarefas, isso não era mais possível, pois tínhamos uma tarefa semanal a ser 

cumprida, a cada semana em um departamento diferente. 

As atividades eram sempre em equipe, mas em alguns momentos surgiram 

atividades individuais, que percebi serem necessárias para manter o estímulo dos alunos. 

Também surgiram os conflitos (que serão relatados mais adiante), que foram administrados 

em um primeiro momento pela professora e, depois, pela própria turma, que assumiu a 

tarefa de administrá-los. Carecia, então, trabalhar competição, cooperação, estruturação de 

pontuação, feedback, cuidado com a estética, possibilidade de refazer e níveis de dificuldade, 

dependendo do interesse pelas partes envolvidas. Nessa primeira fase, trabalhamos, 

principalmente, duas dessas premissas: a cooperação dentro de cada grupo (a competição 

ficaria para um próximo momento), e a possibilidade de refazer, revertendo os erros. 

Para trabalhar essas duas premissas, foi necessária a estruturação da pontuação, 

efetivada, a cada semana, da seguinte forma: um ponto pela entrega do trabalho no prazo, 

ou seja, dentro de uma semana; um a dois pontos pela execução da tarefa; e um ponto extra 

para trabalhos de destaque. Caso houvesse erro, ou alguma pendência, havia a 

possibilidade de mais três dias para a revisão e nova entrega do trabalho (contudo, já 

acumulando a tarefa do outro departamento que o grupo assumisse). Nessa situação, após 

revista a tarefa, o grupo poderia ganhar meio ou um ponto mais.   

Não passamos de 3 semanas com revisões, as turmas rapidamente entenderam a 

dinâmica dos trabalhos. Além disso, pediram a criação de um espaço no Dropbox para 

armazenamento dos trabalhos e proativamente (sem minha solicitação) já demandavam a 

tarefa no final de cada aula, postando a resposta no Dropbox, que também era enviada por 

e-mail até o dia da aula seguinte. Assim, as próprias turmas criaram seus esquemas de 

trabalho (similares na turma A e B) e, consequentemente, a cobrança dos trabalhos não foi 

necessária. 

Na primeira fase, a cooperação foi trabalhada inclusive na estrutura da sala de aula. 

Ao invés de manter a arrumação regular, no formato escolar, optei por trabalhar em um 
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círculo para cada grupo. Assim, eles sentavam-se em grupos para apresentar seus trabalhos, 

e para assistir o dos outros grupos. Também não tivemos 100% das turmas em grupos 

iguais. Lideranças foram surgindo, embora eu tenha optado por não as destacar nesse 

primeiro momento. 

A avaliação de cada tarefa, o retorno da pontuação, ou seja, o feedback era 

imediato. Cada grupo saía da aula sabendo qual a pontuação que recebeu pela tarefa 

apresentada e podia, inclusive, calcular qual seria sua nota em tempo contínuo. 

A escala de pontuação apresentada para a 1ª avaliação (Figura 15) foi a seguinte: 

 

Figura 17 - Foto de slide utilizado em sala de aula para explicar a pontuação da AV1 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como mencionado, a necessidade de conferir uma pontuação individual ficou 

evidente, pois foram surgindo muitas ideias que geraram apresentações individuais dentro 

dos grupos. Desse modo, para não colocar todos os alunos no mesmo patamar, pois isso 

poderia desestimulá-los, foram necessários alguns ajustes considerando o desempenho 

individual dos alunos. Apesar de terem trabalhado em grupos, eles demonstravam muita 

preocupação que eu diferenciasse quem fez e quem não fez as tarefas. Por isso, os grupos 

tiveram a nota partindo do somatório acima, mas as notas foram confirmadas 

individualmente, com base nas tarefas extras individuais de cada membro do grupo. 

Após a AV1, percebi que muitos estavam entrando em um processo automático de 

receber e entregar tarefas, “em instâncias de gamificação, onde um jogador está realizando 

atividades sem sentido, apenas para receber pontos e não há muito além de ganhar pontos, 
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os jogadores se tornam entediados ou no pior dos casos desmotivados” (KAPP, 2012, p. 

2647, tradução nossa), por isso “passamos de fase” e, a partir de então, foi considerado que 

apesar de ainda estarmos no pré evento, ingressávamos na fase dois do jogo. 

Nesse momento, atuei apenas como uma tutora ou o que denominamos de game 

master22. Assistia ao jogo, com olhar crítico, contudo não mais ditava as tarefas e as 

avaliava. Isso passou a ser feito pelos grupos entre si. Por cinco semanas a dinâmica ocorreu 

desse modo, para que cada grupo passasse novamente por cada um dos cinco departamentos. 

Em Sheldon, a definição encontrada para game master foi a seguinte: 

 

Um mestre de jogos é uma pessoa que atua como um organizador, fonte oficial 

para perguntas relativas a regras, árbitro e moderador para jogos de 

multijogadores. O papel de um mestre de jogos em um jogo tradicional de 

multijogadores é fazer a associação das histórias dos personagens do jogo de 

todos os participantes, controlar os aspectos não relacionados a jogos do jogo, 

criar ambientes em que os jogadores podem interagir e solucionar conflitos entre 

os jogadores. O papel básico do mestre de jogo é o mesmo em quase todos os 

jogos tradicionais de multijogadores, apesar das regras específicas de cada jogo 

fazerem com que ele tenha deveres específicos daquele sistema único. 

(SHELDON, 2012, p. 220, tradução nossa) 

 

Para o autor, se trocarmos game master por professor, perceberemos a mesma 

função desse em sala de aula: 

 

Um professor é uma pessoa que atua como um organizador, fonte oficial para 

perguntas relativas a regras, e um moderador para a sala de aula. O papel de um 

professor em uma aula tradicional é fazer a associação das experiências dos 

alunos, controlar os aspectos não relacionados à educação na aula, criar 

ambientes em que os alunos podem interagir e aprender, e solucionar conflitos 

entre os alunos. O papel básico do professor é o mesmo em quase todas as aulas 

tradicionais, apesar das regras específicas das aulas gamificadas que fazem com 

que ele tenha deveres específicos daquele sistema único. (SHELDON, 2012, p. 

220, tradução nossa) 

 

Com essas definições, Sheldon (2012) defende que o professor que deseja trabalhar 

com aulas gamificadas precisa ser muito melhor no papel de game master – a fim de 

entender as necessidades dos alunos e dominar todos os processos em sala de aula – do que 

no de um exímio desenvolvedor de aulas gamificadas. Para o autor, não convém saber 

fazer o planejamento do uso da gamificação em sala se você não souber como administrá-

la com os alunos.   

Com o intuito de entender melhor os anseios dos alunos e proporcionar a interação, 

                                                           
22No vocabulário dos jogos, o game master é aquele que é o responsável pelo jogo, colabora para seu bom 

andamento, desenvolvendo táticas, controlando os recursos e as regras, enfim, funciona como o líder. 
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a criação de ambientes propícios para as atividades e relacionamentos e até mesmo 

entender o desenvolvimento da disciplina gamificada, antes da mudança de fase, fizemos 

uma avaliação da técnica de gamificação e os alunos também deram feedback sobre o 

projeto. Assim, algumas mudanças foram feitas. Os alunos acreditavam que uma semana 

apenas em cada departamento seria pouco tempo, alegaram que precisavam de mais tempo 

para concluir uma tarefa por inteiro, tinham dificuldade de deixá-la estruturada para o 

próximo grupo dar continuidade. Também sentiam dificuldade em não ter um aluno 

responsável pelo departamento para gerenciar as informações já concretizadas. Devido ao 

calendário semestral, não foi possível fazer a alteração solicitada pelos alunos, qual seja, a 

de ampliar para mais de uma semana a permanência em cada departamento. Contudo, 

quanto a ter um responsável por cada departamento, juntos conseguimos levantar uma 

alternativa, que, aplicada, também solucionou parte da primeira solicitação. Cada 

departamento passou a ter dois líderes, função que denominamos coach; eles não rodavam 

mais nos departamentos, mas sim recebiam cada grupo que chegava, passando para eles as 

tarefas realizadas previamente e as pendentes. Essa função foi voluntária e foi acertado que 

a saída seria de apenas dois participantes por grupo, para não haver grande desfalque. 

Nesse momento, não foram consideradas as habilidades natas reconhecidas na primeira 

fase. Decidimos também que, além dos coaches, dois alunos seriam os gerentes apenas no 

dia do evento.  

A essa altura do semestre, os alunos demonstravam que tinham desenvolvido 

habilidades além daquelas que haviam reconhecido no início das aulas. Além disso, foi 

possível observar alguns equívocos nas autoatribuições. Com isso, surgiu uma nova 

estrutura no organograma (Quadro 7) dos grupos: 

 

Quadro 7 - Novo organograma das turmas A e B 

COACHES (FIXOS) 

COMPONENTES (MOVÉIS) 

Gerência Produção Captação Divulgação Financeiro 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Repetimos a dinâmica de mudança para os grupos dos demais alunos, paralisando 

apenas os coaches nos departamentos e distribuindo e avaliando as tarefas da seguinte 

forma (Quadros 8 e 9): 
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Quadro 8 - Departamentos de trabalho dos grupos da turma A e B na segunda fase 

Departamentos de Trabalho dos Grupos Turma A e B 

Pac Man Mario Bros Sonic Street Fighter Pokémon 

Semana 7 de Trabalho 

Gerência 

Habilidade Nata: 

Ser Líder 

Produção 

Habilidade Nata: 

Ser Operacional 

Captação 

Habilidade Nata: 

Ser Desinibido 

Divulgação 

Habilidade Nata: 

Ser Criativo 

Financeiro 

Habilidade Nata: 

Ser Organizado 

Semana 8 de Trabalho 

Financeiro Gerência Produção Captação Divulgação 

Semana 9 de Trabalho 

Divulgação Financeiro Gerência Produção Captação 

Semana 10 de Trabalho 

Captação Divulgação Financeiro Gerência Produção 

Semana 11 de Trabalho 

Produção Captação Divulgação Financeiro Gerência 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 9 - Divisão de demanda e avaliação de tarefas pelos grupos da turma A e B na segunda fase 

Semana de trabalho Grupo que 

determina e avalia a 

tarefa 

Grupo que executa 

a tarefa 

Departamento 

Semana 7 Pokemon 

Pac Man 

Mario Bros 

Sonic  

Street Fighter 

PacMan 

Mario Bros 

Sonic 

Street Fighter 

Pokemon 

Gerência 

Produção 

Captação 

Divulgação 

Financeiro 

Semana 8 Pac Man 

Mario Bros 

Sonic  

Street Fighter 

Pokemon 

Mario Bros 

Sonic 

Street Fighter 

Pokemon 

PacMan 

Gerência 

Produção 

Captação 

Divulgação 

Financeiro 

Semana 9 Mario Bros 

Sonic  

Street Fighter 

Pokemon 

Pac Man 

Sonic 

Street Fighter 

Pokemon 

PacMan 

Mario Bros 

Gerência 

Produção 

Captação 

Divulgação 

Financeiro 

Semana 10 Sonic  

Street Fighter 

Pokemon 

Pac Man 

Mario Bros 

Street Fighter 

Pokemon 

PacMan 

Mario Bros 

Sonic 

Gerência 

Produção 

Captação 

Divulgação 

Financeiro 

Semana 11 Street Fighter 

Pokemon 

Pac Man 

Mario Bros 

Sonic  

Pokemon 

PacMan 

Mario Bros 

Sonic 

Street Fighter 

Gerência 

Produção 

Captação 

Divulgação 

Financeiro 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Agreguei a esse cronograma uma tarefa individual por semana, como apresentado 

no quadro a seguir (Quadro 10), que poderia ser efetuada por qualquer aluno da turma, mas 

que não teve adesão dessa forma organizada. As tarefas individuais surgiram, e com muita 
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demanda, no entanto, sem respeitar essa ordem e muitas vezes sem ser individual, mas sim 

em grupos e trios. 

 

Quadro 10 - Possibilidade de tarefas individuais para a turma A e B na segunda fase 

Semana de trabalho Tarefa Individual Relacionada ao Departamento: 

Semana 7 Financeiro 

Semana 8 Divulgação 

Semana 9 Captação 

Semana 10 Produção 

Semana 11 Gerência 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O quadro de pontuação para a segunda avaliação (Figura 16) também foi elaborada 

e, da mesma forma que na AV1, permitia que os alunos contabilizassem seus pontos 

semana a semana. A avaliação não partia mais de mim, como professora, mas do grupo que 

havia delegado a tarefa na semana anterior. No entanto, a avaliação continuava imediata, 

ou seja, logo após a apresentação da tarefa semana a semana (e eu poderia interferir caso 

observasse a interferência de questões pessoais, competição exacerbada, ou mesmo 

displicência na pontuação que atribuíam).  

 

Figura 18 - Foto de slide utilizado em sala de aula para explicar a pontuação da AV2 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Houve também uma mudança no formato de disposição dos alunos na sala. A partir 

de então, os grupos que delegavam as tarefas e iriam avaliá-las sentavam frente a frente ao 
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grupo que as havia executado e que seria avaliado. Eu me posicionava sentada no meio, no 

começo das duas filas, como uma mediadora, e os demais alunos poderiam sentar-se 

livremente para assistir às disputas. Nesse segundo momento, enfatizei mais a competição 

do que a cooperação, pois o interesse no entrosamento da turma tinha sido alcançado na 

primeira fase e agora a estratégia era incentivá-los a apresentar excelência nos trabalhos. O 

que ocorreu, pois esse objetivo foi alcançado com ajuda da competição. 

 

 

3.8 O tabuleiro: a personificação da disputa 

 

 

Para o processo exploratório, tivemos como inspiração as Árvores de 

Conhecimento de Pierre Lévy (2005). 

  

Graças a essa abordagem, cada membro de uma comunidade pode fazer com que 

toda a diversidade de suas competências seja reconhecida, mesmo as que não 

foram validadas pelos sistemas escolares e universitários clássicos. Crescendo a 

partir das autodescrições dos indivíduos, uma árvore de conhecimentos torna 

visível a multiplicidade organizada por competências disponíveis em uma 

comunidade. Trata-se de um mapa dinâmico, consultável na tela, que possui de 

fato o aspecto de uma árvore, e cada comunidade faz crescer uma árvore de 

forma diferente. (LÉVY, 2005, p. 181, grifos nossos) 

 

Em uma metáfora, no caule da árvore estava o conteúdo programático da disciplina, 

com o início na raiz e o fim próximo à copa (Figura 17). As habilidades e competências 

estavam divididas na copa da árvore, e a cada semana escalamos um nível no caule, com a 

pontuação das tarefas, e a rotação dos grupos nas copas, com as habilidades desenvolvidas 

(Figura 18 e 19) para a execução de um evento no mercado de trabalho. No final, “os 

frutos” foram os próprios eventos de cada turma e as notas para conclusão da disciplina. 

Cada grupo ganhou uma árvore, que foi sendo composta semanalmente, por eles 

próprios. Abaixo, as fotos do tabuleiro da disputa em três momentos.  
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Figura 19 - As árvores ao serem entregues, apenas com o nome do grupo.  

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

Figura 20 - As árvores no meio do processo, com preenchimentos de pontuação e departamento percorrido. 
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Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

Figura 21 - As árvores quase ao final do processo, a apenas um departamento a ser percorrido. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

Na base de cada árvore havia o nome do grupo. Além disso, foi pedido que os 

grupos personalizassem suas árvores, escrevendo nome de seus componentes (Figuras 18 e 

19). No mesmo sentido da metáfora, expliquei que ali seriam as raízes do grupo, o que eles 

haviam aprendido anteriormente e que os auxiliaria na disciplina, as habilidades que 

traziam e as que atribuíram a si mesmos.  

No tronco haveria a pontuação, que a cada semana crescia, aumentando a 

sustentação da copa; na copa estariam as habilidades a serem desenvolvidas, no nosso 

caso, cada um dos departamentos pelo qual eles passassem. Cada departamento tinha uma 

cor e duas peças, com um total de dez peças no topo da árvore, fazendo a alusão a um 

quebra cabeça. Apenas entregando a tarefa é que eles recebiam a pontuação que indicaria o 

número de peças que seriam colocados no caule. Além disso, recebiam uma parte da copa, 

na cor que simbolizava o departamento pelo qual passaram (Figuras 18 e 19). 

 

 



75 

 

 

3.9 A pontuação ou score: como foram feitas as avaliações 

 

Com o início das atividades com emprego da técnica da gamificação com as 

turmas, os grupos passaram a ser avaliados semanalmente. Na própria aula em que 

entregavam as tarefas, eles eram informados sobre a pontuação alcançada. Com isso, 

fizemos uma avaliação contínua e não nos limitamos aos momentos pontuais da realização 

das provas. 

 

O sistema de feedback define as respostas do sistema ao indivíduo. São as 

ferramentas por onde o indivíduo se orienta sobre sua posição com relação aos 

elementos que regulam a interação dentro do universo. Esse sistema é importante 

para suportar a performance e a motivação do indivíduo. Fornecer respostas 

imediatas do sistema ao indivíduo possibilita que falhas possam ser evitadas ou 

que o sujeito possa ser conduzido na recuperação de algum erro. Além de 

corroborar para o maior aproveitamento do sistema, aumentando os níveis de 

engajamento. (BUSARELLO, 2016, p. 75) 

 

Começamos com três pontos por semana, no entanto, os trabalhos apresentados 

foram muito acima da expectativa. A partir dessa observação, decidi estipular um ponto 

extra para os trabalhos que se destacavam. Desse modo, cada grupo passou a poder atingir 

quatro pontos: três regulares e o extra, por desempenho. Esse ponto extra também valeu 

para os trabalhos adicionais ou individuais que eram apresentados, isto é, que não estavam 

na solicitação da semana, mas que estavam de acordo com a elaboração do evento. 

Assim que a pontuação extra foi instituída, questionei aos alunos se todo o grupo 

tinha participado da tarefa ou se havia sido uma ação isolada de um integrante ou de um 

subgrupo. Muitas vezes foram ações isoladas, então o ponto era concedido apenas para os 

executores. Contudo, o primeiro a receber essa bonificação disse que foi ele o executor, 

mas que dividiria com todo o grupo.  E assim acontecia quando um integrante, de qualquer 

dos grupos, recebia um ponto extra. 

Para Huizinga (2000, p. 40) “chegamos a outra característica muito importante do 

jogo: o êxito obtido passa prontamente do indivíduo para o grupo”. Concedi o 

compartilhamento do ponto, mas deixei anotado no meu quadro de pontuação o aluno que 

executou a tarefa, para que na hora da elaboração das notas eu avaliasse se ele deveria ter, 

ou não, uma pontuação extra. Com esse compartilhamento de pontos, entendi que a fase da 

cooperação tinha atingido seu objetivo. 
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3.10 A jogada final: a atividade estruturada, os eventos feitos pelas turmas 

 

 

O projeto de evento da turma A “Start – Do Atari ao Estádio”, tratou sobre os 

quarenta anos do console “Atari 2600”, a evolução constante dos videogames, games (em 

sua vasta vertente) e sua influência no comportamento e relação entre pessoas e 

consumidores, chegando até aos campeonatos e a profissionalização do videogame como 

nicho esportivo. 

A turma B abordou a evolução da música no território brasileiro. Começou a linha 

do tempo musical no século XX, quando houve o crescimento no campo erudito e também 

no popular, e retratou a evolução até os dias atuais. O tema foi escolhido a partir de ideias e 

consenso dos alunos que reconheceram que a música é um produto muito consumido e 

explorado pelo mercado, além do fato de inúmeros segmentos musicais estarem 

diretamente ligados à construção da identidade do povo brasileiro. Aproveitando o 

interesse do público alvo pela música, a turma quis resgatar a cultura musical do nosso 

país. A intenção era estimular e atrair gostos compatíveis com os anseios da comunidade 

acadêmica local, divulgando gêneros e artistas populares da música (do passado e do 

presente), ampliando conhecimentos e difundindo cultura por meio da música. Foi um 

tema relevante, que contribuiu cultural e academicamente com público-alvo (estudantes, 

professores e colaboradores da universidade). 

 Todos os tópicos e estratégias relatados acima foram construídos a partir do objeto 

de pesquisa principal – a aplicação da gamificação para o ensino da teoria na prática. 

Contudo, seu desenvolvimento e seus instrumentos foram criados e constantemente 

analisados e adaptados de acordo com a realidade e a demanda das turmas, além de seus 

respectivos eventos. 

 O resultado me parece relevante para a análise dos anseios dos alunos do ensino 

superior e sua relação com o preparo e a prática da docente, que possui uma experiência de 

mercado desse segmento e que prepara o discente para ingresso no mercado profissional. 
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4 RELATO E DISCUSSÃO DA PESQUISA: A DINÂMICA DO JOGO 

  

 

Desde o início da prática docente, sempre me questionei sobre como ensinar de 

uma forma que o aluno se sentisse envolvido. Encontrei na imersão, um dos componentes 

da gamificação, um modo de me comprometer com os alunos e vice-versa.  

 

A construção de uma autorreflexão sobre as práticas docentes proporciona 

opostamente a sensação, ora de dever cumprido, ora de aflição. O primeiro diz 

respeito às conquistas gerais; o segundo marca o não cumprimento, em cem por 

cento dos casos, do objetivo maior do meu trabalho: a aprendizagem do aluno. 

(MARTINS, 2016, p. 139) 

 

Pela experiência pessoal, como professora e como estudante, procurei uma maneira 

na qual fizesse bastante sentido entender o que era ensinado; além disso, que os alunos 

compreendessem o real motivo de estarem aprendendo uma disciplina específica. Na 

narrativa ou na simulação (ou imersão), dois dos pilares da gamificação, é possível 

reproduzir um ambiente de “faz de conta” necessário para praticar a teoria aprendida. 

Essa intenção foi corroborada pelo conceito GWAP – “games with a purpose”, que, 

traduzindo para o português, seria “jogando por um propósito”, o que deve ser incorporado 

à técnica de gamificação, principalmente na área da educação, para que possamos atingir 

os objetivos e metas traçados no planejamento da disciplina.  

Essa abordagem defende “o desafio construtivo do poder do cérebro humano por 

meio dos jogos eletrônicos” (VON AHN; ABBISH, 2008, p. 1, tradução nossa); defende 

ainda que a importância dos jogos está no divertimento e no prazer, no sucesso da 

quantidade total de horas gastas pelos jogadores e, principalmente, no propósito pelo qual 

os jogadores se empenham em jogar.   

Além da narrativa e da simulação (ou imersão), os demais pilares da gamificação 

trabalhados nesta pesquisa foram: delegação e acompanhamento de tarefas, propósitos e 

resultados, feedbacks imediatos, colaboração ou competição, estreitamento de laços sociais 

e pontuação e resultado. Eles são igualmente importantes para a execução global da técnica 

e compuseram o cenário para criar o que alguns qualificaram como uma “metodologia de 

aula”. 

Essas percepções minhas e, principalmente, dos alunos, serão relatadas neste 

capítulo. 
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4.1 Instituindo uma zona de conforto: explicando para os alunos o que é a 

gamificação 

 

 

Ao iniciarmos o semestre, a proposta feita aos alunos foi a de simularmos o 

ambiente de uma produtora de eventos usando, para tal, a técnica da gamificação. Muitos 

ficaram assustados, pois pensaram que era literalmente um jogo e que não estariam aptos a 

participar. 

Para esclarecer as dúvidas, foi elaborado um conjunto de slides que explicavam o 

passo a passo da gamificação no contexto de nossa aula (Apêndice 1). Nesse momento, 

muitos alunos falaram que não jogavam e alguns poucos, que não sabiam utilizar jogos 

digitais, apenas os tradicionais, como baralho de cartas. 

 

Figura 22 - Foto do slide inicial utilizado para explicar a gamificação às turmas 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Expus para os alunos que não utilizaríamos e nem faríamos um game para dar aula, 

mas sim que utilizaríamos técnicas de games para alcançarmos o objetivo proposto. Nesse 

momento, asseguramos a eles que o jogo é uma atividade voluntária e que, sujeito a 

ordens, deixaria de ser jogo. No entanto, como em qualquer outro jogo, haveria regras. 

Nosso projeto do semestre foi baseado no “Círculo Mágico”, de Huizinga (2000), 

que trata de uma evasão da vida “real” para uma esfera temporária de atividade com 
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orientação própria. Um intervalo na nossa vida cotidiana, parte integrante da vida real. Os 

alunos, provavelmente, entrariam com incertezas, medos, questionamentos e uma grande 

responsabilidade, mas após a imersão e o desafio do projeto sairiam com a vivência da 

experiência e com um significado. 

Para preparar o indivíduo para as exigências da vida, segundo Huizinga (2000), a 

natureza humana oferece a tensão, a alegria e o divertimento do jogo. Consolidamos a ideia 

do divertimento do jogo, na afirmação de Jane McGonigal, de que, em 2010, três bilhões 

de horas foram investidas semanalmente em jogos online23. Com esse dado, ressaltamos 

então que, ao longo da história humana, o jogo tem sido uma atividade importante na vida 

social dos seres humanos. 

 

Figura 23 - Foto de um dos slides utilizado para explicar a gamificação às turmas 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Todo jogo tem uma estrutura, do contrário não seria jogo. Assim, se a nossa 

experiência se baseava em técnicas de jogo, ela também precisava de estruturação. Desse 

modo, para que a proposta acontecesse, foi necessário delimitar regras. Primeiramente, o 

jogo teria início, meio e fim, e a convivência traria laços, que poderiam ser fortes ou 

fracos, positivos ou negativos, poderiam trazer tensão, equilíbrio, contraste, solução, 

variação, união ou desunião. Por isso, as regras do jogo, a cada etapa, foram absolutas e 

não permitiram discussão após terem sido acordadas. Por exemplo, não foi possível a troca 

                                                           
23 Neste estudo consideramos online as conexões feitas por meio da rede de internet. 
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de grupos ou a prorrogação de entrega de trabalhos (a revisão era permitida, mas a não 

entrega, não). 

A intenção era que os alunos entendessem que, a exemplo do que ocorre no mundo 

real, no mercado de trabalho, nem sempre temos escolha de com quem trabalhamos ou 

gerência quanto ao prazo de entrega de tarefas. Para isso, algumas características de 

jogadores, que não poderiam se manifestar em sala de aula, foram convencionadas para 

que o projeto final não fosse atrapalhado: 

 

 O desmancha-prazeres: aquele que abandona o jogo antes do fim, mudando o 

clima do ambiente, que acaba com o prazer e a alegria dos demais; 

 O autossuficiente: aquele que se basta a si mesmo, e que não sabe trabalhar em 

grupo; 

 O impaciente: aquele que é apressado, acelerado, que antecipa etapas e 

problemas; 

 O turista: aquele que nunca vem as aulas e quando vem não sabe em que parte 

estamos; 

 O azarado: aquele que acredita ser uma pessoa sem sorte, e que tudo acontece de 

forma oposta ao planejado, ou de forma inesperada, independentemente de seu 

planejamento; 

 O tímido: aquele que tem vergonha de participar das aulas e do projeto, 

vergonha de se expor; 

 O triste: aquele que está sempre em estado deprimido, que se encontra abatido; 

 O medroso: aquele que tem medo de tudo, inclusive de novos desafios; 

 O vaidoso e orgulhoso: aquele que tem perfil similar ao do autossuficiente, 

acredita que se basta e se vangloria apenas de suas conquistas, não pede ajuda ao 

grupo; 

 O acomodado: aquele que está satisfeito com sua condição atual e não tem 

ambição de ir além; 

 O fofoqueiro: aquele que é “leva e traz” de assuntos que não são relevantes e 

presta-se apenas a isso, não colaborando com a harmonia do todo;  

 O conformado: aquele que tem o mesmo perfil do acomodado e acha que 

qualquer coisa está boa; 
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 O irresponsável: aquele que não tem responsabilidade com seus trabalhos, atos e 

prazos de entrega, que não tem responsabilidade com o grupo. 

 

Ainda de acordo com Huizinga (2000), foi acordado que o jogo (ou o semestre) 

acabaria: o apito do árbitro (ou a avaliação) quebraria o feitiço e a vida “real” recomeçaria 

(com novas habilidades). 

 

Jogamos ou competimos “por” alguma coisa. O objetivo pelo qual jogamos e 

competimos é antes de mais nada a vitória, mas a vitória é acompanhada de 

diversas maneiras de aproveitá-la – como por exemplo a celebração de um 

triunfo por um grupo, com grande pompa, aplausos e ovações. O fruto da vitória 

podem ser a honra, a estima, o prestígio. Via de regra, contudo, está ligada à 

vitória alguma coisa mais do que a honra: uma coisa está em jogo, um prêmio, o 

qual pode ter um valor simbólico ou material, ou então puramente abstrato. 

(HUIZINGA, 2000, p. 40)  

 

Do meu ponto de vista, essa explicação fez com que os alunos se sentissem 

confiantes e aceitassem participar do projeto. Em seguida, a metodologia foi colocada em 

prática para verificação da minha evolução e a dos alunos. 

 

 

4.2 Diário de bordo: os relatos mais importantes da trajetória 

 

 

Na primeira e segunda aula, o trabalho foi feito com uma turma regular, com aula 

expositiva do conteúdo programático, escolha do tema do evento e reflexão sobre a 

autoavaliação das habilidades dos alunos. A turma foi dividida em cinco grupos, cada qual 

com uma missão inicial relacionada à elaboração do evento. Nesse momento foram 

consideradas as aptidões e experiências previamente trazidas pelos alunos para a sala de 

aula. A intenção, como relatado anteriormente, foi colocar um aluno com habilidade 

similar em cada grupo para equilibrarmos todas as equipes. 
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Figura 24 - Representação da montagem da sala na antes do início da gamificação. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
  

O projeto visava identificar o que os alunos consideravam seu maior potencial e 

mesclá-los, sem que houvesse grupos com apenas uma ou duas habilidades consideradas, por 

eles próprios, como inerentes a eles, uma vez que trabalharíamos com cinco departamentos 

distintos, cada um com uma característica ressaltada. O propósito era que os alunos 

trabalhassem sua melhor habilidade no departamento correspondente no momento necessário. 

Sempre haveria um aluno com a habilidade nata do departamento da semana no grupo, e as 

demais deveriam ser afloradas em sistema de cooperação nas semanas que não fossem de sua 

habilidade, trabalhando com base na “Zona de Desenvolvimento Proximal” de Vigotski. 

  

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 

amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 

amadurecerão, mas que estão presentes em estágio embrionário. Essas funções 

poderiam ser chamadas de “broto” ou “flores” do desenvolvimento, ao invés de 

“frutos” do desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real caracteriza o 

desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento 

proximal caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente. (VIGOTSKI, 

1998, p. 113) 

 

McGonigal (2010) defende a ideia de que poderíamos empregar o tempo investido 

em games em jogos do tipo que nos ajudassem a solucionar problemas urgentes para um 

mundo melhor, para sobrevivermos aos problemas globais, como fome, pobreza, 

obesidade, mudanças climáticas, conflitos globais, entre outros, jogando online e em rede, 

ou seja, de forma colaborativa. 

Para esse processo exploratório, também tivemos como inspiração as “Árvores do 
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Conhecimento”, de Pierre Lévy (2010). A divisão dos grupos, além de respeitar as 

habilidades, visava nivelar os grupos em igualdade de aptidão de alunos, fazendo uma 

metáfora de que todos os times tinham a mesma munição para a disputa. Essa divisão dos 

grupos fez com que o processo de divisão fosse mais personalizado, pois era necessário 

entender qual competência anterior cada um dos alunos trazia e se sentia mais confiável 

para, então, ir alocando-os de maneira a equalizar os grupos. 

Em outra metáfora, no caule da árvore estava o conteúdo programático da 

disciplina, com o início na raiz e o fim próximo à copa. Já as habilidades e competências 

estavam divididas na copa da árvore. A cada semana escalamos um nível do caule e 

rodamos os grupos na copa da árvore para, ao final, colhermos “os frutos”, sendo esse o 

próprio evento da turma e as notas para a conclusão da disciplina. 

Para visualização da metáfora, utilizamos o tabuleiro a seguir (Figura 25). O vaso 

que simulava aonde a árvore foi plantada era personalizado com o nome dos alunos e do 

grupo; o caule ganhava a pontuação por semana; a cada rodada era usada uma cor de 

diferente em post-its, que eram colocados no caule em número igual ao da pontuação da 

tarefa; na copa, também em cores diferentes, utilizamos feltro cortado como um quebra 

cabeça, com duas peças para cada departamento, uma vez que tivemos duas rodadas em 

cada um. 
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Figura 25 - Foto do tabuleiro do jogo.  

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

Na terceira aula montamos os grupos, e começamos as tarefas semanais com a 

elaboração do projeto do evento, o qual deveria ser apresentado na quarta aula, sendo um 

por grupo, para a primeira avaliação. 

A quarta aula, que aconteceu durante a primeira semana de entrega de trabalhos, 

começou com a organização diferenciada da sala de aula, com o intuito de trabalharmos a 

cooperação. Ao invés da montagem escolar regular, começamos a trabalhar, em 

consonância com a proposta de Sheldon (2012), organizando as carteiras em cinco 

círculos, um para cada grupo.   

 

Se quisermos alcançar nosso potencial humano de ser extraordinários 

colaboradores, o que urge, nós devemos mergulhar em ambientes de alta-

colaboração, e temos que incentivar jovens a participar o máximo de tempo 

possível de grupos que incentivam e valorizam a cooperação. Felizmente, jogos 

online e multiplayer tem se tornando cada vez mais parte da cultura popular, pois 

incentivam que precisamos praticar nossas habilidades de colaboração natural. 

Multiplayer e jogos online fortalecem nossa capacidade de construir e exercitar a 

intencionalidade compartilhada. Toda vez que estamos de acordo a jogar um jogo 

juntos, estamos praticando um dos talentos que nos torna fundamentalmente 

humanos. (MCGONIGAL, 2012, p. 4420, tradução nossa) 
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Figura 26 - Representação da montagem da sala na 1ª fase do jogo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Nessa aula, a primeira atividade foi apresentada. Após a proposta de cada um dos 

cinco grupos para o projeto do evento, foi eleito um representante de cada grupo para que 

juntos fechassem um único projeto por turma, com o que fosse considerado por eles o 

melhor conteúdo de todos. Nesse momento, os alunos começaram a usar outras formas de 

comunicação além do e-mail, Dropbox e grupo secreto do Facebook. Surgiu o primeiro 

subgrupo, que foi criado no Whatsapp, com os 5 membros eleitos como representantes 

para finalizar o projeto, para maior colaboração intergrupal. 

Essa foi uma dinâmica dos alunos, sem interferência docente. Concordando com a 

afirmação de Meira (2012), o risco da inovação nunca deve ser descartado (inclusive 

quando proveniente do discente). Possivelmente essa ideia será alterada e deve ser 

constantemente analisada em função de meios externos, durante o processo de 

desenvolvimento da nova metodologia. No entanto, isso não deve nos impedir de 

constantemente trazer a inovação para o meio da educação. Algumas alternativas, como o 

grupo do Whatsapp, foram criadas pelos próprios alunos que usaram a tecnologia a seu 

favor, para terem um processo mais célere. Ao invés de norteá-los, preferi deixá-los livres 

para criar e construir seus processos de trabalho. Assim, para a segunda semana de 

atividades, a meta era a entrega de um projeto único da turma, além das tarefas semanais 

de cada grupo, o que foi entregue de acordo. 

Alves et. al (2014) conceituam gamificação como o uso das ferramentas de games 

em espaço não games, como os locais de aprendizagem, sendo eles formais ou não. Pela 
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técnica de gamificação, a aprendizagem é mediada por atividades desafiadoras e 

prazerosas, que potencializam habilidades cognitivas, sociais e motoras, o que oferece aos 

sujeitos envolvidos o jogo por um propósito. O planejamento e a organização do evento 

das turmas eram nosso propósito.  

Com a sequência de tarefas nas aulas, que seguiram até à mudança de fase, foram 

surgindo os desafios a serem enfrentados. Os alunos estavam ávidos para conhecer o 

mercado de trabalho, por isso eu trouxe um profissional da área para palestrar e contar suas 

experiências, o que foi também uma estratégia de imersão no assunto abordado. Contudo, 

grande parte da turma ainda estava enraizada nos grupos de trabalho mais estudantis, com 

os amigos de classe, do que em grupos com características profissionais, que se adaptam às 

equipes encontradas, muitas vezes prontas, no mercado de trabalho.  

Entre a segunda e terceira semana de trabalho, um aluno da manhã me procurou 

porque queria mudar de grupo, simplesmente pela afinidade com outros alunos de outro 

grupo. Expliquei para ele que como estávamos simulando o mercado de trabalho, não 

poderia levar em conta sua justificativa. Lembrei-o das regras iniciais do jogo e expliquei 

que se eu abrisse uma exceção para ele, poderia ter que abrir várias, pois os demais, caso 

solicitassem, teriam o mesmo direito. Isso faria com que não caminhássemos de acordo 

com o previsto, pois provocaria atrasos e a cada troca novas adaptações precisariam ser 

feitas. Mas considero que a principal justificativa foi mesmo a do mercado de trabalho, 

uma situação real que eles enfrentarão. Dadas as justificativas, o aluno aceitou de forma 

compreensiva e permaneceu no seu grupo de origem. 

Com exceção de apenas um grupo da turma B, que apresentou problemas de 

relacionamento durante todo o período da atividade, o que acarretou desorganização e 

atraso nas tarefas, todos os demais grupos, das duas turmas, só utilizaram a revisão24 até a 

segunda semana. Na terceira semana, todos os demais, de ambas as turmas, apresentavam 

trabalhos acima da expectativa da disciplina, e no prazo.  

No entanto, na quarta semana de atividades, foi levantada a questão do tempo para 

a execução das tarefas em sala. A turma A ficou dividida. Alguns alunos opinaram que 

apenas uma semana para a entrega de tarefa e mudança de departamento era um tempo 

muito curto; contudo, outros alunos defenderam que era uma questão de organização e que 

se aumentássemos o tempo, eles só iriam postergar o começo da atividade e, 

                                                           
24 Após cada entrega semanal da tarefa, o grupo que tivesse alguma pendência nesta, tinha direito a mais 4 

dias de revisão para nova entrega e reavaliação do trabalho. 
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consequentemente, a sua entrega. A turma B não entrou nesse questionamento e concordou 

que para a dinâmica proposta deveríamos manter uma semana por tarefa. 

Avaliamos a possibilidade de mais tempo, pensando em duas semanas consecutivas 

por grupo em cada departamento, mas, como apontado anteriormente, devido ao calendário 

semestral, não havia tempo hábil para isso. Poderíamos ter feito duas semanas por 

departamento, mas, se tivéssemos iniciado dessa forma, no entanto, pelo calendário, não 

voltaríamos ao departamento, apenas passaríamos por ele uma só vez, o que deixaria de 

proporcioná-los uma “segunda chance” com mais experiência e novas habilidades 

adquiridas entre uma rodada e outra naquele departamento específico.  

Como as opiniões da turma A estavam divididas de modo equilibrado e não 

tínhamos tempo para estender os prazos, considerei que grande parte dos alunos apenas 

desejava postergar o início dos trabalhos e mantive o prazo de uma semana por tarefa e 

departamento, o que se repetiria na segunda fase. 

A essa altura, todos os grupos já tinham seus próprios grupos virtuais no Whatsapp, 

como manifestaram preferir, o que não prejudicou que se estabelecesse uma excelente 

comunicação entre todos nós no grupo secreto do Facebook (alguns posts não eram 

curtidos, mas eram visualizados, o que também é muito importante e dava a certeza de que 

o grupo estava sendo acompanhado). Semanalmente, após a aula, eu postava no grupo as 

tarefas e a pontuação, assim tínhamos interação permanente sobre as necessidades para a 

organização do evento. 

 

Figura 27 - Página principal do grupo secreto das turmas no Facebook. 

 

 

Fonte: Facebook da autora. 
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Figura 28 - Foto de interação professor x alunos no grupo secreto do Facebook – postagem de tarefas e 

ranking. 

 

 

Fonte: Facebook da autora. 

 

Figura 29 - Foto de interação alunos x alunos no grupo secreto do Facebook – postagem de tarefas e controle 

de atividades. 

 

 

Fonte: Facebook da autora. 

 

Não houve conflito entre a turma de forma generalizada, mas houve conflitos 
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internos em grupos específicos. Destaque especial para um dos grupos da turma B, citado 

anteriormente. Eles não conseguiram criar uma ligação interna, não conseguiam entregar 

trabalhos completos e, inclusive, tinham discussões em sala no dia da entrega dos trabalhos. 

Infelizmente, o grupo não conseguiu desenvolver ações de cooperação até o final do semestre. 

Tivemos várias conversas, utilizei o grupo secreto para enviar mensagens de estímulo, mas não 

houve mudança nesse pilar. No entanto, eles surpreenderam ao manter o grupo e 

“sobreviverem” às tarefas, mesmo que a cada semana apenas um as fizesse. No meu ponto de 

vista, isso já foi uma grande conquista; assim como em uma experiência profissional, os alunos 

gerenciaram as diferenças de forma que conseguissem concluir o trabalho. 

Em contrapartida, os demais alunos procuravam mais desafios, fosse solicitando a 

mim, como professora, ou apresentando novidades sem solicitação prévia, o que gerou uma 

concatenação de tarefas extras para eles e para mim. Como resultado, foram apresentadas 

tarefas brilhantes, que inclusive traziam outros exemplos de gamificação para a sala, por 

iniciativa de pesquisa dos discentes. Esses alunos, em geral, cooperaram entre si na 

realização das atividades. Entretanto, alguns deles me procuraram individualmente com 

ideias que queriam deixar claro que eram deles próprios e não do grupo, ou até mesmo 

preocupados com as notas, e com isso sugiram os “delatores” de colegas que não 

participavam tão ativamente. 

Nessas conversas individuais, havia citações como: “Fugi de eventos, mas gostei 

dessa sua abordagem”, “Quero ler sua pesquisa”, “Espero que você tenha sucesso, pois sua 

pesquisa é muito interessante”, “Estou me sentindo culpado em faltar à sua aula, pela 

metodologia”, “No almoço de domingo expliquei para os meus pais como é nosso trabalho”. 

Na sexta semana de trabalho chegamos ao final da primeira rodada de 

departamentos, do fim do conteúdo programático – com exceção da unidade pós evento, 

ministrada posteriormente – e houve uma apresentação do compilado de cada 

departamento na preparação do pré-evento, como forma de avaliação da AV1. Não havia 

programado a mudança de fase, mas ao perceber que a maioria da turma aguardava 

passivamente que eu, como professora e líder, designasse novas tarefas, efetuando-as 

apenas para apresentar e ganhar os seus pontos, decidi introduzir essa estratégia.  

Na aula seguinte, antes de mudarmos de fase, foi aplicada uma avaliação discursiva 

e qualitativa sobre a metodologia das aulas, composta pelas seguintes perguntas:  

 



90 

 

01 – Avalie a técnica de gamificação, que estamos utilizando na disciplina, para o 

seu processo de ensino-aprendizagem. Tem sido positivo ou negativo para você? 

02 – Independente de sua avaliação na pergunta 1 (positiva ou negativa), quais os 

pontos relevantes dessa técnica para você. Destaque 3 positivos e 3 negativos. 

03 – Você acredita que essa forma de trabalho tem proporcionado mais engajamento 

da turma? E do seu grupo em si? 

04 – Você acredita haver colaboração/cooperação e engajamento entre os alunos da 

turma nessa forma de trabalho? 

05 – Você conseguiu estreitar relação com alguém que conhecia pouco ou não 

conhecia na turma? Você considera isto positivo? 

06 – Você acredita que essa técnica te proporciona uma melhor vivência da prática 

da disciplina, se aproximando do mercado de trabalho? 

07 – Você prefere esse modelo de aula ou preferiria aula apenas do conteúdo teórico? 

 

Embora todos tenham avaliado a técnica como positiva, nem todos consideraram a 

turma inteira como engajada. A leitura foi a de que uns alunos adquiriram mais conexão e 

afinidade, enquanto outros continuaram apenas com uma relação superficial, ligada apenas 

ao trabalho em grupo. Com isso, nem todos acreditaram na cooperação em geral, mas sim 

na cooperação em alguns subgrupos, aqueles cujos integrantes possuíam algum grau de 

afinidade prévio.  

Em contrapartida, muitos relataram uma aproximação com colegas que nunca 

tinham tido proximidade, mesmo que tenham passado por outras disciplinas juntos. 

Finalmente, todos apontaram preferir o modelo da aula baseado na gamificação aos que 

abordam apenas o conteúdo teórico. Alguns, inclusive, consideraram que esse modelo seria 

aplicável em outras disciplinas.  

 

As comunidades de jogadores geralmente tendem a tornar-se permanentes, 

mesmo depois de acabado o jogo. É claro que nem todos os jogos de bola de 

gude, ou de bridge, levam a fundação de um clube. Mas a sensação de estar 

“separadamente juntos”, numa situação excepcional, de partilhar algo 

importante, afastando-se do resto do mundo e recusando as normas habituais, 

conserva sua magia para além da duração de cada jogo. O clube pertence ao jogo 

tal como o chapéu pertence à cabeça. (HUIZINGA, 2000, p. 13) 

  

Para Sheldon (2012, p. 9, tradução nossa), “elaborar as aulas como games tem 
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produzidos muitos resultados interessantes em sala de aula, que vão desde o ensino médio 

até cursos de nível universitário, em uma gama de disciplinas. Ainda temos que descobrir 

uma que não seja possível. Talvez, nunca a descubramos. ” 

Nessa aula também escolhemos os coaches, uma dupla por departamento, para 

serem fixos e organizarem melhor as tarefas e informações, pois estávamos a um mês do 

evento das turmas e os próprios alunos sinalizaram a necessidade de organização das 

tarefas já executadas e das que ainda estavam pendentes.  

Com a rotação dos grupos, mesmo com o Dropbox sendo alimentado 

semanalmente, os departamentos ficaram “sem dono”. Os coaches, escolhidos pela turma 

eram então alunos com destaque de liderança no grupo, ou até mesmo na turma, e que 

tiveram em seu escopo organizar as necessidades de cada departamento. 

Escolhemos também dois alunos por turma para serem os gerentes no dia do 

evento. Foi uma candidatura voluntária, mas apresentei sugestões antes da votação com 

elogios àqueles que haviam se destacado até o momento, fazendo uma alusão aos 

destaques do mês de algumas empresas. 

Grupos refeitos, começo de uma nova fase. No entanto, entre a semana do fim da 

primeira fase e o início da segunda fase, muito alunos me procuraram com dúvidas sobre a 

gamificação, sugestões para a técnica, inclusive um deles manifestou o desejo de ser meu 

assistente na pesquisa. Até mesmo fui procurada por um grupo de três alunos com 

reclamação sobre a mudança na dinâmica. O destaque relatado será sobre o caso da 

reclamação desses três alunos da turma B.  

Com a saída de dois alunos de cada grupo para a função de coach, os grupos 

ficaram reduzidos a três ou quatro componentes na turma B, que era uma turma menor. 

Após essa mudança, depois da aula, os três alunos me esperaram no pátio para conversar. 

A frase mais marcante da conversa foi: “Professora, você tirou do grupo as pessoas que 

faziam o trabalho, como será agora?”. Expliquei para eles que eu não tirei, foi uma 

candidatura voluntária, mas que eu considerava que eles deveriam refletir se essas 

pessoas saíram apenas porque gostaram da oportunidade de ser coach ou porque estavam 

sobrecarregadas, pois “eles que faziam os trabalhos”. Por último, perguntei se eu 

realmente havia entendido bem e eles estavam admitindo que não faziam os trabalhos. 

Eles admitiram que sim e que não haviam pensado sobre a sobrecarga, mas que iriam 

refletir. Aconselhei-os, então, a virar o jogo e passarem a comandar seus grupos e suas 

tarefas. Os três, especialmente dois deles, destacaram-se na segunda fase.  



92 

 

A mudança de fase sobrepôs a cooperação da turma inteira para cooperação dentro 

dos grupos e competição entre os grupos. A nova fase não tinha tarefas ditadas pela 

professora, mas sim pelo grupo para o grupo. Como professora, não exerci mais o papel de 

determinar as tarefas, mas sim de supervisionar e auxiliar os grupos que necessitassem. Os 

alunos nomearam essa função como “game master”.  

Nessa fase, os grupos passaram a deixar tarefas no departamento do qual saíam, 

para aquele grupo que estava chegando. Assim, como eles deixavam a tarefa, na próxima 

semana eram eles quem a avaliavam. 

 

Em suma, bons jogos não acontecem. Os jogadores trabalham para fazê-los 

acontecer. Sempre que você joga um jogo com outra pessoa, a menos que você 

só esteja tentando estragar a experiência, está ativamente envolvido em um 

comportamento pró-social, altamente coordenado. Ninguém obriga os jogadores 

a jogar pelas regras, para concentrar-se profundamente, para tentar o seu melhor, 

para permanecer no jogo, ou para agir apenas como se preocupassem com o 

resultado final. Eles fazem isso voluntariamente, para o benefício mútuo de todos 

os jogadores, porque faz um jogo melhor. Isso é verdadeiro mesmo em jogos que 

envolvem uma concorrência feroz. Considerando a origem da palavra “competir”, 

quem vem do verbo latim competere, seu significado é “ir juntos, esforçar-se 

juntos”. Competir com alguém requer um movimento junto: esforçar-se para o 

mesmo objetivo, incentivar uns aos outros para fazer o melhor e participar 

plenamente para ver a conclusão da concorrência. (MCGONIGAL, 2012, p. 

4387, tradução nossa) 

  

Exemplificando, a dinâmica funcionou da seguinte forma: o grupo que saía da 

gerência deixava uma tarefa para o que chegava e na próxima semana avaliava a 

conclusão da mesma. Assim, todos os grupos tinham que deixar uma tarefa no 

departamento do qual saíam e ganhavam uma tarefa no qual chegavam; assim, todos 

avaliavam e eram avaliados. 

Mudamos então a organização da sala, passando a duas fileiras frente a frente, 

como uma batalha/enfrentamento dos grupos, com a cadeira do “game master” no meio 

das duas fileiras. Os demais alunos assistiam espalhados livremente pela sala até o 

momento do seu grupo apresentar (SHELDON, 2012, p. 35). 
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Figura 30 - Representação da montagem da sala na 2ª fase do jogo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Como mencionado anteriormente, a interação foi dividida em duas fases: a primeira 

foi a da colaboração e cooperação e a segunda teve destaque para a competição, ambas 

entre os grupos. Contudo, muito maior foi essa interação entre coaches e seus grupos da 

semana, o que, dependendo do grupo, ora era uma interação de muita cooperação e 

colaboração, ora era de muita competição.  

Outro fato inesperado foi a dificuldade que os grupos tiveram em avaliar uns aos 

outros. Na primeira semana da segunda fase, eles concordaram com todas as entregas e 

todas as avaliações tiveram pontuação máxima, mesmo que não tivessem cumprido as 

tarefas integralmente. Talvez por receio de avaliar (mesmo que justamente) e depois ser 

avaliado também, não houve questionamentos ou julgamento, sendo necessária muito 

interação do “game master” nesse início. Foram os coaches que começaram a nomear 

todos os que não executavam tarefas na semana, e, com isso, os grupos também 

começaram a apontar o coach que não cumpria seus papéis. 

Da mesma forma que não houve interação docente na primeira fase após o ajuste 

dos grupos em relação à dinâmica da fase, também não houve na segunda. Os alunos, 

componentes dos grupos e coaches, se organizaram de acordo com sua preferência e, a essa 

altura, o que mais eles tinham eram grupos paralelos no Whatsapp (praticamente um por 

semana, pois os coaches abriam um para cada grupo que vinha para eles). Essa comunicação 

foi usada como munição para relatar aqueles que não cumpriam as suas tarefas ou tinham um 

posicionamento como o dos perfis indesejáveis (combinados nas regras do jogo), o que, no 

mercado de trabalho, seria passível de advertências ou até mesmo de demissões. 
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Em Kapp (2012), um de seus conceitos para a técnica de gamificação é o 

“Scaffolding”, que, em português, poderíamos traduzir como “Andaimes” ou estruturas da 

construção civil que suportam temporariamente os trabalhadores. O autor ampara esse 

conceito na ideia da “Zona de Desenvolvimento Proximal” de Vigotski, citada previamente 

como inspiração para a formação dos grupos, e que aqui corrobora tanto com a inspiração 

quando com a ideia do professor trabalhando com os alunos nessa técnica: 

 

A distância entre o nível de desenvolvimento real, conforme determinado pela 

solução independente de problemas e o nível de desenvolvimento potencial, é 

determinada por meio de resolução de problemas sob orientação de adulto ou em 

colaboração com pares mais capazes. Em outras palavras, a criança que tenta resolver 

problemas com a mínima experiência retira o máximo de supervisão dos adultos; 

conforme a criança se torna mais apta à resolução dos problemas, os adultos passam 

a oferecer menos direcionamento, até que a criança seja capaz de resolver o problema 

sozinha. (VIGOTSKI, 1978 apud KAPP, 2012, p. 1952, tradução nossa) 

 

Abordando a palavra “crianças”, mas em um contexto de educação em geral, 

podemos entender a abordagem de “Andaimes” para o estudo universitário como 

 

[...] o processo de controlar os elementos da tarefa que inicialmente estão além 

da capacidade do aluno, para que o aluno possa concentrar-se e completar 

elementos dentro de sua capacidade de imediato. Uma vez que essa tarefa é 

realizada, o aluno então é levado a realizar outro objetivo, que constrói com base 

no anterior. Andaimes oferecem suporte, funcionam como uma ferramenta de 

aprendizagem, ampliam o alcance do aluno e permitem a realização de tarefas 

antes não alcançáveis. (KAPP, 2012, p. 1952, tradução nossa) 

  

Continuamos com o feedback imediato das tarefas das aulas para os grupos, contudo, 

passamos a ter reuniões semanais com os coaches e os gerentes do evento após cada aula 

também como o feedback semanal dos líderes, com audiência aberta para todos da turma que 

quisessem assistir e se colocar. Eles explanavam sobre a semana de trabalho, sobre o grupo 

que esteve com eles e se davam nota. Fazíamos comentários e elogios, como no final da 

apresentação de cada grupo. Um dos alunos da turma A questionou inclusive se esse 

feedback e os elogios faziam parte da técnica, pois ele se sentia feliz e estimulado em ouvi-los. 

 

Um jogador se vê envolvido em um jogo porque o feedback instantâneo e a 

constante interação estão relacionados com o desafio do jogo, que é definido 

pelas regras, que trabalham dentro do sistema para provocar uma reação 

emocional e, finalmente, resultam em efeitos quantificáveis de uma versão 

abstrata de um sistema maior. (KAPP, 2012, p. 771, tradução nossa) 

 

Os alunos sentiam-se importantes por serem ouvidos e por terem essa abertura para 
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construir a disciplina junto ao professor. Entretanto, o mais importante para mim é que eles 

conseguiram se organizar, entender a dinâmica e o conteúdo. Eles foram tratados e se 

trataram como profissionais do mercado organizando um evento e, assim, fomos da sétima 

à décima primeira semana de trabalho, a semana do evento. 

A metodologia, a prática da teoria aprendida e a falta de rotina da técnica aplicada 

deixaram as turmas estimuladas e comprometidas com a disciplina. O dado que amparou 

essa afirmação era o percentual de presença. Tínhamos grande assiduidade, inclusive em 

aulas de dias chuvosos e vésperas de feriado, quando o quórum geralmente é mais baixo.   

Os eventos aconteceram com interação de quase 100% das turmas, que relevaram 

inclusive as divergências para que chegassem ao resultado final. Nunca tive turmas com 

trabalhos tão bem feitos, tantos apoios e patrocínios25 e, sobretudo, tanto profissionalismo 

em solucionar os problemas que sempre acontecem durante um evento. 

Eu apenas assisti. No dia do evento, uma aluna dirigiu-se a mim para comentar que 

ela estava “com raiva de mim”, pois não via minha atuação durante a montagem e 

execução do evento, contundo, no final da tarefa, ela me procurou novamente para 

comentar que havia entendido minha posição e, segundo ela, eu estava certa e ela 

concordava com minha postura, afinal, o evento era deles. Na verdade, eu interferi, mas só 

quando eles não conseguiam mais; fora isso, deixei que eles vivessem a experiência. O 

resultado pode ser observado através das fotos das turmas abaixo (com a permissão deles).  

 

Figura 31 - Foto da turma A ao final do evento 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

                                                           
25 Um dos conteúdos da disciplina e, por consequência, um dos departamentos da dinâmica, é a captação de 

recursos. A teoria é passada em sala e os alunos vão à procura de apoio e patrocínio para o evento. 
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Figura 32 - Foto da turma B ao final do evento. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora.  

 

Após o evento, tivemos o conteúdo teórico pendente (pós-evento) em sala e entrega 

de relatórios e resultados, que já foram relatados na metodologia desta pesquisa. Tivemos 

ainda uma revisão para a AV2 e sua repetição, com os mesmos comentários; no entanto, 

agora com mais interação entre as turmas. Não houve necessidade de AV3, todos os alunos 

atingiram a pontuação necessária para concluir a disciplina na AV2.  

No último dia de aula, fizemos uma confraternização e, na ocasião, tive a 

oportunidade de ouvi-los em relação à disciplina, que foi muito bem avaliada. No próximo 

subitem, discutiremos a percepção das turmas quanto à técnica utilizada durante às aulas.  

Nessa mesma oportunidade, foi divulgado o resultado final, tendo um grupo 

ganhador em cada turma. Entretanto, esse não foi um dado relevante da pesquisa, pois eles 

não se atentaram muito sobre esse resultado, mas sim na relação dos eventos com sucesso. 
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4.3 O resultado da partida: ganhamos ou perdemos? 

 

 

 A fim de visualizarmos melhor esse sentimento dos alunos em relação à proposta 

da disciplina, como resultado de nossa pesquisa, discutiremos neste item as respostas das 

avaliações e as comparemos entre a aplicação na AV1 e na AV2. 

Como pergunta de partida, questionamos o aluno sobre a eficácia da técnica de 

gamificação no processo de ensino-aprendizagem. Seria ela positiva ou negativa? 

 

01 – Avalie a técnica de gamificação, que estamos utilizando na disciplina, para o 

seu processo de ensino-aprendizagem. Tem sido positiva ou negativa para você? 

 

Figura 33 - Gráfico das respostas da turma A para a pergunta número 1 da avaliação. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 34 - Gráfico das respostas da turma B para a pergunta número 1 da avaliação. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Por meio das Figuras 30 e 31, percebemos que a maioria das duas turmas 

consideram a técnica como positiva desde a 1ª avaliação (AV1), havendo um crescimento 

na segunda (AV2) para o processo de ensino-aprendizagem. Infelizmente, não tivemos 

100% de presença em nenhuma das duas turmas para as avaliações; contudo, podemos 

observar que, dos presentes, a grande maioria respondeu favoravelmente à técnica.  

Os que optaram por completar a resposta além do positivo mencionaram as 

seguintes observações: 

 

AV1 

A1: “Permite com que todos os alunos participem das diversas áreas que uma 

produtora de eventos possui; além disso, proporciona uma competição sadia 

entre os alunos”. 

A4: “Assim todo mundo aprende e participa de tudo e ninguém fica de fora, porque 

assim nós aprendemos também a cobrar mais um do outro e fazer um bom 

trabalho”. 

A5: “Essa técnica é bem útil [...], o trabalho fica mais dinâmico e a integração 

entre os grupos no trabalho participa de todo o processo, da criação do evento à 

realização”. 

A9: “Abre os leques de conhecimento para trabalhos posteriores fora do campus, 

no ambiente de trabalho”. 

A13: “Mudança de hábitos do ensino de costume”. 

A14: “Interessante [...], a gente conhece um pouco de todas as áreas, descobre 

com o que nos identificamos mais ou menos, além de o método de pontuação nos 

animar e nos fazer ter mais ânimo de realizar as tarefas”. 

A15: “A dinâmica do jogo dá mais gás para a realização do projeto”. 

A19: “Da forma que estamos testando, todos acabam passando por todas as áreas 

de um evento e, assim, vai aprendendo um pouco de cada departamento”. 

A20: “Com essa técnica, todo o trabalho e as aulas se tornaram mais organizadas, 

produtivas e dinâmicas”. 

A22: “Estímulo à matéria”.   

A28: “A mecânica no processo de gamificação carrega em sua dinâmica jogos de 

engajamento pessoal que possibilitam solucionar problemas e melhorar 
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questões do aprendizado, motivando ações e comportamentos fora do contexto 

dos jogos. Entender as nuances desse ensino-aprendizado amplia a visão em 

quesitos como absorver conteúdo e é extremamente positivo quando aplicado 

sob os moldes aplicados”. 

A30: “A técnica de gamificação fez com que cada grupo passasse por todos os 

departamentos e fez com que cada grupo aprendesse um pouco sobre as tarefas 

que os departamentos executam”. 

A33: “Interessante [...]. Produtividade [...]. Induz o aluno a querer aprender e não 

ser obrigado a aprender”. 

A39: “É uma técnica interessante e boa para a interação da turma”. 

A41: “É descontraída e desperta o interesse”. 

A44: “Adquiri experiência em todos os departamentos”. 

A45: “Interação com os alunos e conhecer eles também”.  

A48: “Otimiza o aprendizado dos alunos, ajuda a desenvolver novas habilidades e 

faz com que o processo de absorver novas informações fique mais fácil”.  

B1: “Ficou muito mais dinâmico e divertido aprender essa matéria. A monotonia 

dos textos e slides maçantes passam longe dessa técnica. É uma aula que se 

espera ansiosamente a chegada”. 

B13: “O processo de gamificação é positivo, pois ele traz ao aluno a experiência 

prática da matéria. Geralmente os demais estilos de aula são monótonos e a 

gamificação torna as aulas mais dinâmicas e gratificante por cada etapa 

concluída”. 

B18: “Através da gamificação o conteúdo acaba sendo mais interativo, e ainda 

mais em uma matéria onde o objetivo final é um ‘grande’ evento. Com essa 

forma de transmitir a matéria, é como se fôssemos ‘passando de fase’, isso 

acaba sendo um grande estímulo para chegarmos à fase final, que é o evento. 

Tem sido bastante positivo pra mim”.  

 

AV2 

A1: “Muito positiva essa técnica de aprendizagem, realmente muito diferente de 

qualquer outra matéria que cursei”. 

A5: “Técnica muito boa para prática e revisão do conteúdo. Aprendi muito, mesmo 

não pensando em trabalhar na área”. 



100 

 

A8: “Acho muito interessante pelo fato de sair dos padrões e incentivar os alunos a 

ter um melhor desempenho positivo”. 

A27: “Não sabia sobre esse assunto e foi bastante interessante”. 

A28: “Produz engajamento dos alunos com a disciplina e aumenta o ímpeto por 

resultados. Totalmente positivo como técnica”. 

A29: “É uma forma clara de pontuação”. 

A30: “Motivou grande parte da turma, fez parecer que estávamos na partida de um 

jogo e a cada tarefa concluída fez com que todos estivessem engajados para 

passar para a próxima fase”. 

A31: “Consegui levar algumas coisas para minha vida, então eu curti muito, saber 

e entender que muitas coisas têm fases e nelas os seus vilões, perdas e vitórias”. 

A34: “A gamificação impulsionou adiante, nos tornou proativos, independentes em 

certas funções, mas no final aconteceu um grande trabalho em equipe”. 

A35: “Maneira eficiente e divertida de se aprender”. 

A39: “Foi um processo que pude entender na prática como funciona um evento”. 

A42: “A técnica de gamificação é bem dinâmica e estimula a atuação de cada um”. 

B1: “É um dos jeitos mais maravilhosos de se aprender”. 

B2: “Perfeito. Todo aluno deveria passar por matérias gamificadas”. 

B3: “Foi muito divertido e me ensinou muito”.  

B13: “Tive experiência de trabalhar em equipe, aprendi a trabalhar com pessoas 

diferentes, pessoas que nunca vimos na vida se tornaram nossas amigas e achei 

incrível o processo dinâmico do trabalho”. 

B14: “Facilitou a interação entre os alunos e gerou um senso de cooperação e 

disciplina”.  

B18: “Com a gamificação consegui me desenvolver em áreas que nunca tive 

contato; com essa técnica a cada semana o desafio era dar o meu melhor. Foi 

totalmente positiva essa forma de aprendizagem”. 

B29: “Foi bastante eficaz, pois atrelado a isso vem a questão da competividade, a 

questão também de os resultados dependerem exclusivamente de nós mesmo. Achei 

muito interessante para dar um ‘empurrãozinho’ na nossa vontade de aprender”. 

 

Todos os comentários corroboram nossas hipóteses, como prática da teoria 

ensinada, conhecimento de todos os departamentos de uma produtora de eventos 
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(simulação proposta), interação entre os alunos, uma disciplina mais dinâmica, interessante 

e engajadora, entre outras. 

Contudo, também tivemos alguns alunos que apontaram a disciplina como positiva, 

mas com pontos negativos. Mesmo sendo poucos, acreditamos ser relevantes destacá-los aqui: 

 

AV1 

A12: “Teria sido mais positivo se houvesse a participação e cooperação de todos 

os indivíduos de todos os grupos, não apenas o meu. Como é um trabalho muito 

expansivo, com atividades toda semana, fica muito pesado quando é levado nos 

ombros de apenas um ou dois membros. Então, por um lado, sim tem sido 

negativo, mas o método, por si só, é bem legal”.  

A19: “O lado ruim é que quando a coisa engrena, temos que mudar. Mas num todo, 

acho o saldo positivo”.  

A37: “Tem sido em parte positivo, parte negativo. Positivo porque é um processo 

que estimula a pró-atividade, a realização de atividades passadas e adicionais. 

Negativa porque quando um grupo decide apenas cumprir o básico, ou não 

realiza o trabalho passado prejudica toda a equipe e principalmente o próximo 

grupo do mesmo setor. Porém tem sido mais positivo que negativo”. 

A40: “Acho positiva, pois instiga a qualidade e a entrega das tarefas no prazo. Um 

ponto que acho negativo é que ainda não está tudo claro, já que é um processo 

novo e em constante mudança”. 

 

AV2 

A37: “Apesar de não gostar e ter sido estressante, foi uma forma diferente de fazer 

a matéria funcionar”. 

A43: “Não foi positivo. NÃO mesmo! As pessoas de fato estavam fazendo pelo 

ponto e não por dar o melhor de si”. 

B24: “Eu fiquei relutante no início, pois foi uma didática nova e que eu nunca 

imaginei passar por esta experiência. Foi um pouco negativo para mim pois eu 

não consegui me adequar aos moldes”. 

 

Todas essas observações da AV1 foram consideradas em nossa segunda fase, 

contudo, quando dependia do engajamento intrínseco de algum aluno (maior parte dos 
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pontos negativos), não tínhamos muita influência se o aluno não quisesse ser envolvido. Na 

segunda pergunta, sobre aspectos positivos e negativos, tivemos os seguintes comentários: 

 

02 – Independente de sua avaliação na pergunta 1 (positiva ou negativa), quais os 

pontos relevantes dessa técnica para você. Destaque 3 positivos e 3 negativos. 

 

Figura 35 - Mosaico de palavras sobre as respostas das turmas A e B para a pergunta número 2 da avaliação. 

Turma A & B 

Pontos positivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos negativos 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Novamente, os pontos positivos convergem para as hipóteses desta pesquisa, pelas 

palavras: vivência, dinâmico, interatividade, prática, realidade, entre outras. E, nos pontos 

negativos, vislumbramos mais uma vez palavras que vão ao encontro dos comentários 

negativos já citados, como: limitação de tempo, depender de outros grupos, adaptação 

rápida e etc. Essas palavras são fonte da análise de ambas as avaliações, AV1 e AV2. 

Na pergunta de número 3, tivemos o seguinte panorama: 

 

03 – Você acredita que essa forma de trabalho tem proporcionado mais 

engajamento da turma? E do seu grupo em si? 

 

Figura 36 - Gráfico das respostas da turma A para a pergunta número 3 da avaliação. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 37 - Gráfico das respostas da turma B para a pergunta número 3 da avaliação. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Todos os que responderam positivamente à primeira pergunta, também responderam 
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sim à segunda, assim como todos os que responderam não, o fizeram para ambas, em ambas 

as avaliações. Contudo, observamos que o número de sim teve um crescimento da primeira 

para a segunda avaliação, assim como os de não. Isso se deve ao número de faltantes, que 

diminuiu na segunda avaliação, mas mesmo assim a visão positiva prevaleceu.  

Na pergunta 4, gostaríamos de saber se além de engajamento no projeto, os alunos 

observaram colaboração e cooperação no próprio grupo e entre eles.  

 

04 – Você acredita haver colaboração/cooperação e engajamento entre os alunos 

da turma nessa forma de trabalho? 

 

Figura 38 - Gráfico das respostas da turma A para a pergunta número 4 da avaliação. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 39 - Gráfico das respostas da turma B para a pergunta número 4 da avaliação. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Destacamos nesse resultado que, apesar de ainda termos a maioria acreditando na 

colaboração e cooperação na turma em ambas as avaliações, temos um número maior do que 

os que acreditam que há engajamento (pergunta 3); ou seja, temos um número maior de alunos 

que acredita não há colaboração e cooperação, mas que sim há engajamento entre a turma e os 

grupos. Novamente podemos notar que o número de sim é maior da primeira para a segunda 

avaliação, assim como os de não, devido ao menor número de faltantes na AV2. Para entender 

se essa interação possibilitou o estreitamento de relações, passamos para a 5ª pergunta. 

 

05 – Você conseguiu estreitar relação com alguém que conhecia pouco ou não 

conhecia na turma? Você considera isso positivo? 

 

Figura 40 - Gráfico das respostas da turma A para a pergunta número 5 da avaliação. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 41 - Gráfico das respostas da turma B para a pergunta número 5 da avaliação. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Apesar de não termos totalidade de respostas em relação ao número total de alunos, 

percebemos que para a maioria houve a aproximação de novos colegas de classe, o que 

significa que a técnica teve êxito nesse quesito. E pela terceira vez notamos um número 

maior de sim, mas também de não da primeira para a segunda avaliação, pelo número 

menor de faltantes na AV2.  

Finalmente passamos para as duas perguntas finais que são o nosso objeto de 

pesquisa, a 6ª, para saber se a gamificação proporcionava a visão prática da teoria da 

disciplina. 

 

06 – Você acredita que essa técnica te proporciona uma melhor vivência da prática 

da disciplina, se aproximando do mercado de trabalho? 

 

Figura 42 - Gráfico das respostas da turma A para a pergunta número 6 da avaliação. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 43 - Gráfico das respostas da turma B para a pergunta número 6 da avaliação. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Na primeira avaliação, 100% dos alunos que responderam acreditavam que a 

técnica da gamificação proporciona a vivência prática da teoria, aproximando-os da 

experiência do mercado de trabalho. Resultado extremamente positivo para o objeto de 

pesquisa deste estudo. 

E, finalmente, a 7ª pergunta pretendia saber se os alunos preferiam esse modelo de 

aula, mais prático, ou um modelo mais voltado para a teoria. 

 

07 – Você prefere este modelo de aula, ou preferiria aula apenas do conteúdo teórico? 

 

Figura 44 - Gráfico das respostas da turma A para a pergunta número 7 da avaliação. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 45 - Gráfico das respostas da turma B para a pergunta número 7 da avaliação. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Observamos, nitidamente, que a grande maioria prefere a aula gamificada. No 

entanto, é importante ressaltar que muitos alunos evidenciam que preferem aprender a 

teoria dessa forma, ou seja, eles não descartam a teoria preferindo a prática, mas sim a 

união das duas, para aulas mais interativas e engajadoras. 

 

 

4.4 O feedback imediato dos discentes: o sentimento dos alunos 

 

 

Após os eventos, os alunos expressaram-se livremente no nosso grupo do 

Facebook. Abaixo compartilhamos o feedback, agora espontâneo das turmas, buscando 

representar o que significou para eles ter uma disciplina gamificada. 

 

Competição e ganhar não definem traços de jogos, nem os interesses das pessoas 

que gostam de jogar. Muitos jogadores prefeririam continuar jogando ao invés de 

ganhar, pois deste modo acaba o jogo. Em jogos de alto gabarito, o estado de 

estar completamente comprometido, pode ser mais agradável do que a satisfação 

de ganhar. (MCGONIGAL, 2012, p. 429, tradução nossa) 

 

Nestes relatos, podemos verificar que os alunos de fato prefeririam continuar o 

modelo a apenas vencer em única disciplina. 

 

A33 – Aluno extremamente engajado na disciplina, que foi inclusive um dos 

gerentes do evento na turma da manhã:  

“O que podemos aprender com a gameficação não poderia ter sido mais positivo. 

Assim como em um jogo, a cada fase passada, conquistávamos mais experiência 

e logo mais proatividade para ajudar a nossa equipe da melhor forma possível. 

Sem dúvidas a gameficação já começa a fazer parte de nosso dia a dia, e nos 

impulsiona a entregar algo melhor sempre. Nos aplicativos, as avaliações, as 

estrelas são imprescindíveis para o sucesso e feedback instantâneo quando 

queremos entregar um serviço ainda melhor. Esse método foi de grande 

importância para o sucesso de nossa disciplina assim como de nosso evento, 

não esquecendo de mencionar o trabalho em equipe. Sem uma equipe 

consolidada e unida, nada desse evento teria sido possível”. 
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Figura 46 - Figura enviada pelo aluno, junto com o depoimento 

 

Fonte: Mensagem de um aluno 

 

B24 – Aluno avesso ao processo da gamificação. Não considerou positivo na sua 

avaliação e não participou muito no evento como um todo. Pertencente ao grupo 

da turma B com muitos conflitos: 

“Eu, ‘macaca velha’ da faculdade, nunca me envolvi tanto com os colegas de 

turma como nessa matéria. Claro que ao longo desses anos na Estácio estudei 

várias vezes com as mesmas pessoas (apesar da dinâmica de matérias livres 

para cursar, sem se prender a uma grade fixa até o final), mas em nenhuma 

delas mantive tanto contato com as mesmas pessoas e isso até me causou 

diversos atritos, o que foi superado com a genialidade ímpar da Aline em gerir 

as crises. Esse é um modelo novo, desconhecido e, confesso, avesso para mim, 

mas na vida sempre tiramos algo bom e ruim de um ensinamento. O saldo 

positivo foi bem melhor que eu imaginava. Agradeço a oportunidade de 

participar do projeto e tenho certeza que levarei o que aprendi para sempre 

(mesmo que talvez nunca mais atue no ramo).” 

 

B13 – Aluno extremamente comprometido em sala de aula, com uma personalidade 

mais séria e introvertida, várias vezes com opiniões contrárias à turma, mas que 

se dedicou ao máximo ao evento: 

“Gostaria de agradecer a professora Aline Mattos pela experiência única que 

tivemos. Aprendemos a lidar com pessoas diferentes e desafios que pensávamos 

que seriam impossíveis de serem realizados. Quero dizer que amei a experiência 

da gameficação devido ao seu dinamismo e por ser uma forma de aprendermos 

https://www.facebook.com/alinepinhomattos?fref=gc&dti=604120259780832&hc_location=ufi
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o conteúdo na prática, coisa que é difícil de encontrarmos na faculdade. Indico 

a experiência de gameficação pra qualquer matéria. Ela traz trabalho em 

equipe, experiências novas e uma grande satisfação de dever cumprido no final. 

Vou sentir saudades!” 

 

B28 – Aluno no final da graduação comentando a técnica: 

“Durante esses mais de 4 anos que eu fiz a faculdade de jornalismo, nunca 

imaginei passar por um modelo de estudo como esse. Realmente foi uma 

experiência gratificante passar por esse novo modelo de aprendizagem”. 

 

B1 – Visão do aluno mais participativo na turma B: 

“Sempre me falaram dessa matéria e quão trabalhosa era, mas nessa turma tudo 

mudou. A melhor Coach apresentou a gameficação, no princípio não entendi 

mas depois fui achando bem divertido. Enquanto aprendia me divertia. Acho 

que assim como eu todos querem que outros professores tenham essa mesma 

dinâmica”. 

 

B6 – Comentário de um aluno jogador profissional, e que não tinha interesse 

nenhum na disciplina, que na primeira aula me pediu para dispensá-lo da 

presença – pois precisava treinar na hora das aulas – e do evento, pois tinha uma 

competição. Não o dispensei das aulas, por não concordar com essa prática, mas 

informei que ele tinha um limite de faltas e poderia usar no dia do evento, caso 

quisesse, só não saberia dizer se comprometeria sua avaliação. Ele não só 

compareceu às aulas, como no dia do evento ficou até o máximo de tempo que 

podia, ajudando na montagem: 

“Planejamento de Eventos foi a disciplina que eu mais adiei na minha faculdade, 

visto que eu iniciei em 2013.2 e vou concluir em 2017.2. Adiava, porque me 

passavam uma imagem negativa dela, algo completamente diferente que eu 

vivenciei. Participar de uma disciplina prática e gamificada me fez aprender na 

marra como funciona um evento como um todo. Me dedicava da hora que eu 

acordava à hora que ia dormir para que o evento saísse como todos nós 

queríamos. Você cria novos laços, faz novos amigos/companheiros e expande 

seus horizontes com os conhecimentos transmitidos tanto pela produção do 
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evento, quanto pela professora Aline Mattos. Aline, como você sabe, tanto eu 

quanto a Karyne, Igor e Gunnar adiamos essa matéria até hoje, pensando que 

iríamos nos deparar com muita bagunça, dor de cabeça e que nada disso iria 

acrescentar nas nossas vidas. Eu não sei quanto a eles, mas posso dizer por mim 

que foi a disciplina que eu mais amei fazer em 4 anos de faculdade. Não 

imaginava que eu fosse querer fazer isso de novo (quem sabe não faça), que eu 

fosse sentir FALTA de gerenciar um evento com uma parceira maravilhosa e 

mais, pensar que nas próximas quintas-feiras eu não terei novos trabalhos, não 

passarei horas no whatsapp combinando o que poderíamos fazer no evento, não 

correrei mais na esteira com o celular na mão auxiliando o grupo da 

semana. Fico triste de ter perdido o evento, mas feliz por saber que fiz parte do 

sucesso que ele foi, só tenho a agradecer.” 

 

Esses são comentários distintos, de alunos com perfis diferentes, que expressaram 

de forma voluntária sua visão positiva da disciplina. Não tivemos comentários negativos 

voluntariamente. 

 

 

4.5 A visão externa: o placar dos eventos para o público participante 

 

 

Como esperado, o evento da turma A trouxe como tema principal a evolução do 

videogame. Em um primeiro momento, no auditório, foram realizadas palestras, altamente 

informativas, que demonstraram desde o cenário competitivo até a criação de personagens 

para games. No pátio foram disponibilizados diversos jogos com a possibilidade de 

interação do público, o que tornou o evento muito agradável. 

O evento contou com um público de 133 pessoas no auditório e 229 no pátio. Para 

pesquisa de opinião, tivemos uma urna com a classificação do evento em bom, regular ou 

ruim com a resposta de 178 pessoas. Como resultado, 99,4% das pessoas que participaram 

avaliaram como bom, ou seja, uma avaliação positiva do evento. 

O Evento da turma B foi um evento sobre música e abordou, especificamente, a 

história da música brasileira. Durante o evento, houve palestras, shows e tendas espalhadas 

pelo pátio da faculdade, com diferentes “tribos musicais” (denominação dada pela turma).  
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O evento contou com um público de 159 pessoas no auditório e 202 no pátio. Para a 

pesquisa de opinião, também tivemos uma urna com a classificação do evento em bom, 

regular ou ruim, com a resposta de 203 pessoas. Como resultado, 98,5% das pessoas que 

participaram avaliaram como bom, ou seja, a avaliação desse evento também foi positiva. 

Ambos os eventos tiveram intercorrências no dia do seu acontecimento. Fato 

totalmente natural para quem trabalha na área, e também comum quando estamos 

educando. Contudo, nos dois eventos foi possível perceber que os alunos estavam muito 

engajados, querendo e fazendo com que seus projetos dessem certo, o que refletiu nos 

trabalhos e fez com que os problemas de última hora não comprometessem os propósitos. 

Tivemos muitos elogios dos colaboradores e alunos do campus, além de pedidos 

para que mais eventos como este acontecessem durante o semestre. Os próprios alunos, 

organizadores dos eventos, expressaram acreditar que deveríamos investir em mais 

momentos assim, tonando a universidade mais ativa, culturalmente, socialmente e, 

inclusive, aberta à comunidade. 

O objetivo de realizar eventos com uma simulação do mercado de trabalho foi 

atingido por meio de eventos envolventes, organizados pelos próprios alunos. Como 

legado deixamos o desejo por mais eventos, por cursos com maior dinamismo!   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esse último capítulo se destina a nossas considerações finais, abordando os 

principais pontos de nossa pesquisa, que podem ser utilizados no futuro tanto por nós 

mesmos, quanto por outros pesquisadores que tenham interesse no estudo da aplicação das 

TIC na educação.  

O objetivo deste trabalho foi investigar a inserção da técnica de gamificação no 

processo de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento na prática do conteúdo teórico 

da disciplina “Planejamento e organização de eventos” do curso de graduação em 

Publicidade de uma universidade particular do Estado do Rio de Janeiro. 

Nossa hipótese era a de que o lúdico, por meio da gamificação em sala de aula, 

atrelado à facilitação da comunicação pelas redes sociais virtuais, geraria uma nova 

utilização da tecnologia em ambientes de ensino-aprendizagem, que proporcionariam 

maior aderência dos alunos ao conteúdo da disciplina, colaborando com sua aplicação 

prática. 

Segundo Schön (2000, p. 20), “os educadores profissionais têm deixado cada vez 

mais claras suas preocupações com a distância entre a concepção de conhecimento 

profissional dominante nas escolas e as atuais competências exigidas dos profissionais no 

campo de aplicação”. Vislumbramos na gamificação uma técnica que, ao ser inserida no 

processo de ensino-aprendizagem universitário – que tem em um de seus objetivos 

preparar o discente para o mercado de trabalho – pode produzir ambiente de 

simulação/imersão para os alunos praticarem os assuntos contidos no conteúdo 

programático ao se prepararem para sua chegada ao mercado de trabalho. 

Acreditamos que o conteúdo teórico apresentado na universidade, quando atrelado 

a ferramentas contemporâneas da cultura dos alunos – tecnologia, games, redes sociais – 

podem trazer maior interação, engajamento e aderência dos alunos às aulas em geral, além 

de considerarmos essas ferramentas como facilitadoras de uma educação contextualizada. 

Ao organizar a turma em grupos, com a utilização da técnica e seus pilares, nosso 

intuito foi proporcionar uma forma lúdica – que, em geral, não tem relevância nesse 

segmento educacional, sendo utilizada apenas na educação infantil (SHELDON, 2012) – 

para que os alunos vivenciassem a experiência de uma produtora de eventos “faz de conta” 
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e administrar suas rotinas de atividades e para que todos os alunos pudessem atuar duas 

vezes em cada departamento imprescindível de uma empresa como essa, durante o 

semestre letivo. 

Consideramos, pelo relato dos alunos, que os elementos da técnica trabalhados no 

ambiente em que nossa pesquisa foi aplicada (a sala de aula universitária e o grupo secreto 

do Facebook) proporcionaram vivências distintas de uma aula apenas teórica, aproximação 

do mercado de trabalho, grande comprometimento dos discentes e do docente (nesse caso, 

eu mesma), além de grande relevância em sala de aula.  

A narrativa nos proporcionou acreditar que, dentro das possibilidades da realidade 

encontrada (considerando as limitações de estarmos em um campus universitário e um 

ambiente virtual), éramos uma produtora de eventos. Esse fator nos possibilitou imersão ou 

simulação. Quanto a esses elementos da técnica de gamificação, poderíamos enaltecer um 

pouco mais a narrativa criando, um ambiente em que a decoração desse mais realismo ao 

espaço de simulação, como um laboratório de eventos ou uma empresa júnior. 

Delegar e acompanhar as tarefas aos discentes proporcionou uma organização 

necessária para que eu e eles atingíssemos os objetivos propostos e para que os feedbacks 

imediatos fossem concedidos verbalmente ou por meio de pontuação e resultado, fazendo 

com que eles pudessem acompanhar seu desenvolvimento em tempo real. 

A colaboração ou competição, cada uma em seu momento, foi desenvolvida por 

meio das tarefas apresentadas a cada semana e do propósito maior da disciplina, a 

execução do evento de cada turma. Por fim, mesclar os alunos nos grupos e utilizar a rede 

social para mantermos contato contínuo, mesmo fora de sala, proporcionou (mesmo que 

não a 100% dos alunos) o estreitamento de laços sociais. 

Devido ao tempo restrito durante as aulas presenciais, poucas atividades foram 

feitas para incentivar essas relações mais próximas entre os alunos. Mesmo assim, a grande 

maioria considera ter conhecido novos colegas e que esse fato tenha sido positivo. Um 

estudo futuro poderia proporcionar mais atividades para interação aluno-aluno durante o 

projeto.  

De minha parte, houve muita interação com os alunos, dentro e fora de aula. Talvez 

outros professores pensem nisso como um ponto negativo, principalmente pela 

comunicação constante no ambiente externo à sala de aula, por não quererem responder a 

alunos durante seu tempo livre e sem a devida remuneração nesse tempo extra. No entanto, 

vejo a educação como parte integrante da nossa vida e considerei injusto estimulá-los a 
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várias tarefas extraclasses sem auxiliá-los quando eles tinham dúvidas ou dificuldades e 

entravam em contato mesmo que fora do horário de aula.  

Essa técnica foi escolhida por mim como objeto de estudo porque, em geral, tenho 

turmas grandes nessa disciplina e é um desafio abordar todos os temas, desenvolver todas 

as habilidades e concretizar a atividade estruturada da disciplina – a elaboração de um 

evento – com cerca de 35/50 alunos em sala de aula e ainda tentar não massificar o 

processo de ensino-aprendizagem.  

Organizei a metodologia da forma apresentada anteriormente, visando, inclusive, 

manter uma estrutura para a disciplina, bem como a coordenação de todos os objetivos a 

serem alcançados, de uma maneira interessante para os alunos e para mim, a professora. 

Antes de iniciar esta pesquisa, percebia que os alunos não se sentiam tão interessados por 

aulas que, mesmo com a atividade prática de montar um evento, baseiam-se apenas nos 

slides em sala de aula. 

Segundo Kapp, a gamificação vem crescendo sem sinais de decréscimo (2012, p. 

958), e encontramos nela uma invocação tecnológica para “falar” a língua da maior parte 

dos alunos universitários, que conhecem e utilizam técnicas de games. No entanto, não é 

possível aplicar a gamificação de forma única e generalizada. É preciso que sua utilização 

seja analisada e estudada para a personalização de cada projeto.  

Nesta pesquisa, inclusive, que entendemos como uma pesquisa-ação, os alunos e 

eu, como docente, passamos por todas as etapas previamente organizada para o estudo. 

Isso fez com o que a pesquisa se iniciasse com um planejamento, que foi a divisão dos 

grupos, com a pontuação e a rotação pelos departamentos. Contudo, ao chegarmos na 

primeira avaliação do semestre, o trabalho das turmas estava tão organizado e nos causou 

um impacto tão positivo, que resolvemos planejar uma segunda fase, colocando em prática 

outras tarefas incluídas pelos próprios alunos, como as entregas individuais, os coaches em 

cada grupo solicitado por eles e, ainda, a migração da cooperação para a competição, para 

que eles tivessem o controle da disciplina, apenas com minha orientação e assistência. 

Percebemos na participação ativa dos alunos uma mudança de comportamento 

deles perante ao tipo de tecnologia utilizada na educação. Muitos diziam que não se 

sentiam envolvidos em aulas nas quais a única tecnologia utilizada são os slides, como 

citado antes, mas que agora sentiam-se muito motivados em ir para a aula e entregar suas 

tarefas. Isso nos leva a refletir que, como professores, é necessário que pensemos e, 
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inclusive, desenvolvamos novas possibilidades para as TIC, possibilidades essas que 

precisam envolver tanto docentes quanto discentes. 

Segundo os alunos, há uma carência de disciplinas que desenvolvam o tipo de 

trabalho que fizemos neste estudo, de aproximar a ementa teórica da prática profissional 

nesse segmento da educação. Eles enfatizam ainda que querem professores mais próximos. 

Seriam todos os alunos em sala de aula frutos do mesmo condicionamento? Com 

certeza não! Assim, poderíamos ensinar em massa ou deveríamos prezar pela singularidade 

humana? Seguramente precisamos pensar no aluno de maneira individual, mas o volume 

de alunos em sala de aula nos permite essas disciplinas mais práticas e uma aproximação 

maior deles, como docentes? 

 Nossa tentativa nesta pesquisa foi tentar entender um pouco de cada indivíduo em 

sala e suas habilidades de acordo com o conteúdo programático da disciplina, mesmo em 

uma turma grande, e tentar otimizar o processo de ensino-aprendizagem para suas 

necessidades educacionais, cidadãs e profissionais. 

“Eu espero que haja outros livros e mais pesquisas concretas sobre as melhores 

maneiras de gamificar uma aula. Nós estamos apenas começamos a explorar o assunto” 

(SHELDON, 2012, p. 191). Poderia acrescentar que não são apenas “maneiras de 

gamificar uma aula”, mas maneiras de customizar as aulas para engajar alunos e 

professores. Concordo com Sheldon que, afinal, “Mesmo depois do jogo ter chegado ao 

fim, ele permanece como uma criação nova do espírito, um tesouro a ser conservado pela 

memória.” (HUIZINGA, 2000, p. 11). Substituamos jogo por aula ou disciplina e é o que 

eu vejo nos alunos que participaram desta pesquisa e mantêm seus laços comigo até hoje. 

Para esse intuito é que devemos explorar mais as TIC.  

Precisamos pensar criticamente o uso que queremos da tecnologia na educação. 

Utilizada de forma errada, no caso da gamificação, poderia apenas condicionar os alunos a 

apresentar tarefas e receber pontuação mecanicamente. Mas cabe ao facilitador da aula, 

nomeemos ele aqui de professor, pensar em alternativas para não aprisionar seus alunos e 

desenvolver participação, propósitos e engajamento. 

Uma inovação em sala de aula não deve tampouco camuflar outros problemas na 

educação, como, por exemplo, falta de recursos do governo ou da instituição privada, ou 

currículos desatualizados, ou remuneração insuficiente de docentes, entre outros. É 

necessário analisar se estamos em busca de melhoria de nossa prática ou apenas um 
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paliativo por não termos recursos. Esse não foi o meu caso, mas com certeza tem sido o 

caso de muitas instituições públicas.   

Concordo com Sheldon que são necessárias mais pesquisas, tanto teóricas quanto 

empíricas, com pensamento crítico sobre a influência e consequências da técnica de 

gamificação, pois, como anteriormente apresentado nesta pesquisa, afirmamos que não há 

um consenso entre os pesquisadores sobre os pilares dessa técnica e sua aplicação. Por 

isso, reafirmo que para que a técnica se mantenha como uma opção para a educação, 

muitos estudos ainda são necessários. 

Para mim e para os discentes envolvidos neste projeto, “O jogo acaba: O apito do 

árbitro quebra o feitiço e a vida ‘real’ recomeça.” (HUIZINGA, 2000, p. 11), mas não sem 

que nossa vida acadêmica tenha sido alterada pelo processo de um ensino-aprendizagem, 

mais lúdico, interativo e com mais propósitos de por que ensinar e aprender.  

Termino este relato de forma otimista quanto à técnica. Considero que nesta 

pesquisa ela nos levou a índices muito satisfatórios com os alunos e comigo mesma, nos 

desenvolvendo muito no campo acadêmico, com a solicitação dos alunos por mais 

disciplinas gamificadas e com minha ânsia de buscar novas possibilidades em sala de aula 

e fora dela. Mas não descarto que a técnica pode sim ser um “modismo” na educação, 

contudo, ressalto que mesmo o sendo, seus pilares podem ser utilizados continuamente 

para não consentirmos que a educação deixe de ser algo envolvente e engajador tanto para 

o docente quanto para o discente.  
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Apêndice 1 

 

Conjunto de slides que explicavam o passo a passo da gamificação, no contexto de nossa 

aula. 
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Apêndice 2 

 

Questionário aplicado aos discentes para coleta de dados. 

 

Prezado/a estudante,  

Somos um grupo de pesquisa da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro e estamos investigando sobre 

“gamificação” e sua aplicação no ensino universitário. O preenchimento deste questionário é muito 

importante para a nossa pesquisa. Seja franco em suas respostas, elas serão lidas apenas pelos 

pesquisadores e os dados contribuirão para o aprimoramento de nossa prática pedagógica. Agradecemos 

muito sua colaboração!  

Profªs Aline Mattos e Stella Pedrosa 

 

A. Identificação: 

A.1. Nome completo: 
 

A.2. Idade: 
 

A.3. Sexo: 
 

A.4. Curso de Graduação: 
 

 Publicidade (Disciplina de Plan. E Org. de Eventos Mínima para a conclusão do curso) 
 Jornalismo (Disciplina de Plan. E Org. de Eventos Eletiva para a conclusão do curso) 
 Outro (Disciplina de Plan e Org. de Eventos Mínima para a Conclusão do curso) 
 Outro (Disciplina de Plan e Org. de Eventos Eletiva para a Conclusão do curso) 
 

A.5. Período do Curso: 
 
 5º 
 Outro. Qual?_____ 
 Não sei. 
 

A.6. e-mail: 
 
 

A.7. Celular (opcional):            
 
   

 

B1. Sobre sua utilização de jogos eletrônicos: 

B.1.1.Você já fez uso de jogos 
eletrônicos alguma vez? 

SIM 
 

NÃO 
 

B.1.2. Você tem o hábito de jogar 
(jogos eletrônicos)?               

SIM 
 

NÃO 
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Caso sua resposta para as perguntas B.1.2 tenha sido ”SIM”, continue na seção B, caso 

tenha sido “NÃO”, passe para  próxima página (seção C). 

B2. Sobre seus hábitos nos jogos eletrônicos: 

B.2.1. Com qual frequência você 
costuma jogar (jogos eletrônicos)? 

MAIS DE 1 X AO DIA 
 

1 X AO DIA 
 

NÃO JOGO 
DIARIAMENTE 

 

B.2.2. Há quanto tempo você 
joga?                  

MAIS DE 10 ANOS 
 

ENTRE 10 E 5 
ANOS 
 

MENOS DE 5 ANOS 
 

B.2.3. Com que idade você iniciou 
esta prática?                 

INFÂNCIA 
(0 A 12 ANOS) 

 

ADOLESCÊNCIA 
(13 A 19 ANOS) 

 

ADULTO 
(ACIMA DE 20 ANOS) 

 
B.2.4. Qual o nome do seu jogo 
eletrônico favorito? 

 

B.2.5. Qual o dispositivo que você 
mais costuma utilizar para praticar 
jogos eletrônicos? 

 Consoles de videogame 

 Computador da Universidade                

 Desktop (em casa) 

 Notebook / Laptop 

 Tablet 

 Smartphone 

B.2.6. Qual o máximo de horas 
contínuas você joga? 

01 A 02 HORAS 
 

02 A 05 HORAS 
 

MAIS DE 05 HORAS 
 

 

C. Sua opinião sobre jogos eletrônicos:  

C.1. Você aprecia jogos 
eletrônicos? 

SIM 
 

NÃO 
 

C.2. Associe 3 palavras a “jogos 
eletrônicos”.               

 

 

D. Sobre a “gamificação” - Trata-se de uma técnica que é fruto da cibercultura, pois se baseia nos 

elementos de videogames. Cabe ressaltar que a técnica de gamificação não culmina em um jogo, nem 

muito menos precisa de tal para que ela exista. Apenas utilizamos os princípios dos jogos para ampliar 

habilidades e qualidades dos alunos no curso. Utilizaremos esta técnica para abordar o conteúdo teórico 

da disciplina “Planejamento e Organização de Eventos” e a prática do mercado de trabalho. A partir 

dessa informação, marque “sim” ou “não” de acordo com o que você acredita ser possível desenvolver 

por meio desta técnica: 

D.1. Desenvolvimento de 
produtividade prazerosa 

SIM 
 

NÃO 
 

D.2. Desenvolvimento de 
habilidade de construir redes 
sociais estreitas 

SIM 
 

NÃO 
 

D.3. Desenvolvimento de 
otimismo e realização de trabalho 
concluído com êxito 

SIM 
 

NÃO 
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D.4. Desenvolvimento de 
significado em relação à 
aprendizagem 

SIM 
 

NÃO 
 

D.5. Desenvolvimento de 
colaboração e cooperação entre a 
turma participante 

SIM 
 

NÃO 
 

D.6. Desenvolvimento de relação 
entre teoria e prática  

SIM 
 

NÃO 
 

D.7. Desenvolvimento de jogo por 
um objetivo (e não jogar por 
jogar) 

SIM 
 

NÃO 
 

 

E. Sobre dispositivos eletrônicos - Marque com um “X” a opção que indica a frequência com que você 
utiliza os dispositivos abaixo no seu dia a dia: 

 MUITO POUCO NENHUMA 

E.1.Computador da Universidade                   

E.2.Computador pessoal    

E.3. Notebook    

E.4. Tablet    

E.5. Smartphone    

 

F. Sobre o uso do Facebook e outras redes sociais - Marque com um “X” a opção que indica a frequência 
com que você utiliza: 

 MUITO POUCO NENHUMA 

F.1. Facebook                                         

F.2. Instagram    

F.3. WhatsApp    

F.4. Twitter                                 

F.5. Messenger    

F.6. Outra: 

Qual(is)?______________________ 

_____________________________ 

   

 

G. Especificamente sobre o Facebook, com que frequência você utiliza os recursos desta Rede Social? 

 MUITO POUCO NENHUMA 

G.1. Localizar amigos que não vejo há 
algum tempo 

   

G.2. Adicionar amigos do cotidiano    

G.3. Fazer novos amigos    

G.4. Manter amizades de relações 
presenciais frequentes 

   

G.5. Manter amizades de relações 
presenciais eventuais 

   

G.6. Manter amizades de relações 
presenciais distantes 
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G.7. Manter amizades de relações 
somente virtuais 

   

G.8. Estreitar laços de amizades    

G.9. Acompanhar a vida social dos meus 
contatos 

   

G.10. Divulgar fatos da minha vida    

G.11. Divulgar eventos    

G.12. Fazer networking    

G.13. Usar como ferramenta de 
comunicação 

   

G.14. Participar de grupos de trabalho    

G.15. Participar de grupos de estudo    

G.16. Participar de grupos que abordam 
temas de interesse 

   

G.17. Utilizar a ferramenta de conversa 
Messenger (inbox) 

   

G.18. Postar fotos    

G.19. Seguir páginas/sites    

G.20. Outra: Qual (is)?___________    

G.21. Outra: Qual (is)?___________    

G.22. Outra: Qual (is)?___________    

 

H. Algo mais que você gostaria de comentar e/ou contribuir? 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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Apêndice 3 

 

Questionário de avaliação da disciplina aplicado após a AV1. 

 

Universidade Estácio de Sá – Campus Niterói 
AV1 

Faculdade de Publicidade e Propaganda (Comunicação Social) 
Disciplina: Planejamento e Organização de Eventos 

Professora: Aline Mattos 
 

Nome:  
Matrícula: 

Turno: 
 
 

Grupo: 
Componentes:  

 
 
 
 

01 – Avalie a técnica de gamificação, que estamos utilizando na disciplina, para o seu processo de 
ensino-aprendizagem. Tem sido positivo ou negativo para você? 

 
02 – Independente de sua avaliação na pergunta 1 (positiva ou negativa), quais os pontos 

relevantes desta técnica para você. Destaque 3 positivos e 3 negativos. 
 

03 – Você acredita que esta forma de trabalho tem proporcionado mais engajamento da turma? E 
do seu grupo em si? 

 
04 – Você acredita haver colaboração/cooperação e engajamento entre os alunos da turma nesta 

forma de trabalho? 
 

05 – Você conseguiu estreitar relação com alguém que conhecia pouco ou não conhecia na 
turma? Você considera isto positivo? 

 
06 – Você acredita que esta técnica te proporciona uma melhor vivência da prática da disciplina, 

se aproximando do mercado de trabalho? 
 

07 – Você prefere este modelo de aula, ou preferiria aula apenas do conteúdo teórico? 
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Apêndice 4 

 

Questionário de avaliação da disciplina aplicado após o evento de cada turma. 

 

Universidade Estácio de Sá – Campus Niterói 
 

AV2 
 

Faculdade de Publicidade e Propaganda 
Disciplina: Planejamento e Organização de Eventos 

 
Professora: Aline Mattos 

Nome: 
Matrícula: 

Grupo 
 

01 – Avalie o evento de forma geral, considerando a arrumação e organização, o horário e 
cronograma, as atrações e o público. 

 
02 – Avalie sua função e atuação no dia do evento, dando uma nota para si mesmo e 

justificando-a. 
 

03 - Avalie sua função e atuação no seu grupo, no pré e no evento, dando uma nota para si 
mesmo e justificando-a. 

 
04 - Avalie os seus companheiros de trabalho do seu grupo, no pré e no evento, dando uma 

nota para cada um e justificando-a. 
 

05 - Avalie os coaches no pré e dos gerentes do evento no evento, dando uma nota para cada 
um e justificando-a. 

 
06 – Comente os pontos positivos e negativos do evento (mínimo 3 e máximo 5). 



133 

 

Apêndice 5 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

________________________________________________________________________  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  

Nome:.............................................................................................................................................  

Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) Data Nascimento: ........../........../........  

Endereço:........................................................................................................................................  

Bairro:...............................................................Cidade:..................................................................  

Telefone: (.....)................................................ Email:.....................................................................  

Título do Protocolo de Pesquisa: A GAMIFICAÇÃO E SUA APLICAÇÃO NO ENSINO UNIVERSITÁRIO: 

ENTRE O CONTEÚDO TEÓRICO E A PRÁTICA DO MERCADO DE TRABALHO 

Subárea de Investigação: Grande Área 6. Ciências Sociais Aplicadas (Educação) 

Pesquisadora responsável: Aline Pinho Mattos  

Stella Maria Peixoto de Azevedo Pedrosa  

Avaliação do risco da pesquisa: (X) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior  

Objetivos e Justificativa: Esta pesquisa investigará a inserção da técnica de gamificação no 

processo de ensino-aprendizagem para desenvolvimento prático do conteúdo da disciplina 

“Planejamento e organização de eventos” do curso de graduação em Publicidade de uma 

universidade particular do estado do Rio de Janeiro. 

Procedimentos: Neste estudo, pretende-se fazer uma análise da aplicação empírica da técnica de 

gamificação, em uma turma da disciplina de Eventos da faculdade de Publicidade, do Estado do 

Rio de Janeiro de uma IES privada, com fins de observações e relato de sua aplicação para a 

prática desta teoria. O foco de nossa proposta será uma imersão no conteúdo da disciplina, por 

meio da técnica de gamificação, com auxílio de um canal de interação em uma rede social virtual, 

a fim de estimularmos o estudo contínuo dentro e fora de sala de aula. Este modelo foi preferido 

uma vez que a maioria das disciplinas universitárias consta apenas com 100 a 200 minutos de aula 

por semana, o que consideramos insuficiente para este tipo de ensino-aprendizagem, mais 

prático. 

Riscos e inconveniências: Constrangimento de responder ou participar do instrumento 

elaborado. 

Potenciais benefícios: Ampliação do conhecimento teórico e prático dos discentes em relação a 

disciplina que a pesquisa será aplicada - Planejamento e Organização de Eventos, da Graduação 
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de Publicidade e Propaganda, estreitamento dos laços entre docente e discentes da disciplina, 

fazendo com que várias aptidões sejam trabalhadas como colaborações e cooperações, conflitos, 

prazos, regras, entre outros. 

Informações Adicionais: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de 

Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. O 

CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. 

Presidente Vargas, 642, 22º andar. Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante 

em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à 

sua participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar 

seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa. Acredito ter sido suficientemente informado a 

respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “A 

GAMIFICAÇÃO E SUA APLICAÇÃO NO ENSINO UNIVERSITÁRIO: ENTRE O CONTEÚDO TEÓRICO E A 

PRÁTICA DO MERCADO DE TRABALHO”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo 

modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a 

minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, 

sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízos.  

 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e 

outra para o responsável pela pesquisa.  

 

Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________________  

 

____________________________________ ____________________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa                     Assinatura do Responsável da Pesquisa 

 


