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RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar o processo de gamificação que vem sendo
aplicado em ambientes escolares e os seus princípios teóricos, além de apresentar a
proposta de formação continuada realizada junto a professores da rede pública de
educação do município de Caçador (SC). Este trabalho é o resultado de uma pesquisa
qualitativa o processo de gamificação em sala de aula e envolveu a participação de doze
professores de Caçador. O objetivo foi demonstrar aos professores uma ferramenta que
pudesse “ajudar” no desenvolvimento das suas atividades, mostrando as possibilidades
da utilização dos games e seus elementos em sala de aula e, ao mesmo tempo, trouxesse
a realidade dos estudantes para o ambiente escolar. Os dados aqui apresentados foram
obtidos a partir de questionários apresentados aos professores participantes e também
dos debates realizados com os mesmos. As análises aqui apresentadas tiveram como
aporte teórico textos escritos por quem pesquisou e escreveu tanto academicamente
sobre o tema, como Huizinga (2001), Martins (2016) e Alves (2014), quanto por pessoas
que tem relação com o processo degamificação, como Tasaka (2017), Sheffield (2013) e
“Zezé” (2017). Os resultados são apresentados através das respostas dadas pelos
professores aos questionários, bem como através da transcrição de algumas falas das
participantes. A princípio, as conclusões que são apresentadas no encerramento desta
dissertação apontam para a potencialidade da utilização da gamificação no processo de
ensino e aprendizagem, a oportunidade que os professores têm de repensarem suas
práticas em relação aos seus conhecimentos já consolidados, as possibilidades de
articulação entre as diversas áreas do conhecimento e a oportunidade da construção
conjunta de uma atividade gamificada entre professores e estudantes. Além das leituras
sobre o tema (e das devidas reflexões), este trabalho apresenta, ainda, os resultados de
um curso de formação continuada ofertado aos professores citados anteriormente.
Palavras-chaves: Gamificação. Formação Continuada. Ensino. Educação Básica.

ABSTRACT

The objective of this work is to present the process of gamification that has been applied
in school environments and its theoretical principles, also presenting the proposal of
continuous training accomplished with teachers of the public education network of the
Caçador city (SC). This work is the result of a qualitative research the process of
gamification in the classroom and involved the participation of twelve teachers of Hunter.
The objective was to demonstrate to the teachers a tool that could “help” in the
development of their activities, showing the possibilities of using games and their
elements in the classroom and, at the same time, bring students' reality to the school
environment. The data presented here were obtained from questionnaires presented to
the participating teachers and also from the discussions with them. The analyzes
presented here had as theoretical contribution texts written by those who researched and
wrote academically on the subject, such as Huizinga (2001), Martins (2016) and Alves
(2014), as well as by people related to the gamification process, such as Tasaka (2017),
Sheffield (2013) and “Zezé” (2017). The results are presented through the answers given
by the teachers to the questionnaires, as well as through the transcription of some
speeches of the participants. At first, the conclusions that are presented at the end of this
dissertation point to the potential of the use of gamification in the teaching and learning
process, the opportunity for teachers to rethink their practices in relation to their already
consolidated knowledge, the possibilities for articulation between several areas of
knowledge and the opportunity to jointly build a gamify activity between teachers and
students. In addition to the readings on the subject (and reflections), this paper also
presents the results of a continuing education course offered to the previously mentioned
teachers.
Keywords: Gamification. Continuing Education. Teaching. Basic Education.
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INTRODUÇÃO
Os jogos digitais, mais conhecidos pelo nome de games, são uma forma de
entretenimento muito popular nos dias atuais, possuindo um público de diferentes faixas
etárias. Um grande contingente de estudantes tem contato com alguma forma de
dispositivo que rode ou jogue games, na sua maioria comerciais. Um game pode ser uma
excelente ferramenta no desenvolvimento da aprendizagem das diferentes áreas do
conhecimento (BOMFOCO; AZEVEDO, 2012; PESCADOR, 2010), por isso, estão sendo
desenvolvidos estudos e projetos voltados à utilização de games em determinados
conteúdos escolares. Esse desenvolvimento é chamado de gamificação e consiste na
utilização de princípios dos games fora do contexto comercial, com o objetivo de
promover a aprendizagem através da solução de problemas e desafios, como se o
estudante estivesse no ambiente encontrado em um game.
Pretende-se, com este trabalho, discutir o processo de gamificação que vem
sendo usado em ambientes escolares, bem como os seus princípios teóricos. Apresentase, também, a proposta de formação continuada em gamificação desenvolvida com
professores da rede pública do município de Caçador/SC. Nestes termos, a formação foi
construída com o objetivo de propiciar aos professores a apropriação de uma nova
ferramenta para ser utilizada nos processos de ensino.
O curso, com duração de 40 horas, voltado para os professores da rede municipal
e estadual de ensino, foi divulgado através de visitas às escolas da rede. A proposta foi
concebida a partir de questionamentos surgidos durante as leituras e as conversas
informais com os professores nas escolas, quando esses relatavam que seus alunos não
“são mais os mesmos” e que estão mais agitados e dispersos na sala de aula. A
somatória dessas experiências, ou seja, nossas indagações pessoais, os estudos que
vinham sendo realizados durante o curso de mestrado e os questionamentos dos
professores das escolas de educação básica de Caçador, contribuíram para o
delineamento dessa investigação. Nesse sentido, a problemática que norteia esse estudo
está relacionada à pouca utilização de algumas tecnologias por parte de alguns
professores.
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Dedica-se um capítulo deste trabalho para fazer um alerta e, ao mesmo tempo,
uma reflexão sobre os cuidados que se ter para não cair na utilização de metodologias
que visam, simplesmente, a preparar as pessoas para o mercado de trabalho sem que
façam uma reflexão sobre o seu aprendizado. Neste caso, referimo-nos ao tecnicismo,
que fez parte da vida escolar do autor e de muitas pessoas.
Não seria possível abordarmos a relação de uma ferramenta a ser utilizada na
escola, sem tocarmos na questão da formação de professores. Abordamos esse tema
por entendermos que a gamificação passa pela construção da identidade do professor.As
transformações que perpassam a carreira dos professores e professoras fazem com que
esses estejam sempre refletindo sobre suas práticas e as formas pelas quais as novas
ferramentas e objetos de aprendizagem influenciam a sua formação continuada.
No capítulo sobre a gamificação, apresenta-se o conceito sobre o termo e sobre
as origens dessa palavra. Dentro do conceito da utilização dos games em sala de aula,
discorre-se sobre as possibilidades que esses apresentam em sua utilização, ressaltando
que a utilização dos mesmos precisa possuir regras que orientem os alunos, da mesma
forma que os jogos tradicionais. Neste capítulo, caracterizamos um fenômeno que está
presente no aprendizado dos seres humanos muito antes do advento dos jogos
eletrônicos, qual seja a ludicidade.
Para contextualizarmos melhor a temática deste trabalho, junto ao capítulo de
apresentação dos professores, expomos um subcapítulo em que trazemos exemplos de
atividades gamificadas realizadas em outras escolas. Ainda, colocamos como exemplos
páginas da internet que disponibilizam aos professores tanto atividades já prontas quanto
aquelas que eles próprios podem construir de acordo com as características de suas
turmas.
Buscando entender a gamificação, procuramos alcançar também a visão daqueles
que jogam e os elementos culturais que os cercam: os jogadores de videogames ou
simplesmente gamers.1 Para compreender esse ambiente e buscar responder às
questões que surgiriam, trouxemos para este trabalho a discussão presente tanto em

1

Neste trabalho aplicado à pessoa dos estudantes.
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textos acadêmicos quanto em textos escritos por aqueles que se auto intitulam gamers.
Colocamos, ainda, as origens para esse termo que define aqueles que jogam os games.
Delineando os objetivos desta dissertação, passamos à fundamentação teórica,
em que fazemos um estudo exploratório da literatura voltada à história da educação,
focando os estudos a partir de textos que se dedicam à problemática da gamificação
voltada para a sala de aula. A revisão bibliográfica, que se encontra a seguir, baseia-se
em leituras e reflexões realizadas com o intuito de entendermos o conceito da
gamificação de maneira mais geral para e, em seguida, partirmos para o conceito da
gamificação aplicado ao ambiente escolar.
A revisão bibliográfica, no que diz respeito à relação entre dos jogos eletrônicos
com o ambiente escolar, apresenta estudos que foram publicados nos últimos cinco anos
em âmbito nacional. Dedicamos um capítulo nesta dissertação para abordarmos sobre a
parte operacional do trabalho. Neste momento, dedicada à metodologia, apresentamos
o “passo a passo” da construção da pesquisa, começando pela pesquisa bibliográfica,
passando pela utilização de questionários e suas respectivas análises até à redação final
desta dissertação.
Sobre os recursos, colocamos em que espaços encontramos as fontes
bibliográficas e onde realizamos o curso ofertado aos professores. Sobre o cronograma
de trabalho, optamos por apresentá-lo em formato de tabela por entendermos que este
tipo de apresentação traz clareza ao leitor tanto sobre os prazos estabelecidos para a
realização da parte do autor sobre o mestrado, bem como da construção do texto que
aqui se apresenta. Após a apresentação do problema de pesquisa, apresentamosos
objetivos, geral e específicos, que delineiam o desenvolvimento do trabalho junto aos
professores, bem como os resultados encontrados.
Após uma apresentação sobre a gamificação e seus conceitos, além de discorrer
sobre os gamers e sua cultura, partimos para aquilo que é a essência deste trabalho: a
apresentação da gamificação aos professores da rede pública do município de Caçador
(SC). Neste capítulo, apresentamos como surgiu a ideia de realizar um curso e a maneira
como que ele foi estruturado, seus objetivos e a forma como ele seria executado e
avaliado (essa parte está colocada como um subcapítulo).
Optamos por não realizarmos um capítulo à parte por entendermos que, ao que
compete a uma apresentação, é necessário colocar simplesmente a forma como se daria
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tal evento. A apresentação na forma de curso serviu, ainda, para conhecermos os/as
participantes na forma de questionário, além das conversas que seriam realizadas
durante o curso. Apresentamos como subcapítulo os dados do questionário, a
contribuição extraída do questionário na forma de comentários, a forma como o curso se
desenvolveu e os objetivos do mesmo.
Por fim, apresentamos as conclusões que puderam ser extraídas não só das
leituras, mas, também, da realização do curso e das conversas que tivemos com as
pessoas que participaram da construção deste texto. Nomeamos essas considerações
finais desta dissertação de “gameover” por dois motivos: o primeiro por se tratar, assim
como nos games, do fim do jogo, quando tudo se encerra tendo alguém vencido ou não
(ou como dizem os gamers: zerado). O segundo motivo diz respeito ao universo dos
games. Quando a expressão “game over” aparece nos jogos, temos a oportunidade de
reiniciar o jogo, só que, desta vez, com um conhecimento que não tínhamos
anteriormente, o que permite que ele se torne mais fácil. Assim como nos games,
esperamos que este trabalho permita às práticas docentes um novo começo e que
possamos entender que, em cada fase, os desafios são cada vez maiores, porém, se
soubermos como jogar, tais desafios não serão tão difíceis (mesmo que tenhamos que
começar novamente).

1 GAMIFICAÇÃO, PESQUISA E EDUCAÇÃO
Ao iniciar esse primeiro capítulo, tratamos do conceito de gamificação, destacando
a diferença entre o tecnicismo dos anos 1970 no campo da educação e a atual proposta
de gamificação na sala de aula. Feito isso, realizamos uma revisão bibliográfica sobre o
tema no campo das pesquisas científicas, trazendo na conclusão deste capítulo
exemplos de gamificação aplicados em sala de aula.
Diversas dúvidas surgiram sobre como chegar a um problema de pesquisa que
pudesse trazer uma reflexão sobre as questões surgidas da prática pedagógica sem se
tornar algo repetitivo e que já tenha sido amplamente debatido em outros trabalhos. A
ideia era colocarmos à baila uma pesquisa que pudesse oferecer de forma prática aos
professores e professoras que estão em sala de aula uma ferramenta que os auxiliasse
nas suas práticas cotidianas. A forma encontrada foi a da realização de curso organizado
a partir das pesquisas e leituras realizadas antes e após o aceite no mestrado.
Durante a preparação do curso, e na preparação do projeto, surgiram várias
indagações: deixariam os professores de utilizar games porque não conhecem as suas
potencialidades ou seria por medo de utilizarem uma ferramenta que é tão familiar aos
alunos, mas tão estranha à escola? Seria uma resistência à mudança, por entenderem
que um game não se encaixa no conjunto de atividades da sala de aula? Ou seria porque
os alunos são “digitais”, enquanto alguns professores ainda são “analógicos”?
Tais dúvidas ainda não conformavam uma problemática precisa para o
delineamento da pesquisa, uma vez que as mesmas poderiam ser dirigidas a outros
instrumentos utilizados em sala de aula (como o uso de projetores, por exemplo).
Definimos como ponto de partida que era preciso perguntar se – e como – a gamificação
pode contribuir para a formação (básica e/ou continuada) dos professores e como eles
entendem a utilização dos games nas suas práticas de ensino.
Estes e outros questionamentos tentamos responder no transcorrer da formação
continuada dos professores, pois o trabalho, muito mais que um curso, era um espaço
de discussão entre os professores sobre o uso das tecnologias digitais da informação e
comunicação (TDIC) no contexto escolar. Feito isso, poderíamos, então, começar a
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perguntar como a escola vê hoje os estudantes que dela fazem parte ou, como pergunta
Alves (2014, p. 102), seriam os jogos uma escola paralela à que existe hoje?
O interesse sobre o tema da gamificação surgiu durante as conversas entre autor
e orientadora, durante o processo de seleção para ingresso no mestrado da UNIARP. Em
primeiro momento, a intenção era realizarmos uma pesquisa voltada para a educação a
distância e as suas influências na formação continuada dos professores, em que a
questão dos games seria abarcada no transcorrer da pesquisa na forma de recorte.
Durante as leituras, descobrimos que caberia uma pesquisa mais aprofundada
sobre o processo de gamificação no ambiente escolar, na qual as questões teóricas
poderiam ser desenvolvidas de forma mais complexa, tendo como base a realização de
uma atividade prática junto aos professores da rede pública de Caçador. Como o objetivo
do mestrado profissional é, dentre outros, o de propormos uma contribuição prática para
a educação básica, vimos naquele momento a oportunidade, já cultivada há tempo, de
realizarmos um curso de formação de professores. Nesse poderíamos compartilhar o
aprendizado construído durante a especialização do autor, ou seja, a construção de jogos
pedagógicos. Por se tratar da reconstrução de paradigmas e, sobretudo, de um pensar
no campo da educação, esta dissertação não pretende ser “finalizante” na definição de
uma proposta.
O problema da pesquisa ficou assim formulado: qual a contribuição da gamificação
para as práticas pedagógicas dos professores da rede pública de Caçador? Ponderamos
sobre a questão da formação dos professores, (levando em conta que a gamificação é
uma das ferramentas utilizadas nos dias atuais para a construção do saber pedagógico
dos professores e dos alunos, e sobre a experiência prática em sala de aula dos
conteúdos, desenvolvidos na graduação do autor, sobre a perspectiva da utilização de
games e como isso influencia a continuidade dos estudos desses professores. A
pesquisa esteve diretamente relacionada com a transformação dos processos educativos
e, mais especificamente, com a temática das questões teórico-metodológicas da História
da Educação e do Ensino, pois nosso objeto de pesquisa visa, justamente, focar as
discussões que o tema provoca no que diz respeito a sua relevância e praticidade.
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De maneira geral, procuramos contribuir com a formação continuada dos
professores das séries iniciais da rede pública de Caçador a partir de um curso voltado
para o uso da gamificação nas salas de aulas. Mais especificamente, investigamos a
utilização da gamificação na formação continuada dos professores e professoras das
séries iniciais da rede pública de ensino de Caçador, bem como a sua transformação
conceitual e suas implicações no contexto atual. Buscamos entender, também, como
essa ferramenta é vista pelos professores tanto no início no curso quanto na sua
conclusão, após terem construído conhecimento para a sua utilização nas suas
respectivas salas de aula.
Assim, oferecemos o curso de formação continuada no qual os/as participantes
conheceriam ferramentas que os/as auxiliassem na criação de jogos pedagógicos com a
finalidade de enriquecer suas práticas, trazendo o universo digital para o ambiente de
sala de aula de uma forma mais efetiva, uma vez que, em muitas escolas, esse universo
fica restrito ao laboratório de informática. Finalmente, e não menos importante,
procuramos contribuir para o adensamento dos processos de ensino e de aprendizagem
dos alunos e professores através das aulas.
Para a fundamentação teórica, foi feito um estudo exploratório da literatura voltada
à história da educação, formação continuada de professores e sua relação com a
gamificação, pois, como coloca Gil (2009, p. 27) “a maioria das pesquisas realizadas com
propósitos acadêmicos, pelo menos num primeiro momento, assume o caráter de
pesquisa exploratória”. A reflexão em torno do tema versará sobre as discussões e os
consequentes resultados na continuidade dos estudos por parte dos professores.
Focamos esses estudos a partir de textos sobre a problemática da gamificação
voltada para a sala de aula, com ênfase nos estudos que trabalham a respeito da
potencialidade inovadora do processo como um todo, uma vez que a gamificação pode
ser realizada em vários ambientes. Durante o processo de estudos do tema, realizamos
uma análise mais contundente de modo que pudesse haver uma comparação com o
ambiente escolar, tentando perceber se as metodologias aplicadas em diferentes
ambientes possuem pontos em comum.
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Durante a realização das leituras para construir o referencial teórico do presente
trabalho, o nome do historiador Johan Huizinga era constantemente citado como o teórico
que melhor conceituou o termo “jogo”. Assim como Huizinga (2001, p. 3), tomaremos o
jogo como um fenômeno cultural, que vem sendo desenvolvido ao longo da construção
das sociedades, com características próprias para cada período. O jogo, portanto, atende
mais a parâmetros culturais do que biológicos (HUIZINGA, 2001 p.3). Aprendemos com
o lúdico, porém, em nossa sociedade contemporânea, quando ingressamos na vida
escolar e conforme galgamos os níveis de escolaridade, vamos deixando de lado os jogos
e as brincadeiras, substituindo essa ludicidade pela formalidade – ou rigidez – do mundo
acadêmico, como se a ludicidade não mais pertencesse à vida cotidiana das pessoas.
Buscando entender como relacionar o universo dos games com o ambiente
escolar, foi preciso compreender que a utilização de uma “novidade” em sala de aula não
significaria ignorar o que vinha sendo feito até o momento como se fosse algo antiquado
ou ultrapassado. O fato de termos uma nova forma de se trabalhar os conteúdos não nos
dá o direito de descartar metodologias de ensino e aprendizagem que vem sendo
estudadas e utilizadas há muitos anos. O que precisamos fazer é entender como realizar
o diálogo entre o “antigo” e o “novo”, fazendo com que um não sobreponha o outro no
cotidiano escolar atual.
Busarello, Ulbricht e Fadel (2014) realizaram uma investigação a respeito de
alguns autores que pesquisaram sobre a gamificação e seus fatores motivacionais, logo,
não pudemos deixar de relacionar o tema por eles pesquisado como a utilização na sala
de aula. De acordo com esses autores, Zichermann e Cunningham (2011) apontam que
os jogos e seus mecanismos serviriam para impulsionar as pessoas, contribuindo, assim,
com o envolvimento destas em diferentes ambientes (levando-se em conta o tempo de
conexão que estas pessoas têm nestes variados ambientes).
Já Vianna et al. (2013) entendem que o engajamento de um indivíduo em um jogo
deve levar em conta o seu comprometimento com as tarefas a ele designadas, o que, por
sua vez, transforma-se nas soluções dos jogos. Muntean (2011) identifica que “o nível de
engajamento do sujeito é preponderante para o sucesso em gamificação” (p. 13).
Busarello, Ulbricht e Fadel (2014) também colocam que Domínguez et al. (2013) apontam
que os jogos são capazes de favorecer o processo de aprendizagem através da
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promoção dos contextos lúdicos de utilização de imagens, sons e narrativas ficcionais.
Para Furió et al. (2013), o ato de jogar seria uma maneira de desenvolver habilidades de
pensamento cognitivo, assim estimulando a atenção e a memória, além dos alunos
divertirem-se.
Associamos as compreensões apresentadas por Busarello, Ulbricht e Fadel (2014)
sobre a gamificação com outras teorias da aprendizagem2 que já vêm sendo trabalhadas
nas escolas. Essa associação traria benefícios não só aos estudantes, mas, também, aos
professores, pois ambos poderiam trabalhar ao mesmo tempo com uma forma de ensino
e aprendizagem familiar a eles, associada a uma que faz parte do cotidiano dos
estudantes fora das salas de aula.

Diante desta incontestável realidade mostrada pelos números, não podemos,
enquanto educadores, negar a importância dos games na vida de nossos alunos
e consequentemente sua importância na educação. Tal importância não se
restringe somente ao fato de muitas pessoas jogarem os games, mas
principalmente pela contribuição cognitiva que estes conferem aos jogadores.
(MARTINS et al, 2014, p. 214)

É claro que essa associação pode causar alguns choques na maneira em que elas
se relacionam, uma vez que temos duas gerações distintas entre si: uma, criada com
formas e normas pré-digitais, e outra, criada em um mundo cercado por computadores,
jogos e uma rede mundial de computadores (internet)3. Nesse sentido:
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 (ALVES; MINHO; DINIZ apud FARDO
2014, p.83).

2

Teorias como a behaviorista, a cognitivista, a socio-cultural, a humanista e das inteligências múltiplas.

3

Marc Prensky (2001) define essa geração como nativos digitais.
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Para que a relação entre games e sala de aula aconteça é necessário que os
professores ou estejam preparados para realizarem essa tarefa ou, então, estejam
dispostos a conhecerem essa possibilidade de trabalho. Explicitamos isso, porque o
professor é a pessoa mais indicada para realizar essa tarefa, pois ele conhece não só os
estudantes, mas, também, o contexto no qual esses estão inseridos. Para que possamos
evidenciar melhor essa questão, precisamos abordar alguns conceitos que ajudarão a
uma melhor compreensão deste assunto. Nesse ponto, é preciso que se avance sobre
os conceitos que definem a gamificação, os indivíduos que têm nos games algo nativo
para si e a relação entre a formação docente e a gamificação.

1.1 DELINEAMENTO METODOLÓGICO

1.1.1 Natureza e Tipo de Pesquisa
A pesquisa realizada para este trabalho é de natureza qualitativa, bibliográfica e
de pesquisa-ação. Qualitativa, porque atenta-se “com aspectos da realidade que não
podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das
relações sociais” (SILVEIRA e CÓRDOVA p. 32) e por suas características que são a:
objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, compreender,
explicar, precisão das relações entre o global e o local em determinado fenômeno;
observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao
caráter interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas
orientações teóricas e seus dados empíricos; busca de resultados os mais
fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que defende um modelo único de
pesquisa para todas as ciências (SILVEIRA e CÓRDOVA p. 32).

Essas características são as que melhor se encaixam na proposta aqui
apresentada. Pesquisa-ação, porque foi realizada “em estreita associação com uma ação
ou com a resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e os participantes
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou
participativo” (THIOLLENT, 1988 apud SILVEIRA e CÓRDOVA p. 40).
Para obtermos os resultados a fim de realizarmos uma análise teórica
comparando com as fontes bibliográficas utilizadas no decorrer do estudo,
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primeiramente, realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre o objeto da pesquisa. Dessa
forma, buscamos textos que tratassem sobre o uso das tecnologias no espaço escolar,
uma vez que a especialização do autor foi realizada área. Com o decorrer do mestrado e
recebendo as orientações, direcionamos as leituras para o tema da gamificação na sala
de aula. Procurando entender este tema, nossa primeira preocupação foi conhecer de
maneira geral esse conceito, buscando não só textos, mas, também, vídeos e sites que
abordassem sobre o assunto (utilizamos alguns desses vídeos posteriormente no curso
que ofertamos aos professores).
Como colocado anteriormente, os primeiros textos que tomamos como fontes
frisavam, de uma maneira geral, sobre a gamificação colocando ênfase na sua
conceituação sem se preocupar com um debate mais teórico sobre o tema. Com mais
abrangência sobre o conceito, partimos para a pesquisa de textos acadêmicos em que
poderíamos nos apropriar de uma maneira mais profunda sobre o assunto. Por ser um
tema novo nas discussões acadêmicas, esses textos encontrados eram artigos e
apresentações em congressos ou seminários. Essas primeiras leituras foram muito úteis
para pudéssemos refinar a pesquisa, buscando teses, dissertações e livros (algumas
vezes, de caráter técnico).

1.2 POPULAÇÃO ATINGIDA

O público alvo da parte prática da pesquisa eram os professores da rede pública
do município de Caçador. Procuramos divulgar o curso em algumas escolas4 do
município que foram escolhidas por entendermos que o curso traria maior benefício para
os estudantes destas escolas por estarem em regiões periféricas da cidade. A limitação
em um número máximo de participantes se deve por conta da forma que escolhemos
para a parte prática, neste caso a apresentação de um produto que de um retorno à
sociedade na forma de um curso. O curso foi ofertado com um total de 20 vagas, dez
para a rede pública municipal e dez para a estadual. Dessas 20 vagas, doze foram

4

Visitamos as seguintes escolas: Vereda dos Trevos (municipal), Professor Domingos das Costa Franco
(estadual), Ulisses Guimarães (municipal), Hilda Granemann de Souza (municipal) e Graciosa Copetti
Pereira (estadual).
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preenchidas. Outros motivos que levaram à delimitação de pessoas atingidas nessa
pesquisa foram o local de realização e os horários que as pessoas possuíam para
participar do curso.

1.3 INSTRUMENTOS DA COLETA DE DADOS: O CURSO

Tendo como base essas leituras e comparações entre os textos encontrados,
partimos para as atividades práticas junto aos professores da rede pública do município
de Caçador. As quais foram as seguintes:
a) Preenchimento de um questionário, desenvolvido com perguntas que
pudessem ao mesmo tempo mostrar de que áreas vinham as pessoas que
participaram;
b) Suas experiências anteriores e o quanto conheciam sobre o tema da
gamificação;
c) Curso sobre gamificação, preparado com base nos textos lidos anteriormente
e com alterações feitas após o início do curso tendo como base as respostas
colocadas no questionário e no retorno que recebíamos durantes as aulas do
curso tendo sempre o cuidado de adequar os conteúdos conforme o
conhecimento de cada um;
d) Seminário realizado durante o curso onde, após cada aula tínhamos um
espaço para debates sobre o que foi visto e como estavam recebendo os
conteúdos ali apresentados;
e) Realização posterior da análise das respostas dos questionários, no caso do
questionário inicial fizemos uma releitura do que foi ali apresentado
comparando com o questionário final, o que permitiu ao autor a redação de
uma versão preliminar do relato de experiência para ser apresentado ao
orientador chegando até a redação da versão final que aqui lhes é
apresentada.
O curso serviu para que pudéssemos verificar a viabilidade da utilização para o
desenvolvimento dos nossos estudos. Originalmente, pensamos na realização apenas
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de apenas um curso, porém, vimos no decorrer do desenvolvimento desse projeto que
seria possível aplicarmos mais vezes e em diferentes formatos5.
Para conhecermos o perfil dos professores participantes do curso, realizamos uma
coleta de dados a partir de um questionário (ANEXO B) dividido em duas partes. Na
primeira parte, os participantes responderam questões relacionadas a sua identificação
e formação, inicial e continuada, que foram as seguintes: sexo, o seu tempo de atuação,
nível de escolaridade (graduação, pós-graduação, etc.), curso de graduação em que se
formou, se durante a sua graduação houve alguma abordagem sobre o uso de
tecnologias na Educação, se houve alguma abordagem sobre o uso de tecnologias na
Educação promovida pela instituição onde atuava como docente através de uma
formação continuada.
Na segunda parte do questionário, os participantes responderam questões sobre
aspectos gerais relacionados ao uso dos games ou dos seus princípios em práticas
pedagógicas:
- Você já ouviu falar sobre gamificação?
- Como você definiria gamificação?
- Você costuma utilizar games ou seus elementos (nível de dificuldade, passar de fase,
desafio, etc.) nas suas práticas pedagógicas?
- Quais motivos levam você a utilizar elementos de games, ou o game em si, em suas
práticas pedagógicas?
O questionário encerra-se com uma questão aberta em que os professores
poderiam tecer comentários que julgassem pertinentes sobre o assunto e que não foram
contemplados nas questões anteriores.

5

Infelizmente por diversos fatores não consegui realizar outros cursos na maneira como desejava.
Realizei versões condensadas de um dia ou algumas horas e optei por não trazer dados desses
minicursos por não ter tido o retorno dos participantes a tempo de somar mais informações neste
trabalho.
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1.4 TECNICISMO E GAMIFICAÇÃO
Ao abordarmos a utilização dos games nas escolas, devemos ter o cuidado de
diferenciarmos essa nova proposta daquela utilizada em meados dos 1970, a tecnicista.
Ao defender o uso de tecnologias na educação, o tecnicismo restringiu o papel dos
professores e dos alunos como meros executores e receptores de projetos autoritários,
desvinculados do contexto social e cultural.
Esse pensamento tem no discurso capitalista e empresarial o seu ponto mais forte.
Freitas (2016) entende que a pedagogia tecnicista nunca deixou de existir, uma vez que
vem sendo trabalhada ao longo dos anos, tanto no Brasil quanto no exterior. Em sua
visão, o tecnicismo “voltou completamente reformulado, ainda que conceitualmente seja
o mesmo” (FREITAS 2016). Considerando que vivemos, nos últimos anos, sob a égide
do pensamento (neo)liberal, devemos concordar com o autor sobre o não
desaparecimento do pensamento tecnicista em educação. Entende-se, então, que tal
tendência se adaptou aos dias atuais, valendo-se de algo que não estava ainda bem
desenvolvido em sua utilização nas escolas brasileiras nas décadas de 1960 e 1970: a
tecnologia digital.
A partir da lógica da eficiência, racionalidade e produtividade, o tecnicismo buscou
mudar o desempenho dos estudantes, tornando-os aptos a participarem de maneira
eficiente e produtiva na sociedade. Para Saviani (2008 p.383), a educação tecnicista foi
desenvolvida para funcionar como um sistema auxiliar eficaz e essencial ao sistema
social no qual está inserida. Portanto, para o tecnicismo, a escola serve para modelar o
comportamento humano através de técnicas específicas. Essas devem vir de
“especialistas” que determinam o que deve ser ensinado em sala de aula, sem levar em
conta as especificidades locais ou regionais de cada escola.
Diferentemente desse pensamento, a construção e a execução de uma atividade
gamificada não deve ser feita de maneira solitária. Ao observarmos as fichas técnicas
dos games comerciais ou pedagógicos, encontraremos uma equipe interdisciplinar
responsável pela sua construção. Não estamos afirmando a não existência da
possibilidade da realização de atividades em equipe na ideologia tecnicista. O que
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colocamos é que no tecnicismo as atividades são pré-determinadas, cabendo aos
professores definirem como elas serão aplicadas e, aos alunos, a realização de tais
atividades. Ou seja, professores e alunos não têm uma participação efetiva.
A gamificação deve ser vista como uma proposta diferente de tudo isso. Diferente
no sentido de que as atividades não serão produzidas ou criadas por especialistas, sem
que haja uma margem de subjetividade e/ou discussões que viriam a enriquecer a
construção do conhecimento tanto do estudante quanto o do(a) professor(a). Para isso
os professores devem sempre pensar em constituir uma equipe para produzir atividades
gamificadas em suas aulas, podendo envolver os estudantes, outros professores e, até
mesmo, profissionais da comunidade escolar.
Se na proposta tecnicista os conteúdos eram planejados para serem de rápida e
fácil utilização, na gamificação deve-se ter o cuidado para não se aplicar atividades que
seguem essa tendência. A gamificação permite o desenvolvimento de atividades que
busquem despertar um sentido científico dos estudantes, abrindo perspectiva para a
utilização da pergunta “e se?”. Essa pergunta levará a outras indagações,
proporcionando aos estudantes o desenvolvimento do conhecimento, da curiosidade e
do manejo de habilidades.
O termo gamificação é uma derivação da palavra em inglês para jogo: game. Esse
surge em conjunto com crescimento da popularidade dos games, principalmente, a partir
da segunda metade dos anos 1980, quando há uma grande difusão de games e consoles
de jogos, sendo inserida no contexto do desenvolvimento e na capacidade de motivar a
solução de problemas. Os games potencializam o aprendizado nas diferentes áreas do
conhecimento, podendo ser jogados na vida extraescolar dos estudantes. Outro ponto
que devemos levar em conta é que os estudantes de hoje nascem e crescem cercados
pelas novas tecnologias e estão “[...] em constante interação de uso com videogames, email, Internet, SMS ou smartphones, pensam e processam as informações de modo bem
distinto do das gerações anteriores.” (GOMES, 2016 p. 54).
O processo de gamificação não fica restrito apenas aos espaços escolares.
Podemos encontrá-lo em fábricas, escritórios, programas de televisão, páginas da
internet, etc., porque, grosso modo, gamificar uma atividade seria trazer para um
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ambiente escolhido princípios encontrados nos games com o objetivo de engajar e
motivar o público que o utiliza.
Um perigo da utilização da gamificação, sem que se façam as análises corretas, é
o chamado PBL (points, badgess and leaderboards)6. Isso a escola já realiza através da
distribuição de notas, estrelinhas e premiações aos alunos destaque, além dos boletins
com as notas ao final de uma etapa. O que percebemos é que isso não vem funcionando
muito bem, uma vez que pode desmotivar os estudantes/jogadores ao verem outros
colegas muito à frente para que consigam ultrapassar ou, pelo menos, igualar os objetivos
propostos.
Meira (2013) ressalta que a gamificação nos leva para algo mais sofisticado e
interessante que está presente na arquitetura dos games como a narração, a estrutura
de construção e as dinâmicas interacionais envolvidas. Como já colocamos
anteriormente, a gamificação não deve ser vista como um recurso salvador ou
transformador da escola, até mesmo porque a gamificação é aplicada nas atividades
escolhidas pelo professor e não pela escola como um todo. Portanto, ela é um recurso
que contribui para fundar uma nova escola, deixando de lado aquilo que pode haver de
esclerosado ou retrógrado.
É oportuno apresentar o site chamado BHBIT7, que vende soluções para o terceiro
setor, como softwares, e diz respeito aos cuidados que devemos ter para não tornarmos
a gamificação uma ferramenta tecnicista, comprometida apenas em melhor performance
do aluno para torná-lo um trabalhador mais eficiente. O texto que vamos abordar está no
blog da empresa Gamificação na Educação e trata de questões referentes à educação.
O texto aborda a gamificação, havendo uma conceituação sobre o assunto e como utilizála em sala de aula. Além disso, para reforçar suas palavras, é exposto de um infográfico
repetindo de maneira reduzida e com imagens aquilo que foi colocado antes. Neste texto,
podemos detectar a lógica do pensamento neotecnicista, que tenta mostrar o porquê do

6

Pontos, distintivos/emblemas e tabelas de pontuação (tradução do autor).

7

Disponível em: <https://www.bhbit.com.br/educacao/gamificacao-na-educacao/>.
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fracasso da escola nos moldes atuais justificando com isso a experiência do que eles
chamam de “nova metodologia de ensino”.

Figura 1 –Infográfico do site Bhbit explicando porque aplicar a gamificação na escola

Fonte: Bhbit (Disponível em < https://www.bhbit.com.br/educacao/gamificacao-na-educacao/>)

Em seguida, mostra-se como os estudantes podem ser mais “eficientes” com a
gamificação.

31

Figura 2 - Infográfico mostrando o quão eficiente o estudante pode se tornar

Fonte:

Bhbit

Bhbit

(Disponível

em

<

https://www.bhbit.com.br/educacao/gamificacao-na-

educacao/>)

Um game pode despertar o interesse e instigar maior participação por parte dos
jovens, se comparado a outras atividades curriculares tradicionalmente desenvolvidas na
escola. É importante destacar que, a incorporação dos princípios dos games nas
atividades escolares não irá, por si só, resolver problemas de aprendizagem, reprovação
e evasão escolar, contudo, sua contribuição pode ser significativa, nos mais diversos
contextos. Precisamos entender que a gamificação é uma ferramenta dentre tantas que
podemos utilizar, mas não seria conveniente atribuir-lhe viés salvacionista no campo da
educação escolar.
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1.5 GAMIFICAÇÃO NAS PESQUISAS CIENTIFICASEM EDUCAÇÃO: UMA REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA

A pesquisa sobre gamificação para a produção desse texto e para a construção
da parte prática do curso de mestrado foi feita com base no interesse pessoal do autor
pelo tema, que, em um primeiro momento, era voltado para o uso das novas tecnologias
na educação, sendo direcionado para o tema que aqui se apresenta após as discussões
em conjunto com a orientadora. Utilizamos, a princípio, textos encontrados (livros, artigos,
dissertações, etc.) tanto na biblioteca da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe
(UNIARP), bem como na do Instituto Federal Santa Catarina (IFSC).
Para discorrer sobre o tema, buscamos conhecer as pesquisas acadêmicas em
educação que estão sendo desenvolvidas nesse campo de conhecimento e, em especial,
no que tratam sobre a definição de gamificação e, também, sobre a relação entre os
princípios dos jogos eletrônicos e o ambiente escolar. Tal busca foi realizada, em um
primeiro momento, no Google acadêmico e, posteriormente, no portal de periódicos da
CAPES8, utilizando termos que estivessem relacionados à temática da pesquisa, quais
sejam: gamificação, gamificação e educação, gamificação e espaço escolar e atividades
gamificadas.
As escolhas por essas palavras se deram por entendermos que precisávamos
realizar buscas diretas sobre o tema sem passarmos por temáticas que apesar de
estarem relacionadas com a educação, mas que não possuíam uma relação direta com
a questão do games. As pesquisas foram realizadas entre março e outubro de 2016,
sendo acrescentados textos pontuais até quando nos deparávamos com questões que
necessitassem de um aporte teórico que, por conta de suas temáticas, não apareciam
nos textos escolhidos.

8

O Portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) é
uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza produções científicas a instituições de ensino e pesquisa
no Brasil.
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A gamificação como um todo tem gerado muitos textos que debatem sobre o
assunto em diferentes contextos, porém, como esta pesquisa foca o ambiente escolar,
procuramos textos que tratam da relação gamificação/escola. Considerando esse critério,
foram selecionados quatro artigos acadêmicos que foram publicados nos últimos cinco
anos em âmbito nacional e que melhor representam, em nosso entendimento, o que vem
sendo pesquisado sobre gamificação.
No artigo A gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem, publicado em
2013, Fardo procura apresentar um conceito para a gamificação, uma vez que ela é
aplicada em elementos do cotidiano das pessoas, fornecendo a descrição de um relato
em que, em um ambiente de aprendizagem, se utilizou o processo de gamificação. O
autor apresenta o que ele designa de “linhas gerais para utilização da gamificação”
(FARDO, 2013, p. 5), através das quais caracterizam elementos que considera serem
importantes na realização de uma atividade gamificada, tendo como referência a
experiência realizada em escolas de Portugal a partir de uma plataforma online que foi
gamificada. Para Fardo (2013, p. 7):
Longe de ser pensada como o remédio para todos os males da educação, a
gamificação precisa, antes de tudo, ser compreendida como um todo para, aí
sim, analisarmos a sua aplicação nos contextos educacionais, identificando se
ela realmente potencializa a aprendizagem e a participação dos indivíduos ou se
seus métodos e resultados não conseguem atender as expectativas criadas em
torno desse fenômeno. Entendemos que a sua utilização nesse contexto requer
uma boa dose de compreensão por parte dos professores, e que esse é
particularmente um dos grandes desafios em nossa realidade. Porém, a ideia é
que a gamificação possa ser vista como mais um caminho em busca das
soluções que a educação no século XXI demanda.

O conceito da gamificação aplicado no ensino de línguas é discutido por Gerson
Bruno Forgiarini de Quadros em um artigo intitulado Gamificando os processos de ensino
na rede. Nesse artigo, o autor apresenta uma atividade desenvolvida com um aplicativo
de criação de desenho animado em que os estudantes “foram desafiados a produzir o
roteiro/falas dos personagens” (QUADROS, 2012 p. 3). A gamificação, neste caso,
aconteceu no ambiente virtual, tendo a internet como base.
No artigo A cultura lúdica e cultura digital: interfaces possíveis, Lynn Rosalina
Gama Alves discute a gamificação como uma nova ferramenta pedagógica. Para Alves
(2014, p. 101), os jovens:
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[...] passam muito tempo interagindo com os ambientes dos jogos
eletrônicos e neles aprendem sobre história, mitologia, futebol, guerras,
enfim uma infinidade de conteúdos mediados pelos jogos e passam mais
horas jogando do que sentados nas salas de aulas, ouvindo os discursos
dos professores.

Alves questiona se os games estariam se tornando uma escola paralela (ALVES
2014, p. 102) por conta do tempo dedicado pelos jovens aos games, mas não chega a

uma posição definitiva. Para a autora, responder sim ou não a essa questão implica uma
simplificação do papel da escola ou, então, o reforço de preconceitos contra os games.
Para Alves, o prazer do desafio é a essência estrutural do jogo e fornece exemplos da
utilização no nosso cotidiano (cartões de fidelidade de supermercados ou programas de
milhagens, por exemplo, em que ganhamos pontos por adquirirmos produtos e depois
somos recompensados por participarmos da promoção)9.
A escola, em relação à sociedade, segundo Alves (2014), não atende as
demandas da nova geração, uma vez que seus pilares estão fincados em uma estrutura
social diferente da atual, tendo sido criada para atender aos anseios da burguesia. Para
ela, propostas inovadoras são apresentadas as escolas, porém não são efetivadas por
conta da não participação dos professores na elaboração dessas propostas seja por falta
de compreensão, descrédito ou por resistência às mudanças. Ainda, segundo a autora,
gamificar a educação “não é simples e nem fácil, exige um espaço para debate e
discussão à luz dos referenciais teóricos a fim de estabelecer interlocução com as novas
demandas contemporâneas sem resgatar velhas mazelas” (ALVES, 2014, p. 16).
Resgatar o lúdico nas escolas é o que defende Alves (ANO), assim como o desejo
de aprender e o prazer nos espaços das escolas. Porém, a autora adverte sobre o risco
de que os estudantes criem a necessidade de motivações externas e de recompensas
constantes a partir da gamificação de atividades. Alves cita vários exemplos de
experiências com games dentro e fora do Brasil. Conclui seu estudo ressaltando para

9

Nos games recebemos pontos quando completamos missões ou realizamos determinadas tarefas.
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que se atente às características presentes nos games que tanto chamam a atenção dos
jovens, realizando com isso um diálogo entre essa linguagem e existente nas escolas,
porque:
Desta forma, o professor formado pela cultura letrada pode, através deste
universo, adentrar no [sic] mundo do game e estabelecer interlocução com seus
alunos, discutindo, analisando, construindo um senso crítico que vai além da
fruição da jogabilidade e das questões de recompensa que norteiam a prática do
jogar (ALVES, 2014, p. 111).

Em Design de práticas pedagógicas incluindo elementos de jogos digitais em
atividades gamificadas, Martins e Giraffa (2015) apresentam um modelo para construção
de práticas pedagógicas gamificadas nos processos de ensino e aprendizagem a partir
de uma investigação na qual levou em conta o contexto sociocultural da cibercultura. As
autoras acreditam que existe uma quebra de paradigma no contexto social e cultural
estimulada pelo uso em larga escala das tecnologias digitais no dia a dia das pessoas.
Segundo Martins e Giraffa, essa ruptura implica “em mudanças na concepção e
organização dos processos educacionais.” (MARTINS, GIRAFFA, 2015 p. 53), o que, por
sua vez, gera uma tensão na relação entre professores e estudantes. Para elas, uma
parte considerável de estudantes atuais têm a diversão incorporada em suas atividades
diárias e isso não pode ser desconsiderado pelos professores na organização das suas
atividades. Destacam, ainda, que utilizar a gamificação nas práticas pedagógicas não
significa estar inovando em sala de aula; para elas, a “gamificação pode ser uma das
estratégias pedagógicas para o desenvolvimento/adaptação de práticas pedagógicas.”
(MARTINS, GIRAFFA, 2015 p. 54).
Para desenvolver este artigo, as autoras focaram seus estudos na identificação
dos princípios de games Role-Playing Game(RPG), Massive Multiplayer Online RolePlayingGame (MMORPG) que permitissem a dinamização dos processos de ensino e
aprendizagem. Para construir o seu modelo, levaram em consideração os elementos que
tornam uma prática pedagógica inovadora (conteúdo, avaliação, prática de ensino,
práticas de aprendizagem, etc.), ressaltando, que apesar da figura do professor estar à
frente do desenvolvimento e execução da prática, é o ambiente escolar como um todo
que permite a inovação.
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Os textos aqui apresentados compõem-se de artigos publicados em anais de
congressos ou revistas acadêmicas. Os autores e autoras em seus textos, ao mesmo
tempo em que demonstram afinidades conceituais sobre a gamifacação, apresentam
visões diferenciadas sobre a aplicação no ambiente escolar. Por se tratar de um tema
recente, não encontramos nas pesquisas muitos livros que diretamente tratassem do
tema. Acreditamos que o mesmo ainda está restrito ao ambiente acadêmico, mas vêm
crescendo fora deste ambiente com publicações em jornais, revistas e blogs de circulação
popular.10

1.6 GAMIFICAÇÃO NA SALA DE AULA

Em suas práticas cotidianas de sala de aula, muitas vezes, os professores repetem
aquilo que foi feito por seus próprios professores. Assim, precisa-se cuidado para não
restringir a gamificação em uma prática tecnicista ou neo-tecnicista, como já destacamos
anteriormente. Se utilizamos a gamificação para apenas condicionarmos e manter os
estudantes focados na realização das atividades, tendo como recompensa elementos
simbólicos (medalhas, armaduras, pontos e/ou notas), não estaremos desenvolvendo o
potencial de aprendizado de uma pessoa, mas, sim, condicionando e preparando as
pessoas, para desempenhar funções técnicas e com restrita capacidade de questionar
as contradições sociais.
O objetivo da gamificação não é o de, simplesmente, inovar a prática de sala de
aula por ser uma “novidade” ou para estar na vanguarda de uma forma de ensinar
privilegiando, talvez, o conteúdo em detrimento da aprendizagem. Em sala de aula,
definir, decidir e estruturar os conteúdos significam (trans)formar pensamentos e
provocar mudanças. Se os estudantes da atualidade vivem e convivem com as
tecnologias digitais, então apresentar atividades com princípios presentes nas suas

10

Sobre a publicação em jornais, revistas e blogs ver: - Projeto leva games para sala de aula. Disponível
em:
<http://www.misturalternativa.com.br/2017/04/projeto-leva-games-para-sala-de-aula.html>.
Escolas de SC adotam jogos eletrônicos consagrados como metodologia de ensino. Disponível
em:
<http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/05/escolas-de-sc-adotam-jogoseletronicos- consagrados-como-metodologia-de-ensino-9785029.html>. - SCHÄFER, Fábio Maurício. O
futuro é um jogo. Revista Brasileira de Administração. CFA, nº 114, 2016 p. 52. Disponível em:
<https://issuu.com/revistarba/docs/rba114web>.
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experiências de fora da escola pode ser mais do que uma mera novidade, mas um desafio
que faz parte de seu contexto cultural. “Assim, o sujeito da aprendizagem deixa de ser
considerado um sujeito passivo, receptor de informação, para se tornar um sujeito ativo,
que age, interage, participa e experimenta, se apropriando do conhecimento” (FROSI;
SCHLEMMER 2010 p.115).
Inserir um game ou seus princípios nas aulas exige do professor que se aproprie
dessa cultura, de suas estruturas e dinâmica de funcionamento. Ele precisa estar aberto
a conhecer a ampla variedade de opções para criações que o game proporciona nas
atividades trabalhadas a partir dessa proposta. Contudo, os games não podem ser vistos
como a única experiência de aprendizagem válida para os estudantes, mas, sim, como
uma importante possibilidade de participar ativamente e lucidamente da construção de
seus conhecimentos.
[…] os games se tornam significativos para os jogadores, principalmente, porque
possibilitam viver uma experiência na qual são desafiados a explorar, a realizar
missões, o que os coloca no controle do processo, possibilitando assim, por meio
de suas ações e interações constantes, descobrir e inventar caminhos e
soluções, tomando decisões (SCHLEMMER, 2016 p. 121).

Os dispositivos eletrônicos e os games que fazem parte do dia a dia dos
estudantes podem dar um novo significado às práticas pedagógicas, tendo como
princípio as interações entre estudantes e professores que acontecem quando utilizam
essas ferramentas. O professor, ao utilizar-se da gamificação, necessita estar atento ao
planejamento da atividade e escolher com cuidado os princípios que irão compor a
atividade.
As escolhas podem influenciar de forma positiva ou negativa o desempenho do
aluno durante a realização do jogo. Por exemplo: a atividade começa em um ponto
específico ou em qualquer lugar? Como ele chegou ali? Quem é ele (Avatar)? Quais são
as regras? Elas facilitam ou dificultam a realização? Nesse sentido:
É preciso ter bem claro que uma atividade gamificada não é simplesmente uma
atividade animada, lúdica ou de gincana. A gamificação pressupõe a presença
dos elementos de game, com uma estrutura narrativa com começo meio e fim,
para manter o jogador dentro do círculo mágico e motivado a aprender mais e
mais (MARTINS et al., 2014 p. 221).
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A gamificação na sala de aula pode potencializar a aprendizagem, quando
desenvolvida em um processo interação entre estudantes e professores. Essa interação
deve ser entendida como um diálogo entre eles, algo que Paulo Freire entendia como
uma potencialização dos sujeitos (FREIRE, 2005). Tendo esse diálogo o professor terá,
por parte dos estudantes, uma maior mobilização para participar das atividades propostas
por ele, bem como os estudantes se sentirão mais motivados para transformarem a sua
realidade.

1.6.1 Gamificação e ludicidade
Dentro de um ambiente de sala de aula, um game pode promover a ludicidade e
a ficção na forma de narrativas, imagem e sons conectados à realidade vivenciados pelo
estudante, favorecendo, assim, o desenvolvimento do processo de aprendizagem em um
ambiente coordenado pelo professor.

Os jogos podem fornecer alguns resultados educativos não previstos e que são
tão importantes quanto os previamente determinados. Podem oferecer
oportunidades para o aluno usar lógica, raciocínio e habilidades de organização
para resolver problemas de maneira mais interessante do que seriam expostos
em um exercício comum. Um jogo simples pode ensinar várias habilidades e
conceitos, propiciando o desenvolvimento de novas habilidades cognitivas.
(FALKEMBACH; GELLER; SILVEIRA, 2006, p. 3).

Gamificar uma atividade é propor que ela seja realizada com a lógica e a dinâmica
de um jogo ou do ato de jogar em si; aqui, os estudantes/jogadores poderão trazer para
a atividade as experiências que possuem fora dela.
Assim como os jogos tradicionais11, uma atividade gamificada deverá possuir
regras e objetivos através dos quais os estudantes pensarão as suas ações. Dessa
maneira, durante o desenvolvimento da atividade gamificada, os resultados poderão ser
mensurados e definidos, levando os participantes do game a refletirem sobre a sua

11

Quando nos referimos a jogos tradicionais, tratamos de jogos que conhecemos desde a nossa infância
sem que, necessariamente, sejam jogos eletrônicos, como os jogos de roda ou os jogos de tabuleiro,
por exemplo.
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evolução e desenvolvimento, trabalhando em conjunto para solucionar os desafios
propostos.
Com os elementos dos games, dispomos de ferramentas valiosas para criar
experiências significativas, que podem impactar de forma positiva a experiência
educacional dos indivíduos, pois ela pode fornecer um contexto para a
construção de um sentido mais amplo para a interação, tanto nas escolas como
em outros ambientes de aprendizagem, potencializando a participação e a
motivação dos indivíduos inseridos nesses ambientes (FARDO, 2013, p.7).

Para utilizarmos a gamificação como um projeto a ser desenvolvido em sala de
aula precisamos ter os princípios encontrados em games comerciais tais como: narrativa,
conflitos, competição, cooperação, objetivos, sistema de recompensas, regras, níveis de
dificuldade ou evolução, interação, pontuação, etc. (PRENSKY, 2012) em conjunto com
os processos educacionais convencionais que, normalmente, não estão associados aos
games. Assim, busca-se atingir o mesmo envolvimento que teríamos com um game que
não foi pensado com essa finalidade.

Atualmente, a gamificação encontra na educação formal uma área bastante fértil
para a sua aplicação, pois lá ela encontra os indivíduos que carregam consigo
muitas aprendizagens advindas das interações com os games. Encontra também
uma área que necessita de novas estratégias para dar conta de indivíduos que
cada vez estão mais inseridos no contexto das mídias e das tecnologias digitais
e se mostram desinteressados pelos métodos passivos de ensino e
aprendizagem utilizados na maioria das escolas (FARDO, 2013 p.3).

Os recursos inerentes a um game funcionam como fatores motivadores para o
jogador, contribuindo para o seu comprometimento no desenvolvimento do enredo e
fazendo com que ele mantenha o foco para conseguir completar todas as etapas e
desafios propostos. O tempo dedicado a um game serve para avaliar não só engajamento
com ele, mas, também, o grau de dificuldade do game, principalmente quando ele é
jogado pela primeira vez.
Devemos deixar bem claro que “gamificar uma atividade prática não significa criar
um jogo ou simplesmente jogar” (MARTINS, 2015 p. 38). A atividade exige tanto por parte
do professor quanto por parte do aluno a compreensão de que envolve também o
conteúdo que está sendo trabalhado em sala de aula. Com isso queremos colocar que a
utilização dos games se insere, assim como outras atividades lúdicas, nos espaços
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escolares onde as atividades desenvolvidas acontecem tanto no ambiente escolar quanto
fora dele e, assim como elas, visam potencializar o desenvolvimento do aprendizado
social, cognitivo, das habilidades motoras, etc. Ou seja, no que se refere à construção de
modelos nas práticas pedagógicas:
Tratamos a gamificação como uma estratégia pedagógica que permite o
desenvolvimento de práticas pedagógicas a partir de elementos típicos
encontrados em jogos digitais. Assim, tais práticas se explicitam nas atividades
gamificadas propostas aos estudantes (MARTINS, 2015 p. 42).

O espaço escolar é um ambiente propício à utilização dos games, uma vez que os
estudantes cresceram e crescem em um ambiente em que as mídias eletrônicas, neste
caso videogames, é uma realidade, pois vivem em uma sociedade que é:
Intercultural e multicultural que se desenvolve e, ao mesmo tempo, impulsiona o
desenvolvimento de diferentes tecnologias analógicas e digitais, de forma que,
simultaneamente, podemos estar interagindo num espaço analógico - presencial
físico e num espaço digital virtual - online; com objetos tanto analógicos, quanto
digitais e desses combinados (SCHLEMMER, 2016 p. 110).

O objetivo de gamificar uma atividade não é o de criar um game, assim como
aplicá-la sem um conhecimento prévio, pode não trazer o resultado esperado e ficar
apenas na sua virtualidade. O objetivo é trazer para a realidade da sala de aula “as
mesmas estratégias, métodos e pensamentos utilizados para resolver aqueles problemas
nos mundos virtuais em situações do mundo real” (FARDO, 2013 p. 2), tornando, assim,
a conexão entre esses dois ambientes, algo próprio do aprendizado dos estudantes. É,
também, procurar unir os conhecimentos do campo teórico com os do campo prático
(TARDIF, 2002) em que o professor deve ser um agente provocador, colocando desafios
que façam os estudantes buscar uma solução, em conjunto com ele, para os desafios
propostos. Neste sentido, o professor deve ser mais que um proponente de desafios e
tarefas – ele deve ser um colaborador, buscando abrir novos espaços para o
desenvolvimento das atividades.
O game, ou como coloca Petry et al., “objeto digital jogo” (PETRY; ALVES,
COUTINHO, 2016, p.18), não deve ser considerado como uma novidade somente. Como
já colocamos, a atividade lúdica faz parte do aprendizado do ser humano, pois que jogar
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é algo cultural para os seres humanos, fato que antecede o advento dos games digitais,
uma vez que nossos primeiros aprendizados se dão através do lúdico 12. Huizinga (2000
p. 6) nos demonstra que o jogo vai além da vida humana e, portanto, não pode ser
conectado aos nossos conceitos de civilização porque isso o limitaria a humanidade e a
racionalidade e se observarmos a natureza como todo veremos que até os animais, além
do humano, usam o jogo nas suas atividades (Huizinga utiliza os cachorros para
exemplificar o seu conceito).
O “jogo” sobre o qual iremos nos deter como referência é o digital bem como os
seus princípios. Jogo digital (game) é aquele que funciona em suportes específicos para
ele, tais como computadores, celulares, fliperamas, etc. Os games são brinquedos que
nos contam histórias, nos dão sustos ou nos fazem rir; nos fazem sair, mesmo que
temporariamente, da realidade cotidiana que nos cerca. Os games são companheiros
que nos auxiliam na aprendizagem, que nos ajudam a compreender as diferenças
culturais e nos fazem vivenciar uma experiência que muitas vezes não somos capazes
de descrever de uma maneira precisa. Assim como em um filme, os games propiciam
aos jogadores uma imersão em um mundo mágico13, ou seja, “um jogo consiste em uma
atividade com regras. Nem sempre, as regras do jogo são claras e visíveis para o jogador
no início do jogo. Muitas vezes elas precisam ser descobertas pelo jogador” (PETRY;
ALVES, COUTINHO 2016 p. 24).
Uma das características dos games é despertar a curiosidade dos jogadores. Além
disso, quando estes gostam de um game, eles buscam informações extras que não se
encontram nos games, ou seja, os games conduzem à pesquisa e com ela a análise e
comparações dos resultados obtidos com outros jogadores. Para podermos conceituar
os games e suas estruturas, apresentamos abaixo um quadro elaborado por Salen e
Zimmerman (2012) que contém um resumo das definições elaboradas por outros autores:

12

Um exemplo disso são as atividades feitas na educação infantil ou, até mesmo, antes disso, quando
somos bebês.

13

Huizinga o chamará de círculo mágico (HUIZINGA, J. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura,
2000).
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Quadro 1: Resumo de definições de jogo
Elementos de uma
definição de jogo
Procede de acordo
com regras que
limitam os jogadores
Conflito ou
competição
Orientado a
objetivos/
orientado a
resultados
Atividade, processo
ou evento
Envolve a tomada
de decisões
Não é sério e
absorvente
Nunca associada ao
ganho material
Artificial/Segura/Fora
da vida comum
Cria grupos sociais
especiais
Voluntária
Incerto
Faz-de-conta
representacional
Ineficiente
Sistema de
partes/Recursos e
fichas
Uma forma de arte

Avedon
SuttonParlett Abt Huizinga Cailois Suits Crawford Costikyan
Smith
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

Fonte: SALEN; ZIMMERMAN, 2012, p. 95

Nos jogos (WERBACH E HUNTER, 2012 p. 78) encontramos vários princípios que
podem estar agindo ao mesmo tempo ou então de modo particular (desafios secundários,
bonificações, recompensas, etc.). Na atividade gamificada a ser realizada na sala de
aula, esses princípios também podem estar presentes, porém, é preciso que o professor
esteja atento para que eles não entrem em conflito durante a realização, porque, assim
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como nos games, deve existir uma programação prévia a fim de evitar o travamento da
atividade.

1.6.2 Exemplos de gamificação aplicada em sala de aula

Visando uma compreensão mais profunda sobre o tema aqui trabalhado, trazemos
alguns exemplos de gamificação que, ou foram aplicadas em sala de aula ou trazem
atividades gamificadas para serem utilizadas a fim de que se possa realizar uma
comparação entre o que foi feito para esta dissertação, com trabalhos realizados por
outras pessoas e que de alguma forma contribuíram para a construção deste texto.
A Universidade Federal de Santa Maria trabalha com a gamificação através do seu
Colégio Técnico Industrial (CTISM). O Núcleo de Educação a distância deste Colégio
desenvolveu vários games para serem trabalhados no curso de automação industrial com
o objetivo de auxiliar os estudantes a assimilarem os conteúdos propostos, tendo como
base a ideia de que jogos podem efetivamente ser úteis na aprendizagem. O interessante
destes games é que eles são abertos para qualquer pessoa acessar e jogar sem ter a
necessidade de ser aluno do colégio, o que, de certa forma, propicia às pessoas que têm
interesse na área aprenderem um pouco mais sobre o assunto e,talvez, posteriormente,
virem a realizar o curso no qual os games estão dispostos. A seguir apresentamos uma
imagem de um dos games desenvolvidos pelo núcleo.

Figura 3 - Imagem do game sobre a disciplina de ajustagem desenvolvido pelo núcleo
de educação a distância do CTISM
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Fonte: CTISM/UFSM/UFSM

No município de Florianópolis, o colégio Energia adota o game Minecraft14, na sua
versão para a educação, nas suas salas de aula. Em entrevista ao jornal Diário
Catarinense, o professor Leonardo Tubarão, que ministra as aulas de inglês na escola,
defende que o game permite uma maior dinamicidade em sala de aula.
Figura 4 - Estudantes do colégio Energia utilizando o game Minecraft durante uma aula

14

Minecraft é um game não linear que permite ao jogador a construção de um mundo utilizando blocos ou
cubos de construção permitindo o seu deslocamento livremente. Por conta disso, esse recebe a
classificação como um game de “mundo aberto”.
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Fonte: Betina Humeres/ DC

Para auxiliar os professores e professoras, existem muitas ferramentas que
ajudam na construção de games, mas para isso eles teriam de ter um tempo disponível
para aprenderem todas as suas funções. Infelizmente, por conta da alta carga de trabalho
a que são submetidos, acabam sendo um fator determinante para a não utilização dessas
ferramentas. Durante o curso, demonstramos às participantes algumas dessas
ferramentas e como utilizá-las. Porém, sabendo que o tempo é algo que não temos
disponível quando em sala de aula, apresentamos alguns sites que ou disponibilizam
atividades gamificadas já prontas, como no caso do site Mangahig.
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Figura 5 - Tela do site Mangahigh

Fonte: Mangahigh (disponível em https://www.mangahigh.com/pt-br/)

Ou então, os sites oferecem aos professores a liberdade de construírem a sua
própria atividade a partir de princípios já pré-determinados bastando apenas escolher
quais ele que utilizar com o texto produzido pelo site. Um exemplo de site com esses
princípios pré-determinados é o Faz Game.
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Figura 6 – Front Page do site Faz Game

Fonte: Faz Game

Para encerrar este capítulo, apresentamos um site que trata da gamificação. A
página foi desenvolvida pelo professor e especialista em integração tecnológica na
Crawford College Lonehill, Sean Hampton-Cole.15 Em uma de suas postagens, ele
mostra como realizar uma atividade gamificada, colocando todos os princípios de uma
game a partir de um texto.

15

Professor sul africano que trabalha a questão das tecnologias em sala de aula. Disponível em:
<https://seanhamptoncole.wordpress.com/2014/09/20/woot-lets-play-leveling-up-education-thoughgamification-gamification/>.
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Figura 7 – Avatar que assumimos ao lermos o texto no blog de Sean Hampton-cole

Fonte: Sean Hampton-Cole

Durante o texto, recebemos ou perdemos pontos dependendo da maneira que
realizamos a leitura e, quando chegamos no final da leitura no blog, nos deparamos com
sugestão que leva ao texto da imagem a seguir, que discorre como proceder para
gamificar uma sala de aula utilizando os princípios presentes nos games:
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Figura 8 - 10 Ideias específicas para gamificar sua sala aula

Fonte:TeachTought16

Percebemos aqui, com os exemplos apresentados, que a gamificação não
apresenta uma fórmula única de nem um período único para a sua aplicação limitado a
uma etapa da específica da educação. Sua utilização vai depender do professor, ou da
equipe pedagógica, para relacionar com os conteúdos a serem trabalhados.

16

1- Faça dos estudantes co-designers
2- Permita segundas chances. E terceiras também
3- Forneça feedback imediato
4- Torne visível o progresso
5- Crie desafios ou missões
6- Dê voz e escolhas aos alunos
7- Ofereça distintivos e recompensas individuais
8- Peça aos alunos para criar um sistema de conquistas
9- Implemente tecnologias educacionais
10- Abrace o fracasso; enfatize a prática
(tradução do autor)

2 CULTURA GAMER E OS GAMERS

Para entender a cultura gamer, precisamos entender como encaixar um termo que
já possuía uma definição construída, do ponto de vista sociológico, desde o século XIX,
com outro que, teoricamente, é muito recente, mas que já possui características que
podem ser identificadas como suas. Cultura pode ser definida de várias formas, variando
os princípios que incluímos para a sua definição17. Assim como Huizinga, nossa intenção
não é “definir o lugar do jogo entre todas as outras manifestações culturais” (HUIZINGA,
2001 p. 3), mas, sim, entendermos como dois conceitos distintos, cultura e gamer, se
unem para formar um novo.
Atualmente, o significado de cultura nos leva à maneira como as sociedades criam
e difundem os símbolos definidores de si próprias, produzidos a partir de diferentes
enfoques e de múltiplas realidades.18 Então, o que percebemos na atualidade são grupos
sociais que formam a sociedade tentando se desvincular dessa mesma sociedade,
enquanto buscam chamar a atenção para as suas características definidoras, procurando
com isso redefini-la como uma nova sociedade. O certo que podemos afirmar é que os
videogames, dentro da ampla gama de culturas existentes, popular, musical, indígena e
tantas outras que poderíamos citar, tradicionais ou não, são algo novo. Porém, como
definir aqueles que utilizam os game? Se levarmos em conta que por definição própria
de si mesmos eles se auto intitulam gamers, outra questão surge nesse sentido é o de
quem define o que é ser um gamer?
Para responder a essas perguntas iremos nos valer de artigos publicados por
quem se define como gamer ou tem alguma relação com o mundo dos games, como o
youtuber Zangado, o publicitário EidyTasaka, o desenvolvedor de jogos Brandon
Sheffield e a jornalista Ana “Zezé” ou por quem pesquisou e escreveu academicamente
sobre o tema como Rodrigo Oliveira de Oliveira (2014), Fabiano Alves Onça (2014), Jon
Peterson (2014), Alessandra Maia e José Messias (2012). Usaremos, também, sites de
17

A palavra cultura define as várias formas que as relações humanas produziram ao longo dos séculos.
Ela se encontra presente em nossos costumes, nossas leis, nossas artes, nossos mitos e em tudo mais
que envolve a racionalidade humana.

18

As realidades a que nos referimos, são aquelas que utilizamos associadas à palavra cultura: política,
agrícola, futebolística, escolar, etc.
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construção de informação coletiva como a Wikipédia e o Wikihow, por entendermos que,
por ser um tema de debate recente, precisaremos consultar diferentes fontes que muitas
vezes são consideradas como não acadêmicas, mas que acabam refletindo sobre temas
que a academia vem debatendo.
Figura 9 - Imagem do vídeo intitulado “Ser Gamer” produzido e apresentado pelo
youtuber e gamer Zangado.

Fonte:Youtube-Canal do Zangado (Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jwH8EPJ03Uhttps://www.youtube.com/watch?v=j-wH8EPJ03U>).

O termo “gamer” atualmente (SHEFFIELD, 2013) é utilizado para denominar
aquela pessoa que joga videogames de uma maneira mais comprometida. Afirmamos
isso, porque o termo “é mais usado comumente para aqueles que passam seu tempo
livre jogando ou aprendendo sobre jogos.” (Wikipédia, 2017). Historicamente, o termo
gamer será atribuído àquelas pessoas que jogavam um jogo de tabuleiro com temática
militar chamado “wargames” (PETERSON, 2014). Peterson nos coloca que a terminação
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gamer, em princípio, serviria apenas para os homens, uma vez que os jogos de guerra
estariam destinados apenas aos representantes do sexo masculino. Atualmente, como
frisamos, a palavra serve apenas para definir uma pessoa que joga games, independente
do seu gênero. Mas o que define quem é e quem não é gamer? Gostar de jogos,
eletrônicos ou não, não faz da pessoa propriamente um gamer. Essa palavra atualmente
carrega consigo toda uma cultura e uma identidade definidora que ficaria difícil associála aos jogos como um todo. A cultura gamer possui elementos que, por um lado, a
caracterizam de maneira efetiva e, por outro, seus elementos podem ser encontrados em
outros elementos culturais (leitores, cinéfilos, bibliófilos, etc.). Para definir a cultura
gamer, encontramos algumas definições que me ajudaram a entender essa expressão.
No Wikihow, que se apresenta como um site de construção coletiva que tenta
ajudar as pessoas a aprenderem a fazer qualquer coisa, encontramos duas páginas
tratando sobre o assunto. Uma, ensinando como ser um “gamer”, e outra, em como se
tornar um “gamer”. A primeira página começa com a seguinte definição:
Gamer é o termo usado para designar quem se dedica aos videogames e à
cultura dos jogos. Para se tornar um gamer são necessários equipamentos
específicos e muita pesquisa sobre a comunidade e a linguagem gamer. Escolha
um jogo que goste muito e pratique bastante antes de dominar este estilo de vida
(WIKIHOW, 2017).

Na segunda, encontramos um tópico intitulado “Entendendo a cultura gamer”
(WIKIHOW, 2017) com dicas para entender o comportamento daqueles que se intitulam
“gamers”. Um ponto que nos chamou a atenção foi o que dizia que a “maioria das pessoas
que se auto identificam como gamers possuem opiniões fortes sobre os seus jogos
favoritos e estão dispostas a falar e discutir sobre eles durante horas.” Isto indica, talvez,
que a cultura “gamer” possui regras rígidas para aqueles que querem, ou tentam, se
inserir nela.
Pensando nesses critérios de exigências dentro da cultura gamer, nos
perguntamos, então, sobre quem é o gamer? Seriam todas a pessoas que jogam games,
seja em aparelho dedicado para ele, seja no computador ou no celular? Ou seriam
somente aqueles que se dedicam exclusivamente a isso? Em torno dessas questões,
não há um consenso. Enquanto vemos nas páginas dos “sites” especializados ou que
tratam do assunto uma definição clara sobre o tema quando paramos para olhar para as
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pessoas de maneira individualizada, percebemos que essa definição não é tão precisa.
O que há é um debate sobre ser ou não ser gamer. Para Brandon Sheffield, "Gamer" é
um termo de marketing usado para enquadrar você em uma categoria”.19
A jornalista Ana “Zezé” escreve no blog Geração Gamer (ZEZÉ, 2016) um artigo
que debate a questão de ser ou não ser gamer. Antes de entrar no debate da questão,
ela procura apresentar um histórico para que os seus leitores saibam de onde surge o
termo gamer. Segundo a autora, este tema é tão controverso quanto a política. Para ela,
após sermos informados das origens do termo e da exclusividade de ser somente para
homens, ela pondera que:
Ou você é gamer, seguindo determinados ritos e pré-requisitos, ou você não
é. Gostar de jogar não necessariamente torna você gamer. O que tornaria
você um gamer neste caso seria estar de acordo com toda uma tendência
que forçaria você a agir de um modo. Seria consumir determinados produtos
e seguir valores não necessariamente condizentes com os seus (ZEZÉ,
2016).

Continua seu texto apresentando dados sobre os dias atuais neste quesito e inicia
suas conclusões colocando que:
Se mesmo depois de tudo você ainda achar importante diferenciar quem é ou
não é gamer, vai ficar mais difícil (sic) ainda de definir. Talvez quem é ou não é
gamer seja uma questão subjetiva. Afinal o que você prioriza mais? O tempo que
você se dedica jogando ou falando sobre? Quem sabe lendo e escrevendo sobre
games? Será (sic) estes os requisitos necessários? Diferenciais entre gamers e
mortais (ZEZÉ, 2016).

No site playreplay.com, Eidy Tasaka escreve um artigo no qual o título já questiona
o que é ser gamer. Para Tasaka, o conceito que define uma pessoa ser ou não ser gamer
não passa de uma questão de valores. Valores que, para ele, atualmente são produzidos
a partir de “critérios impostos por entes superiores do alto de sua sabedoria” (TASAKA,
2015). Segundo o autor:
A ideia de rotular o jogador parte do mercado, que busca setorizar seu públicoalvo a fim de atendê-lo de forma mais pessoal e eficiente. Ele curte Rock e vai
ao shopping nos sábados? Temos o jogo certo para ele! Prefere um pouco de
aventura? Espera aí, um lenço no pescoço e alguns itens arqueológicos e… tá
pronto! Sim, todo esse universo de títulos existe apenas para abastecer cada um
19

No original: "Gamer" is a marketing term used to put you in a box “ (tradução do autor)
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dos nichos de mercado criados pelos nossos comportamentos distintos
(TASAKA, 2015).

Tasaka entende que a questão de separar os gamers por critérios e hostilizar
aqueles que eles não consideram como gamers. É algo que, do ponto de vista
econômico, vai contra os interesses deles mesmos. Por fim, conclui o seu artigo indicando
qual a sua posição sobre o assunto, pontuando que:
Se em algum momento da vida for essencialmente determinante classificar um
cidadão como gamer ou não, espero do fundo da minha alma que o critério seja
muito mais brando que o atual. Algo como “Querer se divertir” ou “Jogo quando
posso”. Em tempos de tanta intolerância e segregação, que pelo menos com um
joystick (ou tablet, smartphone, mouse, etc.) nas mãos estejamos todos falando
a mesma língua (TASAKA, 2015).

O youtuber e gamer Zangado (ele faz análise de games no seu canal do youtube)
entende que os videogames unem as pessoas que jogam e que têm muitas coisas para
ensinar, não sendo apenas uma forma de entretimento.

Figura 10 - Capa do livro escrito pelo Youtuber e gamer Zangado

Fonte:https://www.saraiva.com.br/zangado-games-o-que-e-ser-um-gamer-e-como-me-tornei-um9372070.html
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Na mesma linha de pensamento de Zangado, encontramos várias páginas que
tratam sobre a mesma coisa e, para exemplificarmos melhor, apresentamos a imagem a
seguir que resume o que é defendido por muitos gamers.

Figura 11. Imagem da página da conta intitulada gamer-lifestyle no site Pinterest

Fonte: Pinterest

Outro exemplo de como a cultura gamer marca presença nos dias atuais é a
publicação de livros que tratam sobre o assunto ou tentam ensinar a alguém se
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transformar em um gamer. A imagem a seguir é uma amostra das palavras que
colocamos anteriormente.

Figura 12 - Capa do livro escrito por Mike Diver

Fonte: https://www.companhiadasletras.com.br/trechos/28000435.pdf

Seguindo para o debate acadêmico, teremos também diferentes posicionamentos
sobre a definição para um gamer. Fabiano Alves Onça entende a definição de gamer vai
“desde aqueles que possuem um console até aqueles que utilizam jogos sociais via
internet, passando por usuários dos clássicos jogos de computador até os que se
divertem em dispositivos móveis, como celulares e tablets” (ONÇA, 2014, p. 23).

Já, para Rodrigo Oliveira de Oliveira,
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Ser gamer pode ser um conceito múltiplo, mas aqui tratamos como elemento
identitário de referência, onde é preciso atingir requisitos mínimos para ser aceito
dentro da cultura. Este atributo supostamente traria vantagens dentro da
comunidade gamer e não se trata de uma qualidade gratuita, é preciso merecêla (OLIVEIRA, 2014, p. 20).

Segundo Oliveira, o verdadeiro gamer:
está para os jogos eletrônicos como o cinéfilo está para os filmes, o seja,
há outras questões além do simples fato de jogar, tais como a identidade,
o agrupamento, a legitimidade e a aceitação de outros e um envolvimento
maior por parte dos sujeitos com os produtos midiáticos consumidos
(OLIVEIRA, 2014, P. 35).

O gamer então, segundo Oliveira, seria alguém necessita dominar vários
conceitos, ou conhecimentos, para poder realizar a atividade que apresenta. Esse
conhecimento seria, portanto, inerente para todo aquele que é assim é chamado ou que
se autodenomina dessa maneira.
Para John Peterson, o termo “gamer” é algo muito recente; segundo ele,
O termo estava efetivamente ausente do vernáculo americano do século XX até
que fosse resgatado por uma nova comunidade de "jogadores de guerra".
Inicialmente, o "jogador" era apenas uma contração desse rótulo, mas evoluiu
para um nome geral para fãs de muitos gêneros Dos jogos que se basearam nas
inovações do wargaming: jogos de role-playing, jogos de tabuleiro, jogos de
cartas colecionáveis e jogos de computador20 (PETERSON, 2014).

Para Peterson, essa denominação traz consigo uma conotação masculina muito
forte que por muito tempo esteve ligado aos homens, porém, ele acredita que o termo
não foi feito para excluir o gênero feminino. Em uma entrevista ao site polygon.com,
pontua que “as palavras que usamos para definir comunidades necessariamente incluem
algumas pessoas e excluem outras”21 (POLYGON, 2014).
Compreendemos, portanto, que para definirmos a cultura gamer e quem dela faz
parte precisamos entender que ela é uma cultura que possui regras rígidas, estando

20

Original: The term was effectively absent from twentieth century American vernacular until it was
rescued by a new community of “war gamers.” Initially, “gamer” was just a contraction of that label, but
it evolved into a general name for fans of the many genres of games that drew on the innovations of
wargaming: role-playing games, board games, collectible card games, and computer games (traduzido
pelo autor).

21

"Words that we use to define communities necessarily include some people and exclude others"
(traduzido pelo autor).
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inserida dentro de uma sociedade de consumo, mas que está associada a uma
identificação de pertencimento a um grupo que os define como indivíduos adeptos. Para
a comunidade gamer, há uma diferença entre quem joga um “jogo” e quem joga “um
joguinho”. Para eles, o fato de uma pessoa jogar não faz dela um gamer de fato. É preciso
muito mais que isso!

3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GAMIFICAÇÃO

A formação docente, seja ela inicial ou continuada é, antes de tudo, um diálogo
permanente entre o que ocorre em sala de aula, na prática docente, com o aprendizado
constante dos professores, a sua trajetória de formação e qualificação. É um processo
de partilha entre o indivíduo e o profissional e de partilha, ao mesmo tempo, com outros
indivíduos, sejam eles estudantes ou colegas de profissão. Nesse sentido,
[...] a formação não é simplesmente uma atualização para a qual se emite um
certificado, mas um comprometimento com os sujeitos da formação, com suas
capacidades de reflexão crítica, análise, processamento de informações,
avaliação de processos e reformulação de projetos, em âmbitos que
transcendem a experiência institucional e desembocam na própria experiência
de vida e, por consequência, nas relações sociais, laborais e pedagógicas dos
professores (FIGUEIREDO,2016, p.2 3).

Nas palavras de Freire (2002, p. 25) “quem forma se forma e re-forma ao formar
e quem é formado forma-se e forma ao ser formado”. Contudo, nas práticas cotidianas,
os professores enfrentam o cansaço advindo do trabalho desenvolvido em cargas
horárias excessivas, turmas superlotadas, precarização do ambiente e trabalho e, por
vezes, pouco lhes resta para inovar suas metodologias de ensino.
Alguns professores podem, ainda, não estar suficientemente familiarizados com
as novas tecnologias digitais, enquanto que a maioria de seus alunos transita com
familiaridade no ambiente do digital/da informática. Esse distanciamento cultural entre
alunos e professores pode tanto interferir na relação professor-aluno, como na relação
dos alunos com os conteúdos e ferramentas de aprendizagem disponibilizados pelo
docente.
Os games fazem parte do cotidiano dos estudantes e podem “fazer o aluno
interagir e imergir na proposta de aula” (PLAYDEA, 2014, p. 9). De maneira geral, essa
ferramenta pode propiciar experimentações diferenciadas para o mesmo conteúdo de
aprendizado; permitir mesclar atividades complexas com outras mais simples; mostrar
aos alunos que o erro faz parte do processo de aprendizagem; possibilitar a dosagem da
dificuldade do game ao ritmo de aprendizagem do estudante; e além disso, permitir ao
aluno experimentar o aprendizado de forma divertida.
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Nesse sentido, compreendemos que a gamificação deve ser pensada como um
desafio ao contexto de formação inicial e continuada de professores, pois atende a uma
demanda dos estudantes do século XXI.

3.1 FORMAÇÃODOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
CAÇADOR

Com base nas ideias acima apresentadas, foi articulado um curso de formação
continuada para apresentar o conceito e as possibilidades do uso da gamificação aos
professores da rede pública municipal de Caçador. A ideia sobre a organização de um
curso de gamificação para os professores surgiu durante a realização do curso de
especialização em Tecnologias Pedagógicas da Faculdade Anglicana de Erechim (FAE).
Nesse momento tivemos a atenção despertada para a questão da educação a distância
na formação continuada dos professores e o uso de ferramentas tecnológicas em sala
de aula. Mais tarde, em 2016, na ocasião de nosso ingresso no Programa de Mestrado
Profissional em Educação Básica da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP),
o tema dos games e sua aplicabilidade no âmbito do ensino passou a ganhar força e
tornar-se um projeto de estudo.
A proposta do curso foi submetida e selecionada pelo edital APROEX Nº 02/2016
e obteve apoio por parte do Instituto Federal de Santa Catarina (projeto apoiado com
recursos do IFSC/APROEX), previsto para ser realizado entre os dias 19 de novembro e
17 de dezembro de 2017, com uma carga horária total de 40 horas, perfazendo vinte
horas presenciais e vinte horas na modalidade a distância através da plataforma
virtualMoodle2. Foram ofertadas vinte vagas, sendo elas, dez para a rede municipal e
dez para a rede estadual; destas, doze foram preenchidas.
Nos momentos de realização de atividades presenciais foram utilizados os
laboratórios de informática do campus do Instituto Federal Santa Catarina em Caçador
(IFSC). Os encontros presenciais ocorreram aos sábados pela manhã. Optamos por este
horário por entendermos que durante a semana, considerando a carga horária de
trabalho exercida pelos inscritos, não seria possível aos mesmos participar das atividades
propostas.. Porém, durante o curso, algumas aulas foram realizadas no período noturno,
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duas a pedido das participantes, em função de compromissos assumidos antes do
começo das atividades e que inviabilizariam sua participação no turno diurno. Contamos
ainda com o auxílio de um aluno bolsista do IFSC, estudante do 1º ano do Ensino Médio
do Curso de Informática, estudante que foi selecionado para o projeto após uma
entrevista na qual foram avaliados os seus conhecimentos e as suas afinidades pra com
o tema games e os seus conhecimentos sobre as ferramentas que utilizaríamos durante
o curso.

Figura 13- Uma das aulas do curso

Fonte: o autor

O curso teve o objetivo de contribuir na formação continuada dos professores a
partir da utilização de princípios dos jogos pedagógicos no ambiente escolar. De maneira
mais específica, o objetivo geral do curso foi o de propor a criação de games pedagógicos
e atividades gamificadas em conjunto com as participantes, a fim de que tais instrumentos
pudessem auxiliar na sua prática docente, trazendo o mundo digital para o ambiente de
sala de aula de uma forma mais efetiva.
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As atividades presenciais serviram para as participantes se apropriarem do uso
das ferramentas de autoria na construção de games e para orientar as educadoras sobre
como produzir atividades a partir delas. As ferramentas utilizadas no curso foram Scratch,
HotPotatoes, Code, Jclic e Sploder
.
Figura 14 - Tela com a ferramenta Hot Potatoes

Fonte: Hot Potatoes (Disponível em <https://hotpot.uvic.ca/>)

Compreendemos ainda que o curso teve como finalidade também a realização de
debates sobre as atividades propostas na modalidade a distância. No modo de
aprendizagem a distância (EAD), os professores receberam atividades que envolviam a
leitura de textos previamente selecionados que discutiam tanto o conceito da
gamificação, quanto a sua utilização no cotidiano do ambiente escolar, vídeos que
tratavam do tema do curso e debates sobre os textos ofertados. Ainda nessa modalidade,
realizamos atividades avaliativas para termos um retorno sobre o aprendizado dos/das
participantes e sobre como eles estavam compreendendo e absorvendo os
conhecimentos e a temática proposta no curso.
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Figura 15 - Tela da ferramenta Code

Fonte: CODE (Disponível em: <https://code.org/>.)

Durante o curso, foi acordado entre os ministrantes e os participantes que a
construção de um game é uma atividade que não precisa ser realizada de maneira
solitária, sendo ideal que se dê em equipe. A construção de um game ou de uma atividade
gamificada pode ser realizada em parceria entre os educadores e os estudantes ou com
outros educadores; abrimos para os educadores, ainda, a possibilidade de que eles
mesmos propusessem aos alunos a atividade de construir um game de maneira individual
(ou coletiva).
As atividades propostas puderam ser realizadas através de projetos nas quais os
conteúdos programados para serem trabalhados durante as aulas poderiam vir a ser
apresentados em forma de games. Isso viria a reforçar a autonomia do professor,
possibilitando que o mesmo construa as suas atividades; considerando ainda a questão
de autoria e a adequação do material à realidade escolar específica de cada profissional
e de cada comunidade escolar. Considerando o papel dos estudantes na composição de
um game, compreendemos que este processo seria de grande importância uma vez que
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lhes oferece autonomia construir a atividade conforme as suas ideias e a sua
compreensão do conteúdo.

Figura 16 - Tela da ferramenta Scratch

Fonte: Disponível em: <https://scratch.mit.edu/>.

O conteúdo do curso foi estruturado da seguinte maneira:
Quadro 2: Planejamento do curso
DATA
17/10/2016 à
19/12/2016

CARGA
HORÁRIA
40 horas

CONTEÚDO
- Apresentação do conceito de gamificação e seus
usos no espaço escolar;
- Orientações sobre como utilizar o Ambiente Virtual
de Ensino e Aprendizagem (AVEA), neste caso o
Moodle, para o desenvolvimento das atividades
propostas.

MODALIDADE
Presencial?
Moodle?
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Introdução

Tipos de Games
Ferramentas de autoria
Modelos e experiências

Apresentação da gamificação e a sua utilização no
espaço escolar e como utilizar o ambiente virtual de
ensino e aprendizagem (AVEA), neste caso o Moodle,
para o desenvolvimento das atividades propostas.
Uma breve introdução sobre as modalidades de games
e suas nomenclaturas.
Apresentação aos professores de diferentes opções
que podem ser utilizadas para construção de um game.
Apresentação de modelos que podem inspirar os
professores na construção dos games e de
experiências sendo feitas.

Construção de Games

Construção de games pelos professores: espaço onde
os professores participantes construirão o seu game
conforme a sua realidade, baseados em conteúdo
desenvolvidos em sala de aula.

Conclusão

Conclusão e avaliação do curso.

As atividades presenciais do curso objetivaram o aprendizado sobre o uso das
ferramentas de autoria de games e de construção de atividades a partir delas, bem como
proporcionar um espaço de debates sobre as atividades propostas na modalidade a
distância. Na modalidade de aprendizagem a distância (EAD), os professores foram
introduzidos em atividades que envolvessem leituras de textos que tratavam tanto do
conceito sobre gamificação, quanto da sua utilização no ambiente escolar, bem como
assistiram a vídeos que tratavam do assunto do curso e realizaram debates sobre os
textos lidos ao longo dos encontros. Foi proposta, também na modalidade a distância, a
realização de atividades que proporcionassem um feedback sobre o aprendizado dos
participantes.
Cabe ainda destacar que, durante o curso, foi combinada com os participantes a
construção de um game como uma atividade que poderia ser feita em parceria com os
estudantes ou, ainda, caso os professores desejassem, uma criação individual por parte
dos estudantes. Essa atividade poderia ser realizada através de projetos nos quais o
professor trabalharia os conteúdos programados para as suas aulas, o que viria a reforçar
tanto a questão da autonomia do professor na construção das suas atividades, quanto a
da autoria, visto que a atividade seria uma obra sua, planejada e realizada de acordo com
a realidade da sua turma e das suas práticas. Para os estudantes isso seria importante,
uma vez que eles também teriam a autonomia para criar conforme as suas ideias e
compreensão do conteúdo.
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A fim de adequar as escolhas, orientações e objetivos de nossa pesquisa,
optamos por realizar um curso no final do ano de 2016, tomando-o como norteador para
os procedimentos seguintes.

3.2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O questionário que elaboramos e aplicamos como parte dos métodos de
desenvolvimento de nossa pesquisa apresentava questões de múltipla escolha, tendo
algumas delas a possibilidade de ser preenchida com mais de uma das alternativas
oferecidas. Foi tomado o cuidado de oferecer, em algumas questões, um campo para
que os envolvidos pudessem manifestar-se em desacordo ou qualquer outra resposta
que não estivesse contemplada nas opções apresentadas no questionário. O
questionário apresentou também questões cujas respostas deveriam ser somente sim ou
não. Neste caso, foi disponibilizado ao sujeito questionado um espaço para que
justificasse sua resposta.

Da primeira parte do questionário extraímos os seguintes dados:

Onze das pessoas participantes eram do sexo feminino e apenas uma do
masculino. Sobre o tempo de atuação dos envolvidos, quatro contavam com menos cinco
anos de atuação no magistério, o mesmo número equivale para os que têm entre cinco
e dez anos de atividade docente; apenas dois dos envolvidos já haviam trabalhado como
docentes entre dez e quinze anos e outros dois profissionais figuravam na faixa de mais
de quinze anos e menos de vinte anos de atuação como professores. Sobre a formação
acadêmica, três dos envolvidos haviam completado apenas a graduação, nove contavam
com curso de especialização e apenas um preencheu a opção outros, sendo que neste
campo constava ainda as alternativas de formação por mestrado e por doutorado, que
não foram preenchidas. Ainda no que diz respeito à formação dos profissionais, seis não
preencheram o seu curso de formação, apenas colocando o local onde o cursaram. Um
dos questionados tem graduação em pedagogia e outro está em processo de formação
no mesmo curso; um dos envolvidos afirmou ter licenciatura plena em matemática e outro
afirmou estar cursando gestão escolar em nível de especialização. Onze das pessoas
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que iniciaram o curso por nós ofertado estudaram na Universidade Alto Vale do Rio do
Peixe (UNIARP) e, ainda conforme as respostas ao questionário, apenas um dos
profissionais tem formação pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

Sobre o conhecimento e sobre o uso de tecnologias

Quadro 3: Dados do questionário
a) Durante a graduação

Na instituição

68

Na segunda parte do questionário obtivemos os seguintes dados:
Sobre o conceito da gamificação:

Definição para gamificação:

Sobre a utilização de games nas suas práticas pedagógicas:
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Sobre os motivos que poderiam levá-los a utilização dos games.
Em sentido contrário à questão anterior, perguntamos quais motivos os levam a
não utilizar o game e seus princípios.
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Quais motivos levam você a não utilizar
princípios dos games, ou o game em si, em
suas práticas pedagógicas (selecione
quantas opções achar necessário):
3

6

2
1

5

Não me sinto preparado(a), uma vez que minha graduação não abordou a utilização de
games na Educação.
A instituição onde você atua não promove ações de formação continuada que apoiem o uso
dos games e seus elementos nas práticas pedagógicas.
Você não considera o uso de games significativo para a aprendizagem.
Seus estudantes não respondem positivamente ao uso de games e seus elementos nas
práticas pedagógicas.

.

Analisando as respostas ao questionário, podemos apontar algumas contradições
presentes nas mesmas. A maioria dos participantes respondeu que durante a sua
graduação houve abordagem sobre a utilização de tecnologias na educação. Quando
questionados se houve alguma abordagem sobre o mesmo tema através de formações
continuadas na instituição em que atuam, a resposta majoritária foi não. O que podemos
deduzir destas duas respostas é que os professores têm o conhecimento sobre a
utilização das tecnologias - o que lhes falta é, portanto, a continuidade das discussões
sobre o tema.
Sobre o conceito de gamificação, a maioria das respostas indicam o
desconhecimento do assunto, o que não surpreende, uma vez que o tema até o momento
da pesquisa ainda pode ser considerado uma recente. Quando solicitada a definição do
tema do curso, o empate no número de respostas entre as alternativas “uma forma de
usar elementos de jogos em atividades pedagógicas” e “criar um jogo pedagógico para
sala de aula” indicou que, apesar de desconhecer o conceito da gamificação, a reflexão
dos profissionais envolvidos no curso sobre o tema os levava para o que viria a ser
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trabalhado em nossos encontros, ainda que a maioria optasse pela alternativa “todas as
opções colocadas anteriormente”. Sobre a utilização dos games e seus princípios, a
maioria dos participantes não os utiliza em sala de aula e, quando questionados sobre os
motivos que os levaria a utilizar, a maioria respondeu demonstrando acreditar que os
games contribuem para o aprendizado. O que chamou a nossa atenção foi a escolha de
duas pessoas pelas opções que tratavam da abordagem da utilização dos games durante
a graduação e a oferta, por parte da instituição em que trabalham, decursos de formação
continuada que contribuíam para a utilização dos games, sendo que nas respostas
anteriores não havia um indicativo de que já conhecessem o trabalho com games em
sala de aula.
Essas respostas contradizem o que vimos anteriormente quando perguntamos se
os docentes já tinham conhecimento sobre a temática do curso, seja na sua graduação,
seja em formações posteriores. As evidências mostram que as escolhas destas opções
se deram conforme a leitura e resposta do questionário, trajeto no qual os profissionais
perceberam que a resposta adequada seria a de que haviam tido conhecimento, ao longo
de sua formação, sobre algum viés que abordasse a questão dos games e da educação.
Sobre os motivos que levam a não utilizar os games nas suas práticas pedagógicas, a
maioria respondeu que não o faz por não se sentir preparada para tal atividade,
despreparo devido ao fato desse assunto não ser estudado durante a graduação, vindo
em seguida a falta de oferta por parte da instituição onde trabalham de formações que
incentivem o uso dos games como motivo de distanciamento dessa ferramenta de ensino
e aprendizagem. Esta questão está em conformidade com a questão sobre o
conhecimento do tema e, ao mesmo tempo, contraria a questão sobre a possibilidade de
utilizarem os games em sala de aula.
No questionário inserimos ainda espaços para que os profissionais que o
responderiam pudessem realizar alguns comentários extras sobre as questões, advindos
de observações que extrapolam aquilo que está apresentado nas opções apresentadas
por nós. Os comentários seguiram os mais variados sentidos. Com relação ao uso das
tecnologias, percebemos que, para os professores, as tecnologias e o seu uso foram
direcionadas e são ofertadas para, em geral, uso cotidiano, e apenas algumas para um
sentido pedagógico (como o data show, o rádio, os televisores, entre outros) sem
envolver os games nessa relação. Para alguns participantes, o uso dos games na
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educação serve para entender o “mundo” em que os estudantes vivem, buscando com
isso estimular neles o desejo pelo conhecimento, buscando uma maneira de trabalho que
altere a rotina das salas de aula. Para as participantes envolvidas na resposta ao
questionário, os motivos para não utilizar games em suas práticas pedagógicas, está
relacionado com estruturas inadequadas (deficiência ou inexistência de internet e
laboratórios ou salas de informática na instituição de ensino, por exemplo.) e por não
contarem ainda com o conhecimento para aplicar a gamificação.
Na última parte do questionário inicial, optamos por deixar as questões com as
respostas em aberto, para que os docentes apresentassem comentário que julgassem
pertinentes sobre o assunto e que não foram contemplados nas questões anteriores.
Apresentamos a seguir algumas das respostas22.
P1: É preciso uma maior identificação dos docentes (sic) com a utilização de games em sala de
aula. É preciso entender que os alunos, principalmente de Ensino Médio, ao jogar estudaram
para isso. Se orientando através dos vídeos no youtube, não nasceram sabendo como se diz.
Esforçam-se para ler e ambientar a ideia no século em que estão tentando passar de fase nos
jogos. Depende de esforço (SIC).

Uma preocupação presente na fala da “Professora 1” é a da identificação dos
docentes com os games e a sua utilização na sala de aula, bem como a preocupação
com o conhecimento dos estudantes sobre o ambiente dos games. Outra questão
também apontada nas respostas anteriores aponta para os motivos da não utilização
desta ferramenta.
P2: Gostaria de fazer um Pós-graduação em cima de jogos e atividades gerais tecnológicas e
lúdicas para aprender mais e poder passar para meus educandos.

Ao mesmo tempo em que existe uma preocupação com a falta de conhecimento
para uma maior utilização dos games, há uma indicação no sentido de aperfeiçoamento
para poderem utilizar os games nas suas atividades, e a resposta a seguir demonstra
essa dupla relação.

22

Utilizaremos as nomenclaturas P+ número para identificarmos as falas das professoras para
diferenciarmos as mesmas das citações presentes no texto.
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P3: “Fiquei interessada pelo curso, mesmo não estando em sala de aula esse ano, pelo fato de
observar que o modo padrão de ensino/aprendizagem nas escolas estarem "ultrapassados e
(sic) maçantes", o aluno que tem todo um aparato tecnológico em casa (celular, computador,
vídeo game) está se afastando cada vez mais devido esse fato, a escola e suas ferramentas de
ensino, estão atrasadas, comparadas ao mundo "virtualmente atualizado" em que vivemos.”
(sic)

Ao final do curso, os participantes responderam a um questionário avaliativo com
perguntas que previam respostas pessoais dissertativas, de forma que seria possível
externar suas impressões sobre o conteúdo desenvolvido durante o curso e como eles
poderiam utilizar os games nas suas aulas, considerando como significativas tanto as
metas e os objetivos quanto os resultados obtidos com a participação no curso.

P1: “Em relação ao curso considero pertinente porque realiza uma releitura desmistificando a
ideia, que em geral os docentes têm acerca dos games. Que são considerados somente um
divertimento para ou dos alunos dissociados da aprendizagem. Por isso a importância deste
curso, conduzindo e associando os games como ensino e aprendizagem,”

Após o curso as professoras perceberam que os games podem ir além do
divertimento que eles proporcionam. Tal reflexão era um dos objetivos da proposta do
curso, possibilitando que os educadores pudessem perceber que trazer para o espaço
da sala de aula algo já faz parte do cotidiano dos estudantes, e que até então era algo
visto como apenas diversão, e associar tal ferramenta com a construção da
aprendizagem e com ferramentas “tradicionais” pode ser um ganho significativo para
professores e alunos.

P4: “O curso foi ótimo para nós professores poder planejar atividades gamificadas, assim
chamando a atenção dos nossos alunos para resolverem os desafios propostos.”
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P5: “Foi de grande importância estar presente neste curso de gamificação, pelo fato de poder
utilizar não só na área de Pedagogia, mas também para outras áreas. Ampliar conhecimentos
tecnológicos e assim poder repassar. Apesar eu (sic) estar em uma instituição que não fornece
recursos tecnológicos, mas futuramente posso utilizar. (...)”

A possibilidade da relação entre as disciplinas que foi apresentada durante o curso
aparece na fala de uma das professoras. Os docentes envolvidos no curso
compreenderam que pode ser feito um trabalho entre a gamificação e outras disciplinas,
neste caso, o trabalho em equipe, o que beneficiaria não só aos estudantes, mas também
aos professores.

P6: “Para mim esse curso foi significante, pois não tenho muita habilidade para informática. O
pouco que consigo de conhecimento será sempre de grande valia, pretendo continuar, quando
tiver mais cursos quero sempre participar (...)”.

Reconhecer que não estamos preparados para trabalhar com uma nova proposta
e mesmo assim tentar aprender e querer continuar aprendendo foi algo que apareceu
não só nos depoimentos escritos das professoras, mas também nas conversas informais
que tivemos durante as aulas do curso.

GAMEOVER
Diante de tantos instrumentos que podemos utilizar na realização das aulas, a
gamificação surge como uma ferramenta que possibilita aproximar a escola da realidade
cotidiana

dos estudantes que

hoje frequentam

as escolas,23 auxiliando no

desenvolvimento do seu aprendizado. Dentro dos processos de desenvolvimento das
formas de aprendizado que vem ocorrendo ao longo do tempo, ela precisa ser
incorporada às demais tendo em vista que fora do ambiente escolar os games são uma
presença concreta na sociedade.
Uma das vantagens que se tem ao utilizar os games nas atividades curriculares
está na interação e no comprometimento do estudante com seu aprendizado, assim como
acontece no momento em que ele está em sua residência jogando ou outro local que não
o escolar. Outra vantagem a ser apontada é a de que a gamificação possibilita ao
professor construir um game ou uma atividade com os princípios dos games envolvendo
os conteúdos interdisciplinares. Porém devemos relembrar que gamificar não é apenas
colocar um game e seus princípios nas atividades como uma forma de entretenimento. É
preciso que o professor perceba que ela é mais uma dentre as inúmeras formas de
experiência e desenvolvimento a serem utilizadas no ambiente de aprendizagem escolar.
As leituras realizadas e o desenvolvimento de um curso de formação para os
professores da rede pública de Caçador permitiram que compreendêssemos que a
gamificação pode ser vista como uma, dentre tantas, estratégia pedagógica. Essa
permite aos professores contextualizar de uma maneira mais lúdica os conteúdos
programáticos a serem desenvolvidos na sua disciplina e aproxima a realidade da sala
de aula daquela que os estudantes têm fora dos muros da escola.
Percebemos que a participação no curso mostrou aos professores que a
transformação dos processos educativos a partir da construção de games pedagógicos,
com a participação dos estudantes e a utilização dos seus princípios poderá vir a mudar
a relação existente entre estudante-professor, uma vez que é necessário que exista uma
troca de informações e conhecimentos para a sua realização. Porém, os professores

23

Neste caso nos referimos aos estudantes que nasceram nos anos 2000 e estão em idade escolar.
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devem ter o cuidado de não tornarem as suas atividades gamificadas em processo
repetitivo que busca condicionar os estudantes a darem respostas automáticas, sem que
façam a reflexão necessária sobre os conteúdos que estão aprendendo.
Ao final dessa pesquisa aplicada, que envolveu uma formação de doze
professores da rede municipal de Caçador, cabe considerar os seguintes aspectos:
a) O público alvo pode ser ampliado (houve uma procura por informações sobre

o curso por pessoas que estavam cursando uma graduação em licenciatura e
por pessoas de outras áreas que não a da Educação);
b) As datas de realização de um curso futuro não poderão coincidir com final de

um semestre;
c) O tempo de duração do curso deverá ser ampliado. Uma formação continuada

de curta duração serve para uma introdução ao conteúdo, sendo necessário
um tempo maior para uma reflexão mais aprofundada, permitido, assim, aos
professores articularem um pensamento que os permita compreender o papel
da gamificação e a sua relação com os conteúdos escolares;
d) A gamificação permite aos professores repensarem as suas práticas

pedagógicas frente àquelas que já estão consolidadas;
e) Gamificar atividades pedagógicas exige uma articulação de múltiplos

conhecimentos e saberes, uma vez que ela é uma tarefa com um grau de
complexidade elevado.
Fica em aberto para discussões futuras a ampliação da investigação para outras
realidades além da que aqui foi proposta, Ensino Médio e Superior por exemplo, e a visão
dos estudantes sobre essa possibilidade de aprendizado. Apontamos, ainda, que a
gamificação tem o potencial de colocar professores e estudantes como protagonistas da
construção de conhecimento de forma lúdica e conectada com sua realidade.
Acreditamos que a proposta apresentada aos professores participante do curso
de formação contribuiu para que reflitam sobre o quanto a incorporação dos games no
dia a dia da escola pode tornar a aprendizagem escolar mais significativa para os
estudantes.
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ANEXOS
ANEXO A - Declaração de Ciência

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES
ENVOLVIDAS:
Instituto Federal de Educação Santa Catarina (IFSC), Secretaria de Educação do
Município de Caçador, Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina
(SED), Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP)
Com o objetivo de atender às exigências para a obtenção de parecer do Comitê
de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, os representantes legais das instituições
envolvidas no projeto de pesquisa do Programa de Mestrado Profissional em Educação
Básica, do mestrando Marcione Rodrigues Nunes, intitulado "A construção de games
pelos professores da educação básica da rede pública do município de Caçador”,
declaram estarem cientes e de acordo com seu desenvolvimento nos termos propostos,
lembrando aos pesquisadores que no desenvolvimento do referido projeto de pesquisa,
serão cumpridos os termos da resolução 196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de
Saúde.
Em relação à pesquisa supracitada, informamos que o acesso dos pesquisadores
ao local da pesquisa e a manipulação dos dados de questionários avaliativos, será
autorizado somente após a emissão do PARECER DE APROVAÇÃO do Comitê de
Ética em pesquisa em Seres Humanos da UNIARP. Esta instituição está ciente de suas
corresponsabilidades como instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa e
de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa
nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança
e bem-estar.
Local/Setor onde a pesquisa será realizada:
Laboratório de informática do Instituto Federal Santa Catarina – Campus Caçador
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Por ser verdade, firmo a presente.

Caçador (SC) 27 de novembro de 2016
_________________________________________
Marcione Rodrigues Nunes -Pesquisador responsável

____________________________________________
Ass. do responsável pela Instituição

__________________________________________________
Ass. responsável de outra Instituição
Cargo:Diretor Geral
Instituição: IFSC
Número de Telefone: (49) 3561-5706
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ANEXO B- Questionário para os/as participantes

Sobre a sua identificação e formação (inicial e continuada)
1 - Sexo:
( ) Masculino ( ) Feminino

2 – Qual o seu tempo de atuação:
( ) Menos de 5 anos.
( ) Entre 5 e 10 anos.
( ) Entre 10 e 15 anos.
( ) Entre 15 e 20 anos.
( ) Mais de 20 anos.

3 - Nível de escolaridade (selecione mais de 1 se for necessário):
( ) Graduação
( ) Especialização
( ) Mestrado
( ) Doutorado
()Outros:______________________________________________________________
4- Em qual instituição e curso de graduação você se formou:
_____________________________________________________________________
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5- Durante a sua graduação houve alguma abordagem sobre o uso de tecnologias na
Educação?
( ) Não
( ) Sim

Caso a resposta acima seja positiva coloque um pequeno resumo dos conteúdos
trabalhados:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6- Houve alguma abordagem sobre o uso de tecnologias na Educação, através de
formação continuada, promovida pela instituição onde você atua como docente?
( ) Não
( ) Sim

Caso a resposta acima seja positiva coloque um pequeno resumo sobre essa
experiência:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Sobre os conceitos gerais relacionados aos Games nas suas práticas
pedagógicas :
1- Você já ouviu falar sobre gamificação?
( ) Sim
( ) Não

Caso a resposta acima seja positiva, como você teve contato com o conceito de
gamificação?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2- Como você definiria gamificação? (selecione quantas opções achar necessário):
( ) Um jogo pedagógico como os outros.
( ) Uma forma de usar elementos de jogos em atividades pedagógicas.
( ) Criar um jogo pedagógico para sala de aula.
( ) Todas as opções acima.
( ) Não sei definir.
( ) Outra:
______________________________________________________________________

3 - Você costuma utilizar games, ou seus elementos (nível de dificuldade, passar de fase,
desafio, etc) nas suas práticas pedagógicas?
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( ) Não
( ) Sim

4 - Quais motivos levam você a utilizar elementos de games, ou o game em si, em suas
práticas pedagógicas (selecione quantas opções achar necessário):

( ) Na sua graduação houve uma abordagem sobre a utilização de games na Educação
contribuindo para o uso de seus elementos na sua prática.
( ) A instituição onde você atua promove, ou promoveu, ações de formação continuada
que contribuem para o uso de elementos dos games.
( ) Você acredita que o uso dos games contribui para a aprendizagem e os por isso os
utiliza.
( ) Você não acredita que o uso dos games contribua para a aprendizagem, mas os utiliza
mesmo assim por achar significativo para seus estudantes.
( ) Você procura trazer experiências da realidade dos estudantes para a sala de aula.
( ) Você gosta de games e tem o hábito de jogar.
( ) Não se aplica.
()Outros:
______________________________________________________________________

5- Quais motivos levam você a não utilizar elementos dos games, ou o game em si, em
suas práticas pedagógicas (selecione quantas opções achar necessário):
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( ) Não me sinto preparado(a), uma vez que minha graduação não abordou a utilização
de games na Educação.
( ) A instituição onde você atua não promove ações de formação continuada que apoiem
o uso dos games e seus elementos nas práticas pedagógicas.
( ) Você não considera o uso de games significativo para a aprendizagem.
( ) Seus estudantes não respondem positivamente ao uso de games e seus elementos
nas práticas pedagógicas.
( ) Não se aplica.
( ) Outros:
______________________________________________________________________

6- Coloque aqui comentários que julgue ser pertinentes sobre o assunto e que não foram
contemplados nas questões anteriores:

Nome; nível que atua, escola, e-mail
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ANEXO C – AVALIAÇÃO GERAL DO CURSO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA
Campus Caçador
AVALIAÇÃO GERAL DO CURSO:
Ensinos e Aprendizagem no Mundo Digital: a gamificação na sala de aula
Nome: ________________________________________________________________
Escola: _______________________________________________________________
01 – Na sua avaliação o curso pode ser considerado como:
(

) Significativa

(

) Razoável

(

) Pequena (

) Nenhuma

02 – De forma geral a sua participação foi:
(

) Significativa

(

) Razoável

(

) Pequena

(

) NA

03 – De forma geral, o curso no que diz respeito a metas e objetivos, metodologia,
cronograma e atividades foi:
(

) Significativo

(

) Razoável

(

) Não atingiu

(

) NA

(

) NA

(

) NA

04 – Sob estrutura, recursos e equipamentos disponibilizados foram:
(

) Significativos

(

) Razoáveis

(

) Pequenos

05 – Sobre os resultados obtidos, para você eles foram:
(

) Significativos

(

) Razoáveis

(

) Pequenos

06 – Deixe aqui com suas palavras um comentário sobre o curso:
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ANEXOD- Folha de divulgação do curso

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA
Campus Caçador

Curso de Formação:
Ensino e Aprendizagem no Mundo Digital: A gamificação na sala de aula
Resumo da Proposta:

Assim como o ensino dito tradicional, o uso de games na sala de aula busca
colocar-se como um campo diferencial no processo de ensino e aprendizagem. Falamos
em diferente, porque se constitui basicamente pelo uso de elementos que não
caracterizam a aula dita tradicional, mas, sim, pela possibilidade de adequar-se à
linguagem. Ainda, essa tecnologia é utilizada pelos alunos em seu cotidiano fora da sala
de aula, sem falarmos que o professor será o autor e idealizador de uma atividade que
poderá trazer a atenção do aluno para o conteúdo trabalhado de uma maneira mais
dinâmica. Portanto, o projeto está diretamente relacionado com a transformação dos
processos educativos dentro da sala de aula, a partir da construção de games
pedagógicos pelos professores que buscam o aperfeiçoamento profissional para
poderem desempenhar melhor as suas funções e, ao mesmo tempo, desejam trazer para
o ambiente da sala de aula o mundo digital e virtual que faz parte do cotidiano dos seus
alunos.
Detalhes da Proposta

Carga Horária Total do curso: 40 horas (20 horas presenciais e 20 horas na modalidade
a distância)

Metodologia do curso
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– 05 (cinco) encontros presenciais com 4 horas de duração cada;
– 04 horas por semana para leituras e realização de atividades na modalidade a distância.

Público-Alvo
O público-alvo do projeto são os professores da rede pública (municipal e estadual do
município de Caçador)

Número de Vagas:
20 (10 para rede pública municipal e 10 para rede pública estadual).

Local de Realização:
Laboratório de informática do campus.

Período de Realização:
O período de realização do projeto será de 19 de novembro de 2016 a 17 de dezembro
de 2016 (a princípio aos sábados pela manhã).

Início das Inscrições: 07/11/2016
Término das Inscrições: 18/11/2016

Contato para Inscrição:
Biblioteca do IFSC – Campus Caçador (49) 3561-5715

Documentos para inscrição no curso: Diploma de graduação, RG e CPF (cópias)
Tem Custo de Insc./Mensalidade? Não

