
AS TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS DO USO DE JOGOS E 

GAMEFICAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 

 

Carla Arena e Patrícia Leite 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O grande desafio do sistema educacional vigente em vários países é estar 

em consonância com uma realidade em que informação e conteúdo estão não só 

amplamente disponíveis por meio de diversos canais digitais, mas que trazem uma 

riqueza multimídia em sua apresentação, que fascina e mantém jovens e adultos 

grudados em uma tela por horas a fio. Neste contexto, o meio acadêmico tem efetuado 

pesquisas na interseção entre cultura digital, tecnologias emergentes e práticas 

pedagógicas que promovam elementos motivacionais e significativos para o 

aprendizado. Por meio da análise de estratégias do uso de jogos digitais e elementos 

de gameficação, além dos desafios da formação de educadores para enfrentar as 

questões de seu desenvolvimento profissional diante de um leque de possibilidades 

digitais, o objetivo deste artigo é levantar alguns pontos pertinentes e relevantes a uma 

educação que busca o estímulo ao conhecimento, o envolvimento dos aprendizes e seu 

desejo de saber, através dos jogos eletrônicos e os elementos de gameficação. De fato, 

Alves et al (2004) abordam o poder dos jogos eletrônicos na construção e apropriação 

de conceitos, implicando o sujeito totalmente no processo de aprendizagem, levando-o 

a uma maior autonomia na escolha das suas ações. A ludicidade, proporcionada por 

jogos e gameficação na sala de aula, traz a ampliação da percepção do sujeito quanto 

à resolução de problemas, por meio de simulações e desafios, em que ele é ativamente 

engajado na criação de estratégias e ações para a solução dessses problemas.  

  



2 JOGOS E GAMEFICAÇÃO NO HORIZON REPORT 2013 

 

No relatório da New Media Consortium, o Horizon Report de 2013, uma das 

tendências apontadas na área de tecnologia educacional é a adoção, nos próximos dois 

ou três anos, de jogos e o conceito de gameficação no ensino superior, que tem como 

premissa a utilização de elementos e estratégias de jogos, aplicados a um contexto 

real. Nos relatórios anteriores do NMC, o grupo de especialistas que faz a classificação 

das tendências baseadas em estudos, pesquisas e exemplos concretos de integração 

das tecnologias novas e emergentes no meio educacional, considerava esse item como 

educação baseada em jogos, mas ao incluírem novos aspectos relacionados aos jogos, 

entenderam que, na prática, o aprendizado baseado em jogos extrapola a integração 

digital dos jogos no currículo. Além do engajamento dos aprendizes proporcionado 

pelos jogos e as novas dimensões de portabilidade promovidas pelos dispositivos 

móveis e ampliação de infraestrutara de redes wifi, elementos gameficados, como 

simulações, design de jogos, narrativas, programas de recompensas, distintivos digitais, 

desafios, entre outros, terão mais atração e permearão modelos de ensino e 

aprendizado no mundo. A gameficação tem se tornado cada vez mais popular ao 

integrar elementos dos jogos em situações que não são jogo. Assim, elementos 

gameficados, juntamente com o desenvolvimento da indústria de jogos, farão cada vez 

mais parte do cotidiano das pessoas, sendo também efetivamente incluídos nas 

estratégias instrucionais dos meios acadêmicos e na agenda de pesquisas nas 

Universidades. 

 

A aplicação destes recursos lúdicos no ensino superior se dá principalmente por 

suas características que propõem desafios, recompensas e oferecem espaços para que 

líderes surjam naturalmente, além de poder ser utilizada em qualquer disciplina para 

reforçar conceitos do mundo real, podendo elevar o padrão de pensamento dos alunos, 

assim como exercitar suas habilidades em sua área de estudo. Outra característica dos 

jogos aplicada ao ensino superior é a de distintivos, representações gráficas que 

permitem que os alunos acumulem e documentem suas habilidades, conquistas e 

interesses em formato voltado para o público, quase como um portifólio.  



 

2.1 Potencial e alerta sobre o uso de jogos e gameficação no ensino 

superior 

 

A pesquisadora Kristen DiCerbo da Pearson Research Network, em uma 

postagem no blog do centro de pesquisa (2013), avalia com preocupação os dados de 

busca do Google, mostrando uma tendência de se pensar gameficação como 

badgefication, ou seja, a utilização de sistemas de recompensas e pontuação, que são 

apenas um dos aspectos do design de jogos. A pesquisadora explora, então, os 

elementos cruciais que devem ser incorporados dos jogos no sistema educacional, o 

desenvolvimento de um desenho instrucional que leve em conta desafios na medida 

certa quanto às habilidades dos alunos que sejam motivadores e os engajem no 

aprendizado por meio da diversão, curiosidade, escolha, fantasia e mistério. Apesar de 

ser um ponto muito relevante, há também que se considerar o uso de sistema de 

distintivos digitais, os chamados badges, não como apenas recompensas externas, 

mas também como essa forma transparente de demonstração de evidências sobre o 

desenvolvimento de certas competências e habilidades.  

 

De fato, Lee e Hammer (2011) alertam para o fato de que a gameficação não é 

uma panaceia universal. Para se pensar em um sistema de gameficação que traga 

valor ao sistema educacional e apoie o aprendizado, os projetos baseados em jogos 

têm que abordar desafios reais das escolas com muita pesquisa e teoria como suporte 

para que esses projetos sejam realmente catalizadores de energia, potencial e 

motivação direcionados ao aprendizado. Os pesquisadores enfatizam que implementar 

elementos de jogos porque é moda ou porque há a crença de que um sistema de 

distintivos digitais fará com que os alunos mudem o comportamento é por si só uma 

visão totalmente behaviorista do aprendizado, e não fará jus ao potencial da 

implementação de um sistema de gameficação que tenta resolver um problema e que 

tem como premissa, no design dessa experiência, a resolução desse problema, o que 

ajuda os aprendizes a desenvolverem autonomia, visão divergente, raciocínio critico, 

habilidades criativas e práticas colaborativas.  



3 PESQUISA NO BRASIL 

 

Conforme afirma João Mattar (2010), apesar dos níveis de investimento de 

órgãos governamentais no mercado de games no Brasil, menores ainda no nicho de 

games educacionais, não estarem no mesmo patamar de outros países, há um 

movimento interessante e crescente na área.  

 

Empresas que produzem jogos e/ou ambientes com jogos educativos como o 

sistema adaptativo e personalizado baseado no conhecimento do jogador, Ludz 

(http://ludz.tamboro.com.br), e o mundo virtual Kademi (http://www.kademi.com.br) 

estão provando que o mercado nacional tem muito a oferecer. Além disso, instituições 

de ensino e pesquisa como a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(Unesp), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Portal do Professor do 

Ministério da Educação estão realizando várias pesquisas e cursos sobre a utilização 

dos jogos e gameficação na educação. 

 

Um grupo de pesquisa que tem trabalhado intensamente em possibilidades 

do uso de jogos e gameficação no ensino superior é liderado pela professora Lynn 

Alves da Universidade Estadual da Bahia (UNEB), e tem desenvolvido pesquisas na 

área de ensino à distância e uso de jogos eletrônicos. Estudos sobre o potencial de 

jogos de simulação e estratégia têm sido realizados, mostrando o potencial das 

multinarrativas no aprendizado. De acordo com Alves (2004),  

 

Dentre os diversos gêneros de jogos eletrônicos existentes como jogos de 
ação, esporte e luta, o que proporciona um maior nível de intervenção é o de 
simulação (os jogos de simulação também podem ser classificados como de 
estratégia). Este difere dos demais pelo fato de apresentar multi-narrativas, nas 
quais os roteiristas não criam uma história única do início ao fim, mas uma 
variedade de enredo, com múltiplas possibilidades e combinações que fazem 
com que o jogo obtenha várias histórias diferentes a depender do jogador. Nos 
jogos de simulação, há uma representação da realidade, pois através das 
ferramentas disponíveis o jogador constrói seu próprio jogo, não existindo 
assim, um enredo pronto, ou seja, uma narrativa definitiva. Com isso, a 
probabilidade de terem tramas iguais por jogadores distintos é mínima. 

De fato, o grupo da pesquisadora Lynn Alves desenvolveu um jogo do tipo 

RPG (Role Play Game) chamado “Tríade – Igualdade, Liberdade e Fraternidade” para o 



aprendizado sobre o período do Iluminismo e pesquisas em relação ao uso dos jogos 

eletrônicos como ferramenta educacional (BONFIM, 2013). 

 

Uma outra área emergente de pesquisa é a utilização de jogos no ensino de 

línguas.  A pesquisadora Wilka Soares da Universidade do Rio Grande do Norte, por 

exemplo, acaba de publicar sua pesquisa de mestrado sobre o impacto dos jogos tipo 

MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) na aprendizagem de 

inglês como formas de enriquecimento do aprendizado e desenvolvimento de fluência 

na língua estrangeira, por meio da interação e colaboração, da aprendizagem 

multimodal, situada e tangencial (2012).  

 

4 FORMAÇÃO DOCENTE 

 

 Um ponto essencial na adesão das instituições de ensino a um modelo de 

aula baseado em jogos e gameficação é a capacitação contínua dos docentes para que 

eles se sintam confortáveis em se arriscarem e testarem novas abordagens 

pedagógicas descentralizadas e com grande capacidade de personalização da 

experiência do aprendizado. Para isso, precisam entender os novos paradigmas de 

aprendizado em rede potencializados pela permeabilidade da tecnologia em todas 

esferas do quotidiano.  

 

De acordo com o documento da UNESCO sobre os padrões de competência em 

TIC para professores (2009), é necessário que eles utilizem métodos de ensino que 

sejam apropriados ao desenvolvimento de sociedades de conhecimento e, para isso, 

suas práticas docentes devem “contribuir para um sistema de ensino de maior 

qualidade que possa, por sua vez, produzir cidadãos mais informados e uma força de 

trabalho altamente qualificada, assim impulsionando o desenvolvimento econômico e 

social do país” (2009). Assim, a UNESCO sugere uma matriz para que os educadores 

aprofundem seus conhecimentos, agregando valor à sociedade e à economia, por meio 

de três abordagens de reforma de ensino que prevêem a alfabetização tecnológica, o 

aprofundamento do conhecimento, ou seja, a habilidade de resolver problemas 



complexos no mundo real, e a criação de conhecimento, sendo essas três abordagens 

entrelaçadas com seis componentes do sistema de ensino: política, currículo e 

avaliação, pedagogia, uso da tecnologia, organização e administração da escola e 

desenvolvimento professional.  

 

Percebe-se, então, o grande desafio para os educadores na utilização de jogos e 

elementos gameficados em suas salas de aulas, já que precisam desenvolver 

habilidades que vão além de seu próprio letramento digital. Precisam estar aptos a 

buscar formas inovadoras na utilização das TICs, devem explorar novas práticas 

pedagógicas que implicam o aprofundamento e criação de conhecimento em uma 

verdadeira comunidade de aprendizado, onde aprendizes e professores colaboram e 

aprendem como resolver problemas, por meio de raciocínio critico, soluções alternativas 

e inovadoras para questões da sociedade. Assim, há que se pensar em formas e 

políticas de capacitação do corpo docente em vários níveis para que eles se sintam 

capazes de contribuir com a sociedade do conhecimento, formando cidadãos com 

participação cívica, criatividade e produtividade econômica.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Os jogos e os elementos de gameficação estão recebendo seu reconhecimento e 

importância como ferramentas para educação, principalmente por fazerem parte da vida 

de muitos jovens e adultos que nasceram ou cresceram rodeados pelos jogos e seus 

mecanismos. Por meio de sua dinâmica, imersão e interatividade, os jogos e elementos 

de gameficação permitem aos alunos desenvolverem habilidades específicas, enquanto 

adquirem e constróem conhecimento, tudo em seu próprio ritmo e capacidade. 

 

No entanto, apesar das grandes oportunidades de avanço na educação que os 

jogos e a gameficação proporcionam para os alunos, o desenvolvimento profissional 

dos professores para sentirem-se preparados para a utilização desses recursos de 

maneira eficaz, sabendo explorar todo seu potencial educativo, é crucial. Os 

educadores precisam entender seu papel na formação de cidadãos informados e 



altamente qualificados para o mercado de trabalho. Neste sentido, os elementos 

indicadores apontados no documento da UNESCO apresentam um excelente repertório 

inicial para a capacitação docente.  

 

Com os esforços visíveis que muitas empresas e instituições de ensino estão 

fazendo para promover a utilização dos jogos e gameficação como ferramentas para 

educação, a continuidade de pesquisas na área e investimento na capacitação 

professional dos professores são essenciais para que as aplicações práticas dos jogos 

e gameficação nas salas de aula possam cada vez mais fazer parte da realidade 

brasileira como elemento engajador e motivador no aprendizado.  
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