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Resumo  
 
No Ensino Superior as aulas teóricas apresentam fundamentos com conceitos importantes para as 

práticas futuras. A busca por novas estratégias que venham trazer melhorias ao ensino é 
constante e uma das propostas atual que tem apresentado resultados positivos em diversas 
áreas é a gamificação. Estudos indicam que a integração da gamificação às atividades de 
aprendizagem promovem maior envolvimento dos alunos, devido ao aspecto lúdico e 
motivacional que este tipo de proposta apresenta. Este trabalho trata-se de um projeto em 
andamento relativo à dissertação de mestrado de uma das autoras. Neste momento traz um 
levantamento bibliográfico para identificação de estudos sobre o uso da gamificação como 
estratégia de ensino e aprendizagem. Os autores dos estudos até aqui utilizados neste 
trabalho sobre gamificação foram: Alves (2015); Busarello (2016); Kapp (2012); Morán 
(2015); Prensky (2012); Deterding, Khaled, Nacke e Dixon (2011). Os autores elegidos 
permitiram inferir que ambientes gamificados, contribuem para a criação de contextos 
motivacionais com base em desafios e recompensas, motivando e engajando o discente, 
favorecendo o processo de ensino e aprendizagem. 
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Introdução  

 

A educação formal está num impasse diante de tantas mudanças na sociedade: como 

evoluir para tornar-se relevante e conseguir que todos aprendam de forma competente a 

conhecer, a construir seus projetos de vida e a conviver com os demais. Os processos de 

organizar o currículo, as metodologias, os tempos e os espaços precisam ser revistos. As 

formas de ensinar não são mais as mesmas, perde-se tempo, aprende-se pouco e 

desmotiva-se continuamente. Hoje em dia docentes e discentes tem essa sensação, e de que 

aulas convencionais estão ultrapassadas. Há uma expectativa de que as novas tecnologias 
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nos trarão soluções rápidas para o ensino, como o conceito de aula, o espaço e tempo, a 

comunicação audiovisual as pontes entre o presencial e virtual, e o entre estar juntos e 

conectados à distância. Porém o ensinar não depende só de tecnologias, ela é uma 

ferramenta. Assim sendo uma das propostas significativas de ensino e considerada como 

metodologia ativa é o uso de atividades lúdicas. As metodologias ativas são pontos de 

partida para avançar para processos mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, de 

generalização, de reelaboração de novas práticas (MORÁN, 2015). 

O jogo é uma realidade originária, que corresponde a uma das noções mais primitivas, 

pois existe já antes da cultura humana, visto encontrar-se também entre os animais. O jogo 

por sua vez, nasce da cultura, sob a forma de ritual e de sagrado, linguagem e poesia. No 

jogo “há algo em jogo” que transcende a finalidade biológica, o seu sentido, que determina 

sua carga intensa e múltipla de significados. A intensidade do jogo e seu poder de fascinação 

não podem ser explicados por análises biológicas. É nessa intensidade, nessa fascinação, 

nessa capacidade de excitar que reside a própria essência e a característica primordial do 

jogo: a tensão, a alegria e o divertimento do jogo. Portanto, o jogo abre uma brecha, um 

intervalo no cotidiano, no sério do cotidiano; abre um leque de possibilidades, além das 

responsabilidades do cotidiano e, por isso, pode introduzir um espaço lúdico no meio do 

sério (HUIZINGA, 1999) 

Atualmente, os jogos estão sendo classificados em três categorias: analógicos, digitais 

e pervasivos (envolvem fisicamente o jogador). Alguns autores definem jogos digitais como 

jogos eletrônicos ou computacionais, considerando o jogo como um subconjunto de 

diversão e de brincadeiras, com uma estruturação que contém um ou mais elementos, tais 

como: regras, metas ou objetivos, resultado e feedback, conflito, competição, desafio, 

oposição, interação, representação ou enredo (PRENSKY, 2012). 

Uma proposta com resultados positivos, que tem sido utilizada de modo a integrar 

tecnologia e lúdico é a gamificação. Kapp (2012, p. 32) traz sua própria definição segundo a 

qual jogo é “um sistema em que os jogadores se engajam em um desafio abstrato, definido 

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

frequentemente provoca uma reação emocional” e realiza a dissecação de seus elementos, 

e afirma que a gamificação contempla o uso de competências, mecânicas, estéticas e 



 

 

pensamentos dos jogos para engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e 

resolver problemas. 

A gamificação é um fenômeno que surge da popularidade dos jogos digitais na 

cibercultura e de suas capacidades de motivar ações, resolver problemas, potencializar 

aprendizagens em diversas áreas do conhecimento e da bagagem pessoal. Dentre suas 

características estão à utilização de elementos de jogos digitais, tais como narrativa, sistema 

de feedback, sistema de recompensas, gerenciamento de conflito, cooperação, competição 

dirigida, objetivos e regras claras, níveis, tentativa e erro, diversão, interação, interatividade, 

etc., em outras atividades que não são associadas aos jogos digitais, com a intenção de obter 

o envolvimento do sujeito, o que normalmente encontramos nos jogadores em interação 

com esses jogos. Quem escolhe um jogo já possui motivação para jogá-lo (DETERDING, 

KHALED, NACKE e DIXON, 2011).  

No processo de aprendizagem, a gamificação surte efeitos positivos, tanto no 

engajamento do indivíduo, como no melhor aproveitamento para que o conhecimento seja 

mediado e construído. Muitos dos elementos dos games estão fundamentados na psicologia 

educacional e que os docentes fazem ao longo dos anos atividades que remetem à 

gamificação, como por exemplo, dar feedback pela correção de atividades. A utilização da 

mecânica dos games em cenários non games, cria espaços de aprendizagem mediados pelo 

desafio, pelo prazer e entretenimento (ALVES, 2015; BUSARELLO, 2016). 

O objetivo desta pesquisa foi identificar autores que tratassem do uso de gamificação 

integrados ao processo de ensino e aprendizagem no Ensino Superior. 

 

Material e Métodos  

 

O presente estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica. Para 

identificar os autores sobre Gamificação no Ensino Superior, a pesquisa realizada procurou 

estudos nas bases de dados da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior), no período de maio de 2020. Na consulta utilizaram-se os termos: gamificação 

AND “ensino superior” AND ludicidade.  A partir dos trabalhos identificados verificou-se 

quais eram os autores mais utilizados nestes estudos sobre gamificação integrada ao 



 

 

processo de ensino e aprendizagem no Ensino Superior. A partir das referências em que os 

autores foram citados elegeu-se os trabalhos para o projeto em questão.   

 

Resultados e Discussão  

Os autores dos estudos elegidos e utilizados neste trabalho sobre gamificação foram: 

Alves (2015); Busarello (2016); Kapp (2012); Morán (2015); Prensky (2012); Deterding, 

Khaled, Nacke E Dixon(2011). Na busca encontrou-se 6 referências, 1 era artigo, 1 capítulo 

de e-book, e 4 eram livros. 

 

    Quadro 1 - Artigos e livros 

Autor Titulo Tipo de trabalho 

ALVES, F. (2015) 

 

Gamification: como criar experiências de 
aprendizagem engajadoras: um guia 
completo: do conceito à prática. 

Livro 

BUSARELLO, R. I Gamification: princípios e estratégias. Livro 

DETERDING, S., KHALED, R., 
NACKE, L. E., & DIXON, D. 

(2011) 

Gamification: Toward a definition. Artigo 

KAPP, K. The Gamification of Learning and 
Instruction: Game-based Methods and 
Strategies for Training and Education. 

Livro 

MORÁN, J. Mudando a educação com metodologias 
ativas. 

Capítulo E-Book 

PRENSKY, M. Aprendizagem baseada em jogos digitais. Livro 

    Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sobre as conclusões das pesquisas observa-se que os autores desses livros e artigo 

atribuem à gamificação a adição de mecânicas de games (recompensas, pontos, medalhas) 

para tornar atrativa a realização de tarefas cotidianas e relatam aspectos que tornam esse 

fenômeno positivo para promover a aprendizagem e resolver problemas mediados por 

desafios, engajando assim os alunos no ensino superior. 

 

Conclusão  

Este projeto em andamento tem como objetivo conhecer as ideias de autores que 

tratam o tema sobre gamificação integrada a processos de ensino e aprendizagem. 



 

 

A gamificação não é um jogo, mas o emprego de elementos de jogos orientados a 

objetivos de envolvimento e motivação de pessoas com fins de realização de ações, 

promoção de aprendizagem e a resolução de problemas, que podem contribuir no ensino e 

aprendizagem. 

Em uma sociedade informatizada, estamos aprendendo a conhecer a comunicar-nos, 

ensinar, reaprendendo a integrar o humano e o tecnológico, a integrar o indivíduo, o grupo e 

o social. A tecnologia apresenta-se como um instrumento para colaborar no processo de 

ensino e aprendizagem. As tecnologias estão condicionadas ao contexto de cibercultura e, o 

prazer de ser desafiado, liberar emoções positivas, explorar habilidades, solucionar um 

problema e ser recompensado por isso, que é a essência da estrutura de um jogo, vem 

sendo levado para diferentes contextos. 

Os jogos sempre despertaram a atenção das pessoas, mas seus elementos utilizados a 

uma estratégia, como vimos nessa pesquisa, a gamificação, e aplicados em outros contextos 

que não são propriamente jogos, vêm contribuindo para uma relação mais participativa, 

motivante, envolvente e engajadora que podem ser usados em inúmeros objetivos e 

propósitos na educação formal, e até mesmo na informal.  
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