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RESUMO 
 

O objetivo deste artigo é apresentar a proposta de gamificação na disciplina de 
Tecnologia de Informação e Comunicação com base na teoria de aprendizagem baseada 
em jogos digitais (PRENSKY, 2012). Para isto, fizemos uma revisão bibliográfica 
exploratória sobre gamificação e detalhamos as abordagens e ferramentas utilizadas em 
nosso estudo de caso. Através de uma pesquisa feita pelo professor da disciplina 
pesquisada, levantamos dados pertinentes a questões sobre o conhecimento adquirido 
pelos alunos, o que indica a eficácia da utilização da metodologia gamificada neste 
estudo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: gamificação; objetos de aprendizagem; tecnologias da 
informação e comunicação, narrativa em jogos 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

A educação e suas metodologias passaram por diversas transformações ao longo 

da história. O ensino tradicional ainda é utilizado em várias escolas, mesmo com o 

advento de novas teorias e metodologias, desde a escola-nova, construtivista, até a 

pedagogia crítico-social dos conteúdos. Ocorre que neste processo em que fomos 

alfabetizados e ensinados de determinada maneira, acabamos por repetir estes modelos 

quando nos deparamos com a experiência enquanto professores. Ocorre que essa 

replicação, face à inovação tecnológica e paradigmas atuais, mostra-se ineficiente e 

pouco atrativa para as novas gerações, pois estamos “trabalhando duro para educar um 

nova geração com meios antigos, lançando mão de ferramentas que deixaram de ser 

eficazes.” (PRENSKY, 2012, p. 39) 

Esta afirmação de Prensky pode trazer um pouco de luz ao cenário atual das 

universidades, onde temos taxas de evasão ainda altas e que levaram o governo 
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brasileiro a repensar o sistema de educação no ensino médio, com a adoção da medida 

provisória nº 746/2016 que prevê alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 

LDB. A taxa de evasão e trancamentos nas universidades brasileiras chegou a 49% no 

ano de 2014, segundo dados apresentados pelo censo da educação superior 2015(INEP, 

2015).  

Como podemos mudar este cenário? Acreditamos que é preciso motivar o 

estudante, buscar estratégias e metodologias de ensino que capturem o interesse dos 

alunos, uma vez que se “o indivíduo que não se interessar pela forma como o conteúdo 

a ser aprendido for apresentado, dificilmente conseguirá se desenvolver 

verdadeiramente” (BARTOLOMEO; STAHL; ELIAS, 2015, p. 73).  

Acreditamos que o uso de jogos, ou gamificação, seja um dos caminhos a ser 

utilizado e que pode trazer resultados significativos. O tema é estudado por diversos 

autores e tema de discussão em vários congressos e conferências pelo mundo. Baseia-se 

principalmente pelo caráter motivador, pois “a interação entre o jogador e o jogo 

incentiva o jogador a vencer os desafios e a obter recompensas pela superação das 

dificuldades” (MASSI, 2017). Esta metodologia de ensino, levando a tecnologia para a 

sala de aula, proporcionado imersão e diversão que são características dos jogos, podem 

contribuir com o aprendizado ao ajudar o aluno na resolução de problemas, buscando 

significados ao que estuda, não por ser uma obrigação, mas por ser algo que é de seu 

interesse. 

Para este trabalho realizamos um estudo de caso na Universidade Federal da 

Paraíba, analisando a disciplina “Tecnologia de Informação e Comunicação” aplicada 

no curso de bacharel em comunicação em mídias digitais, analisando a sua estruturação, 

ferramentas e recursos metodológicos utilizados, bem como as respostas dadas pelos 

alunos no feedback da disciplina, feito em um questionário apresentado pelo próprio 

professor ao encerramento do curso. 

A partir da ementa da disciplina, analisamos de que maneira as teorias de 

comunicação e informação foram utilizadas através da plataforma gamificada, através 

do moodle, e das atividades relacionadas e seus respectivos feedbacks instantâneos 

(pontuação e emblemas utilizados), características de propostas em que a gamificação é 

aplicada segundo KAPP (2012) e PRENSKY (2012). 

Além do estudo do caso, também fizemos um levantamento bibliográfico 

exploratório (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2015) sobre gamificação. Para 
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comprovação dos resultados da metodologia empregada na disciplina, mostraremos 

quantitativamente os dados referentes a uma pesquisa feita pelo próprio professor, 

utilizando as respostas dadas pelos alunos neste feedback. 

Na área da comunicação, percebemos uma intersecção com a proposição de 

narrativas transmídias, conceitos de interação e interatividade e o cuidado com 

narrativas envolventes para a criação desta metáfora, do universo do jogo como 

metodologia de aprendizado. 

Mas que características e cuidados devemos ter em utilizar uma metodologia 

gamificada? O que se faz necessário saber para utilizar esta metodologia uma sala de 

aula? Como podemos obter resultados positivos de aprendizagem?  

Estas são questões que pretendemos responder com este artigo. 

 

GAMIFICAÇÃO 

O 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” (KAPP, 2012). Desta forma, a 

gamificação trataria do uso das mecânicas do jogo, isto é, seu conjunto de regras e 

narrativas, como maneira de engajar as pessoas, motivar a ação, promover a 

aprendizagem e resolver problemas que surgirão, sem deixar de lado um contexto 

importante, que é preciso saber dosar o exato nível de diversão no processo, para que o 

jogo não se torne uma tarefa tediosa, conforme alertado por Prensky (2012). Para estes 

autores, uma sala de aula gamificada deve apresentar: 

• Regras: que definem como o jogo funcionará, o que é certo ou errado, 

fazendo com que todos os jogadores percorram o mesmo caminho; 

• Metas ou objetivos: aquilo que precisa ser alcançado, conquistado, que 

contribui em muito para a motivação do jogador; 

• Feedback: são respostas automáticas ao alcançar os objetivos, desde 

aumentar o nível de dificuldade ou obter uma premiação. É utilizado para 

medir o progresso em relação às metas.  

Prensky inclui nesta lista mais três componentes, com base no design de jogos:  

• Conflito (competição/desafio/oposição): são os problemas que os 

jogadores tentam resolver para alcançar os objetivos. Praticamente todos 

os jogos envolvem algum tipo de conflito, desafio ou problema a ser 
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solucionado, mesmo que seja por meio da cooperação ou trabalho em 

equipe [6];  

• Interação: apresenta dois aspectos importantes: o primeiro é a interação do 

jogador com o computador, que discutimos com o feedback, o segundo é o 

aspecto inerentemente social dos jogos – eles são jogados com outras 

pessoas. O brincar promove a formação de agrupamentos sociais. [...] 

assim como a internet, os jogos de computador estão aproximando as 

pessoas – embora não necessariamente cara a cara; e 

• Representação ou enredo. Quer dizer que o jogo tem um significado, que 

pode ser abstrato ou concreto, direto ou indireto.  

Numa proposta gamificada devemos considerar principalmente o conteúdo a ser 

utilizado e equilibrá-lo com a parte lúdica e divertida do jogo, uma vez que “a 

aprendizagem baseada em jogos digitais tem a ver com adicionar conteúdo que seja útil 

no mundo real”(PRENSKY, 2012, p. 179). Pois, se houver apenas diversão, não haverá 

aprendizado, será apenas um jogo, e se houver apenas conteúdos, será uma aula na qual 

o jogo não se fará necessário. É preciso equilibrar o envolvimento no jogo com o 

aprendizado. Para isso, é preciso “criar um estilo de jogo que seja envolvente e um 

estilo de aprendizagem que ensine o que é exigido” (PRENSKY, 2012, p. 214). 

A transformação da sala de aula utilizando a dinâmica dos jogos começa a partir 

do momento que o professor busca sair do espaço comum das metodologias 

normalmente utilizadas para o aprendizado. O ensino tradicional, em que o professor é o 

detentor de conhecimento e os alunos seriam as tábulas rasas, segundo (FREIRE, 1975), 

aqui é substituído por uma abordagem mais interacionista e atual, em que o professor 

passa a ser um orientador do caminho a ser percorrido pelo aluno. A abordagem 

utilizada pelo professor é muito semelhante à pedagogia crítico-social dos conteúdos 

(FUSARI; FERRAZ, 2001). Neste modelo pedagógico existem três passos a serem 

adotados: 

1. Situação orientadora inicial ou síncrese: onde a situação é criada, com a 

colocação do assunto e proposição de um roteiro e perguntas aos alunos; 

2. Desenvolvimento operacional ou Análise: momento que são propostas as 

atividades aos alunos, seja de pesquisa, seminários, exercícios etc; 

3. Integração e generalização ou síntese: quando há a consolidação de 

conceitos e conclusões. 
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Uma vez que conceituamos a gamificação e suas características, segundo os 

autores pesquisados, agora analisaremos um estudo de caso, realizado no curso de 

comunicação em mídias digitais da UFPB, em que a disciplina de tecnologias de 

informação e comunicação passou por um processo de aplicação de metodologia 

gamificada, apontando os caminhos utilizados pelo professor da disciplina. 

 

METODOLOGIA 

No levantamento bibliográfico exploratório (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 

2015), utilizamos a plataforma de periódicos da capes como fonte de pesquisa e base de 

dados. A busca se deu pelo termo “gamificação”, filtrando ainda para exibição de 

artigos relacionados ao tema, que tivessem revisão dos pares, e que foram publicados 

nos últimos 05 anos. Esta busca resultou em 19 artigos. Refinando ainda mais os 

resultados, segundo (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2015), após a leitura dos 

resumos e área disciplinar, destacamos apenas 12 artigos, uma vez que outros não se 

enquadravam com o escopo da nossa pesquisa, que é entender o fenômeno da 

gamificação voltado para a educação e aprendizagem. Com os artigos finalmente 

selecionados, fizemos a leitura dos mesmos, tanto para entender o significado de 

gamificação segundo esses autores quanto para conhecer os exemplos e estudos 

apresentados. 

Este levantamento foi depois complementado com artigos que caracterizamos 

sendo comuns, quando havia mais de um autor fazendo referências a textos e artigos 

similares, além disso, completamos a bibliografia com livros sobre pedagogia e material 

informacional necessário à compreensão dos termos e assuntos tratados neste artigo. 

 

MATERIAL DO ESTUDO: DISCIPLINA DE TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

A disciplina que serviu de modelo para esta análise foi tta de Tecnologia de 

Comunicação e Informação – TIC, cuja ementa curricular sugere o estudo das  
“principais tecnologias de comunicação e informação (NTIC). 
Categorização das NTIC usando um framework. Retrospectiva dos 
aspectos históricos, culturais e tecnológicos determinantes para a 
descoberta e/ou aperfeiçoamento das principais NTIC. Atores 
envolvidos, contexto da época, problemáticas que alavancaram a 
descoberta e/ou desenvolvimento tecnológico, resultando na criação 
ou aperfeiçoamento das NTIC.”[DEMID, p.46]  
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A disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, no âmbito do curso de 

comunicação em mídias digitais da UFPB teve já em seu primeiro encontro com a 

turma, a descrição do programa com sua ementa, metodologia, objetivos e referências 

utilizadas. A partir de então, o professor em breve assumirá também o papel do Game 

Master – GM, dos RPG’s, que é a pessoal responsável pela condução da narrativa do 

jogo. A explanação de como se dará a disciplina gamificada, parte da definição do 

ambiente de participação e de atuação dos alunos-jogadores, com as regras e 

metodologias da disciplina e a apresentação do ciberespaço, utilizando como base o 

ambiente cibercultural e o conceito de ciberespaço de Levy (1999) e Lemos (2002). 

O ciberespaço, ou o “o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial 

dos computadores e das memórias dos computadores” (LÉVY, 1999, p. 92) é utilizado 

para ambientar a disciplina remotamente, tornando o ambiente agora um espaço híbrido, 

com atividades e encontros semi-presenciais, como proposto pelas blended learning, 

onde a “educação formal mescla momentos em que o aluno estuda os conteúdos e 

instruções usando recursos on-line, e outros em que o ensino ocorre em uma sala de 

aula, podendo interagir com outros alunos e com o professor” (VALENTE, 2014).  

O ciberespaço é representado com a utilização do moodle (pacote de software 

para produção de disciplinas distribuído livremente na forma de open source sob licença 

de Software Livre GNU Public license) como plataforma online. O Ciberespaço ainda 

tem apoio em ideias da literatura e ficção científica para contexto da narração da 

disciplina, com a adoção e inspiração de clássicos como “Neuromancer” de Willian 

Gibson, 1984), “Admirável Mundo Novo” de Aldous Huxley e “1984” de George 

Orwell, além do filme “Blade Runner” (1982) e dos jogos Fallout 4, um jogo eletrônico 

multiplataforma (disponível para PC, PS4 e x-box), e algumas das regras adaptadas do 

jogo “Paranóia RPG”.  

Feita a apresentação do programa da disciplina os alunos são então motivados a 

escolher um grupo de serviço e uma das sociedades secretas, que definirão como eles 

irão colaborar com a disciplina, e o seu acesso ao grupo das sociedades secretas no 

ambiente Moodle, que veremos em detalhes mais adiante. 

Como maneira de pensar o processo avaliativo, inerente ao processo formal de 

ensino, os alunos devem fazer parte de um departamento de pesquisa e desenvolvimento 

– P&D – em que cada um poderá escolher sua função. Cada função deverá designar 
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uma pesquisa diferente a ser feita e apresentada em sala individualmente e suas 

atividades de pesquisa serão utilizadas como forma de avaliação da disciplina. 

Foi solicitado ainda que houvesse a confidencialidade das informações para criar 

uma narrativa mais misteriosa na disciplina, como maneira de manter os alunos curiosos 

sobre os temas e as relações entre seus pares, assim, os grupos não poderiam divulgar 

informações de suas sociedades secretas com os demais. Foi ofertado ainda itens e 

conquistas como recompensas (badges), uma maneira a mais de incentivar a 

participação do aluno. 

Como a narrativa do jogo prevê uma sociedade controlada pelo Big Brother, de 

1984, o computador aparece como o personagem da narrativa e moderador dos fóruns. 

Este conceito aplicado na disciplina faz com que os alunos, sendo vistos como os 

“cidadãos” da obra ficcional, sintam-se então controlados e desconfortáveis, isto com o 

propósito único de estimulá-los e o perceber que os ideais de liberdade e autonomia não 

poderiam ser reprimidos. Surgem então as sociedades secretas, onde os cidadãos são 

“livres” para discutir assuntos do seu interesse. As sociedades secretas são utilizadas na 

disciplina como erros do sistema e aproveitadas pelo professor para a utilização de 

fóruns específicos. 

Como maneira de ser representado no ciberespaço, o moodle apresenta fóruns 

para cada atividade e cada aluno deve apresentar suas pesquisas em interações nos 

fóruns, tanto nos abertos e monitorados pelo computador, quanto nos fóruns secretos, 

designados para as sociedades secretas, das quais fazem parte.  

O moodle então passa a ser o ponto central onde ocorrerá a interação (PRENSKY, 

2012) do jogo e também a interação os próprios alunos, uma vez que nos fóruns 

utilizados, algumas das tarefas serão destinadas a grupos e não apenas a indivíduos.  

Os grupos de serviço são divididos em 04 categorias e os alunos devem escolher 

entre cada uma delas, que são os Experimentalista; os Futurólogos; os Biógrafos; e pro 

fim, os Historiadores. Cada um destes grupos de alunos deve pesquisar assuntos 

referentes a sua área. 

O grande desafio das atividades realizadas pelos grupos de serviço é manter a 

disciplina para pesquisar os assuntos e atender as tarefas antes do prazo estipulado, ou 

seja, cumprindo as regras do jogo. Uma vez que os alunos utilizam o sistema e 

cumprem estas tarefas, vão recebendo pontuações que farão com que alcancem 

emblemas e possam adquirir alguns itens no decorrer da disciplina. É nesta etapa que 
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vemos o conceito do conflito, proposto por (PRENSKY, 2012) sendo aplicado, bem 

como o feedback proposto, tanto por (KAPP, 2012) quanto por (PRENSKY, 2012). As 

recompensas, ou premiação, são aplicadas àqueles que cumprem as atividades, esta 

resposta serve no jogo como mais um estímulo e motivação para o aluno. 

(PRENSKY, 2012) nos diz também que para um jogo ter sucesso ele precisa 

apresentar algumas características, como um desafio com dificuldades dependendo da 

habilidade do jogador; ser capaz de atiçar a curiosidade, característica que fará com que 

o jogador permaneça estimulado; e a fantasia, que deve ter uma metáfora que seja útil 

ao aprendizado/habilidade que se queira adquirir. 

Neste caso, o universo fantasioso no jogo está na escolha de personagens 

participantes de sociedades secretas. O professor optou por criar três, e cada uma 

apresentava atividades e campos de pesquisa específicos: o Clube Sierra; a Livre 

Iniciativa; e o ProTec. Também neste caso, cada aluno deve realizar atividades inerentes 

a sociedade secreta a qual pertence, similar ao grupo de serviço. 

A metodologia empregada na disciplina utiliza então das premissas sugeridas por 

(PRENSKY, 2012) de que um jogo deve ter desafios, fantasia e despertar a curiosidade. 

O desafio encontra-se em apresentar objetivos que devem ser alcançados pelos grupos 

de pesquisa e as sociedades secretas, sendo alcançados, retorna-se um sistema de 

pontuação que fará com que os alunos possam liberar itens e receber emblemas. Cada 

atividade cumprida atribuía pontos aos alunos. Estes pontos criavam o ranking, que é 

outra maneira de estimular a competitividade, outra característica comum aos jogos e 

que é debatida desde (HUIZINGA, 2017) até os dias atuais. 

A fantasia está na imersão dos alunos em assumirem o papel de personagens com 

características e desafios individualizados e em grupo, além da metáfora do big brother 

e da existência de sociedades secretas. A metáfora utilizada, do computador ser seu 

amigo e direcionar os alunos ao cumprir as metas e objetivos das atividades, é outro 

momento da fantasia sendo empregada para ser emocionalmente atraente e também 

apresentar conteúdos diretamente relacionados ao programa da disciplina. 

A curiosidade é estimulada, principalmente pelo uso das sociedades secretas, mas 

também pela utilização de atividades com filmes e histórias relacionadas como 

ambiente de jogo e pela utilização de recompensas e sistemas de representação, como os 

emblemas. 
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DISCUSSÃO 

Devemos considerar que a utilização de conteúdos interativos e narrativas devem 

apresentar características especificas para a apresentação de seus conteúdos, sob pena de 

ter impacto significativo no aprendizado. Enfatizamos que “quanto mais interativa, 

maior a capacidade de comunicação e maior o caráter hipermidiático.” (GOSCIOLA, 

2003, p. 219), principalmente em se tratando de educação. Gosciola, em sua obra, está 

tratando dos aspectos de narrativas e conteúdos transmídias para a indústria de 

entretenimento (jogos, cinema etc), porém sua afirmação é válida para a educação, uma 

vez que “as tecnologias digitais possibilitam configurar espaços de aprendizagem, nos 

quais o conhecimento é construído conjuntamente, porque permitem interatividade.” 

(SILVA; CLARO, 2007, p. 84), ou seja, por meios dos conteúdos utilizados e também 

pela interação, entre alunos x alunos e alunos x professores, entendemos que se faz 

necessário propiciar uma maior interatividade entre os envolvidos no processo 

educativo, bem como na criação de conteúdos que sejam capazes de despertar o 

interesse do aluno. 

Este pensamento de participação do usuário/aluno, é pensando também por 

(JENKINS, 2009), uma vez que a capacidade de interação, contribuição e processos 

mudaram, pois “ao tratarmos da pedagogia midiática, não podemos mais imaginá-la 

como um processo em que adultos ensinam e as crianças aprendem. Devemos 

interpretá-la como um espaço cada vez mais amplo, onde as crianças ensinam umas às 

outras e onde, se abrissem os olhos, os adultos poderiam aprender muito” (JENKINS, 

2009, p. 284).  

É importante ressaltar que o paradigma da educação e suas metodologias, voltadas 

para o ensino, são diferentes e devem ser repensados pelo educador uma vez que o 

caminho para este diálogo e interação não é mais realizado apenas presencialmente, 

então os suportes  utilizados pelos sistemas online devem pensar formas de 

comunicação e que permitam a interatividade do estudante, pois “um ambiente online 

de aprendizagem deve favorecer a interatividade, entendida como participação 

colaborativa, bidirecionalidade e dialógica, e conexão de teias abertas como elos que 

traçam a trama das relações.” (SILVA; CLARO, 2007, p. 84).  

Faz-se necessário analisar também se há investimento na qualificação do 

professor para o uso destas ferramentas, pois existe uma distância considerável na 

geração dos professores e de seus aprendizes, este choque de geração, apontado por 
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(PRENSKY, 2012), nos mostra as dificuldades dos educadores em utilizar as 

ferramentas. Mas é importante que haja uma mudança no comportamento deste para um 

uso correto das ferramentas disponíveis, uma vez que “torna-se óbvio que os processos 

educacionais, não importa se presenciais ou a distância, deveriam se aproveitar das 

tecnologias, mas sem jamais se limitar ao mero manuseio do equipamento e reprodução 

do que já foi feito, a simplesmente passar a limpo, à passividade”. (EDUARDO; 

PEREIRA, 2007, p. 76) 

Deve-se então pensar em um educador que seja um construtor das ferramentas e 

permitir que estas possibilitem a interação e interatividade, como forma de permitir um 

aprendizado mais efetivo.  

 

CONCLUSÃO 

Após a análise do que é uma metodologia gamificada e de como se deu este 

processo no estudo de caso apresentado, podemos considerar que a disciplina alcançou 

seu êxito, uma vez que os resultados de aprendizado são significativos e devem ser o 

foco de atenção do educador. As estratégias utilizadas parecem ter motivado os alunos a 

se engajar nas pesquisas e realizar as atividades sugeridas pelo professor. 

A partir da análise dos dados, com respostas voluntárias e anônimas preenchidas 

pelos estudantes, considerando também que o questionário foi apresentado após o 

resultado final da disciplina, quando não há mais medo por parte do aluno por conta de 

possibilidades de repressão do professor e comprometimento nas notas, obtivemos 

respostas bastante significativas. 

Foram 14 questões apresentadas, sendo 10 questões objetivas e 04 subjetivas. 

Destas questões apresentadas, destacaremos aqui as respostas referentes apenas a 

algumas das questões com respostas objetivas, devido ao fato de estarem diretamente 

ligadas com a questão da aprendizagem. As questões permitiam a possibilidade de 

escolha entre valores como muito pouco (1), pouco (2), satisfatório (3), bom (4) e 

excelente (5). As respostas analisadas aqui são referentes a estas duas perguntas: 

I. 1.Seu nível de conhecimento sobre TICs no começo da disciplina 

II. 2. Seu nível de conhecimento sobre TICs no fim da disciplina 
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Figura 1 - gráfico com respostas fornecidas pelos alunos da turma de 2015. 

Figura 2 - gráfico com respostas fornecidas pelos alunos da turma de 2016. 
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Em relação à primeira questão, antes da aplicação dos conteúdos na disciplina, 

46,7% dos alunos consideravam ter muito pouco conhecimento sobre as TICs, 26,6% 

consideravam possuir pouco conhecimento, e os 26,6% restantes consideravam ter um 

conhecimento satisfatório. Ao final da disciplina, 20% consideravam ter adquirido um 

nível de conhecimento satisfatório, 53,4% um bom nível de compreensão e 26,6% 

consideraram um nível excelente de conhecimento.  

Com os dados apresentados, é possível destacar que houve uma resposta clara de 

aprendizado por grande parte dos alunos, considerando esta autoavaliação. Em termos 

de formalidade do processo metodológico, após as avaliações, não houve reprovação na 

turma, mostrando que a disciplina gamificada conseguiu cumprir seu objetivo, tanto no 

caráter formal de um curso de graduação quanto no aprendizado. 

Entendemos que este estudo de caso também nos mostra o potencial da 

gamificação ser uma maneira construtiva de construção de conceitos, significados e 

conteúdos, envolvendo o uso da criatividade, colaboração e comunicação entre os 

alunos e professor, resultado semelhante ao encontrado por (KINGSLEY; GRABNER-

HAGEN, 2015) e  seus estudos sobre a aplicação de uma metodologia gamificada. Por 

fim, afirmamos que é necessário maior investimento e pesquisa nesta metodologia e na 

capacitação dos profissionais envolvidos para comprovação da eficácia em outras áreas 

de estudo. 

Acreditamos que o processo de gamificação da disciplina estudada mostrou que se 

corretamente desenvolvida, pode apresentar resultados significativos em questão de 

aprendizado, que a participação dos alunos pode ter sido motivada pelo método 

escolhido. Mas para termos comprovação disto, é necessário ampliar as questões da 

pesquisa com os alunos, afim de obter dados específicos sobre a aplicação da 

metodologia. 
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