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RESUMO 

Os métodos de ensino e aprendizagem representam um tema sempre atual porque as 
constantes mudanças culturais na sociedade, provocadas principalmente pelo uso de 
novas tecnologias, promovem novos desafios em sala de aula. A proposta deste artigo é 
apresentar a relação entre os Mapas de Conhecimento Estruturado e a Gamificação 
como ferramenta de auxílio ao professor e ao aluno em suas missões diárias da 
educação, no contexto em que a oferta de informação é exaustiva, e as vezes até 
desestimulante, devido à sua sobrecarga. 
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INTRODUÇÃO 

A Internet promoveu o fácil acesso aos diversos tipos de informação e em 
grande quantidade. Algumas verdadeiras outras falsas, sendo que em alguns momentos 
é difícil distinguir a credibilidade da mensagem. Este acesso mudou a forma que muitas 
pessoas percebem o mundo ao seu redor, que passaram a questionar antigas verdades, e, 
às vezes, banalizaram a relevância de determinados esforços para obtenção do 
conhecimento, desafiando a rotina do professor. 

Com as redes de informações disponíveis, o professor passa a ser o mediador do 
conhecimento e não o detentor. Cabe a ele questionar qual tipo de conhecimento que sua 
disciplina oferece ao aluno e utilizar a metodologia adequada para atingir determinado 
fim. 

Entende-se aqui por metodologia o conjunto de métodos. Assim, no início de 
cada período letivo, o professor deve visualizar quais métodos são adequados levando-
se em consideração a infraestrutura escolar, perfil dos alunos e o conhecimento a ser 
trabalhado. 

O bombardeio de informações todos os dias pelos meios de comunicação, faz 
com que alunos tornem-se dispersos em sala de aula e o uso de dispositivos móveis nas 
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escolas tem sido subutilizado e, segundo Lévy (1993), não basta somente oferecer fer-
ramentas, é necessário que alunos e professores saibam utilizá-las. 

É um desafio para o professor despertar interesse no aluno para que ele aprenda 
sua disciplina e não somente que decore conteúdo para passar de ano. 

As questões que envolvem o ensino e aprendizagem são sempre atuais porque os 
desafios mudam juntamente com as mudanças na sociedade, que hoje vive a “Era da 
Informação”. 

Desde do ano 2008, o Prof. Dr. Eng. Luciano Vieira Lima, da Faculdade de 
Engenharia Elétrica, no programa de pós-graduação em Inteligência Artificial da UFU, 
vem trabalhando uma metodologia que permite melhorar a eficiência do ensino e 
aprendizagem. Foram realizados alguns trabalhos nos níveis de Mestrado, Doutorado e 
Pós-Doutorado, com várias publicações que estão disponíveis no site 
www.mapasdeconhecimento.com.br.  

 Alguns resultados podem ser encontrados nos artigos publicados na revista 
internacional Creative Education (COSTA et. al., 2016), com Qualis A2, que apresenta 
os métodos MCE (Mapas de Conhecimento Estruturado) e MMEEBB para auxiliar o 
professor e o aluno nas tarefas do ensino e aprendizagem, e também o resultado de um 
estudo de caso, que abriu caminho para ampliar as investigações sobre a metodologia no 
âmbito da educação a fim de corroborá-la.  

Com relação ao professor, o método MCE ajuda selecionar os assuntos 
relevantes ao contexto, dispensando o que não é essencial, evitando desgastes e permite 
o aproveitamento do tempo para desenvolver melhor o conhecimento, auxiliando-o, 
inclusive, na identificação dos melhores materiais de apoio para cada objetivo de seu 
Plano de Aula. Para o aluno, os métodos MCE e MMEEBB auxiliam no 
acompanhamento do conteúdo e também na orientação de estudo, evitando o estresse 
com relação à sobrecarga cognitiva, contribuindo com a motivação para a obtenção do 
conhecimento. 

No estudo de caso apresentado no artigo, pôde-se perceber que o uso de MCE 
foi eficiente para selecionar os assuntos a serem trabalhados, porém a ferramenta 
adotada não teve ligação com o método, então o aluno não obteve o benefício da 
metodologia em sua totalidade. 

Foi utilizada a ferramenta Moodle e no início os alunos tiveram resistência, tanto 
no uso da ferramenta, quanto em aprender o conteúdo da disciplina. Somente após a 
ativação da gamificação por troféus (badges) que o professor conseguiu mais 
engajamento dos alunos para fazê-los tentarem a aprender o que era proposto. 

Acredita-se que o uso combinado dos métodos MCE e MMEEBB com a 
gamificação traria resultados eficazes no processo de ensino e aprendizagem, daí sua 
importância deste trabalho. 

Hipóteses 
• A grande quantidade de informações e de estímulos disponíveis, por causa da 

Internet e dos dispositivos digitais, aumenta o nível de ansiedade e diminui a 
motivação dos alunos para obtenção de novos conhecimentos. 

• O uso de Mapas de Conhecimento Estruturado combinado com a gamificação 
pode aumentar a motivação e diminuir a ansiedade, favorecendo a construção do 
conhecimento. 
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• A gamificação auxilia quando não existe consciência por parte do aluno sobre a 
importância do aprendizado de determinado tema ou que ele não seja capaz de 
auto motivar-se. Sendo assim, uso de games ou de técnicas de gamificação po-
dem despertar a vivência de um propósito e com recompensas imediatas, desper-
tando a motivação e, consequentemente, promovendo o aprendizado. 

• O uso de gamificação torna mais efetivo o acompanhamento das capacidade do 
aluno de ampliar seu raio de conhecimento, ou seja, de ir para a próxima fase. 

• A gamificação ajuda na organização do estudo e também do pensamento, tor-
nando-se um recurso útil. 

• A organização e a triagem de informações auxiliam na sobrevivência do ser hu-
mano no mundo contemporâneo. 

Problema de Pesquisa 
Tendo como embasamento o contexto apresentado, a pesquisa tem como 

questionamentos como manter a motivação e aprender o que é necessário para obter 
conhecimento em um mundo sobrecarregado de informações?  

Cabe ressaltar, ao apresentar o problema de pesquisa que acredita-se que o uso 
de Mapas de Conhecimento Estruturado pode auxiliar na triagem de conceitos e a 
gamificação pode auxiliar na motivação no processo de aprendizado, evitando evasões 
escolares ou a aprovação de aluno que não está apto a seguir adiante. 

Justificativa 
A proposta tem importância científica e social, pois aborda diretamente a 

educação com suas interfaces analógicas e seus enfrentamentos no século XXI que 
recebe alunos completamente imersos em uma cultura digital e ambientados em 
situações cotidianas de gamificação. Tal importância desta pesquisa também pode ser 
comprovada por algumas publicações, em conjunto com outros pesquisadores, que 
abordam reflexões acerca dos Mapas de Conhecimento Estruturado: 

Artigo 1 - Mapas De Conhecimento Estruturado: proposta de uma nova 
abordagem metodológica de ensino e aprendizagem 
Publicado na revista: Educere et Educare. 
Ano de publicação: 2014. 
Qualis: B2. 
Disponível em: http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/article/view/
10122. 

O artigo apresentou os métodos MCE e MMEEBB e um um estudo de caso do 
uso da metodologia na área da saúde para auxiliar o resgate da memória em pessoas 
idosas. Esta publicação também foi um convite à comunidade acadêmica  da área de 
educação para utilização dessa abordagem a fim de obter a corroboração científica. Para 
auxiliar pesquisadores interessados foi desenvolvido um site, disponível em 
www.mapasdeconhecimento.com.br.  
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Artigo 2 - Teaching and Learning with Structured Knowledge Maps: an analysis 
about the new approach 
Publicado na revista:  Creative Education (Internacional). 
Ano de publicação 2016. 
Qualis: A2. 
Disponível em: http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=70703. 

Da mesma forma que o artigo anterior, este apresentou os métodos relacionados 
aos MCE e também um convite à comunidade acadêmica. Desta vez, foi apresentado 
um estudo de caso realizado na disciplina Webdesign nos cursos de Relações Públicas e 
Publicidade e Propaganda de uma faculdade, no qual foi relatada a experiência da 
aplicação da metodologia e, por causa dela, foi possível identificar o potencial do uso da 
gamificação como elemento motivador para o aluno e também visualizar o 
desenvolvimento de aplicações web e celular para que o correto fluxo do MCE possa 
ser vivenciado pelo professor e pelo aluno. Para isto, foi apresentado um diagrama de 
processos no modelo BPMN. 

Artigo 3 - Evitando o Estresse e a Sobrecarga Cognitiva Através de Métodos 
Efetivos de Aprendizagem e Retenção de Conhecimento: MCE e MMEEBB/CME. 
Apresentado no: VII Congresso Mundial de Estilos de Aprendizagem. 
Local e data: Portugal, Jul. 2016. 
Anais disponível em: https://bibliotecadigital.ipb.pt/handle/10198/12781 (P.165). 
Artigo completo disponível em: https://bibliotecadigital.ipb.pt/handle/10198/12934 (P. 
2380). 

Além da apresentação da metodologia, este artigo teve o foco na avaliação 
baseada em Mapas de Conhecimento Estruturado de cada aluno, pois com o uso de 
MCE é possível determinar os limites da capacitação de cada aluno em aprender um 
novo conhecimento. Neste artigo, mostrou-se a relevância do intervalo de lembrança em 
comparação com a curva de esquecimento de Ebbinghaus. 

Fundamentação Teórica 

A efetividade dos métodos de ensino e aprendizado é um assunto sempre atual e 
objeto de pesquisa em diversas áreas, pois as mudanças sociais, econômicas e 
tecnológicas refletem na forma de reter informação e obter o almejado conhecimento, 
elemento transformador do ser humano. 

Muita informação está acessível a todos que tem acesso à Internet, além dos 
meios tradicionais de comunicação de massa (TV, Rádio, Jornal, dentre outros). Desta 
forma, o professor tende a deixar seu papel de transmissor de informações para agente 
promotor de conhecimento, identificando as lacunas de seus alunos e auxiliando-os a 
preenchê-las da melhor forma possível.  

Neste contexto, torna-se inviável o emprego de apenas um método de ensino. 
Faz-se necessário o conjunto de métodos e técnicas para auxiliar no aprendizado, em 
um mundo cada vez mais complexo e não-linear de informações. 
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Diversas áreas do conhecimento podem ser beneficiadas pela metodologia a ser 
apresentada, as principais são: educação, saúde e comunicação. 

Na educação, a metodologia pode ser aplicada tanto presencialmente quanto a 
distância, com objetivo de auxiliar o professor, ou instrutor, a planejar melhor o 
conteúdo a ser trabalhado, selecionando o elementos essenciais de conceitos e de 
aplicações, bem como a forma de transmissão da informação. Para o aluno ou aprendiz, 
o intuito é motivá-lo ao ponto de apreender o conhecimento sobre determinado assunto 
para atingir um objetivo, como obter aprovação em uma prova, curso ou concurso. 

Mapas de Conhecimento Estruturado 

Demonstrou-se matematicamente, que uma pessoa pode ser considerada uma 
categoria (BARBOSA FILHO, 2013), sendo assim, foi possível elaborar um método 
baseado na Teoria das Categorias - que estuda objetos e morfismos entre objetos -, e 
com abstração da teoria dos conjuntos e das funções (MENEZES; HAUEUSLER, 2001 
Apud Ibidem). Pode-se, então, interpretar os objetos como conjuntos estruturados e os 
morfismos como funções. 

A Figura 1 ilustra o conceito de função. No primeiro bloco Função, é dada o 
nome da função e, se necessário, seu argumento. No segundo bloco Regra possui o 
processo ou método a ser executado. 

Figura 1 . Representação do conceito de função 

 !  
Fonte: COSTA et. at., 2016. 

A estrutura geral de Teoria das Categorias compreende a Teoria dos Funtores, 
que é composta por: 

1. Categorias: agentes envolvidos no processo; 
2. Objetos: conceitos que se deseja ensinar; 
3. Morfismos: métodos ou aplicações dos conceitos; e 
4. Funtores: elementos que fazem o mapeamento entre as categorias. 
Um Funtor representa a noção natural de morfismos entre categorias, ou seja, 

um Funtor pode ser visto como uma espécie de homomorfismo de categorias. Por 
homomorfismos de categorias, entende-se uma aplicação (no caso o Funtor) entre duas 
estruturas (as Categorias) de forma a construção resultante (ou transformação) respeite 
(ou preservem) as operações das estruturas (GINSBURG, 1975 Apud Ibidem, p. 40). 

A Figura 2 apresenta a forma como os elementos da Teoria de Funtores se 
relacionam entre si. A primeira categoria é a emissora de conteúdo. Nela é representado 
quais os objetos devem ser trabalhados no determinado Funtor, sob quais morfismos. A 
segunda categoria é receptora, sendo assim, os objetos e morfismos nela indicados, 
estão com cor diferente ao da emissora porque representam a forma como eles foram 
apreendidos pelo receptor e são consideradas subcategorias. É importante verificar a 
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cada etapa se esses objetos e morfismos presentes no receptor são válidos antes de 
avançar para uma nova. 

Figura 2 . Diagrama de Categorias, Funtores, Objetos e Morfirmos 

 !  
Fonte: COSTA et. at., 2016. 

A categoria emissora pode ser uma pessoa, uma máquina, enfim, qualquer 
agente da comunicação com interesse de transmitir informação ou conhecimento. A 
categoria receptora geralmente é uma pessoa, pode ser um aluno, um aprendiz, um 
paciente ou público alvo de uma campanha publicitária ou de um noticiário.  

Ainda na Figura 2, como exemplo, pode-se considerar a categoria emissora o 
professor e a categoria receptora o aluno. O Funtor é conhecimento sobre o Triângulo 
Retângulo da matemática. Para isso, o professor listou os objetos lado, ângulo, cateto e 
altura para ensinar o cálculo do Triângulo Retângulo. Novamente, é necessário verificar 
como esses elementos foram apreendidos pelo aluno antes de prosseguir com o 
conteúdo. 

Da Teoria de Funtores (ASPERTI; LONGO, 1991 apud BARBOSA FILHO, 
2013), tem-se que implementar um Funtor entre duas categorias, deve-se cumprir a 
exigência mínima de que as duas categorias possuam objetos e morfismos equivalentes.  

Desta forma, o novo conhecimento (estabelecido pelo Funtor) trabalhará os 
conceitos e ferramentas já de posse do aprendiz (objetos), bem como o domínio do uso 
de tais ferramentas básicas (morfismos). Se na categoria do aluno/aprendiz, faltar um 
objeto (desconhecer um conceito) ou um morfismo (saber manipular os objetos), a 
aplicação do Funtor (transmissão do novo conhecimento), fracassa (BARBOSA FILHO, 
2013). 

O objetivo do Funtor neste contexto, é garantir a transmissão de conhecimento 
(aprendizagem) entre as categorias (professor e aluno). E para este caso, o ideal é que 
este conhecimento inicial seja o mais básico possível. 

A transferência do conhecimento só será atingida quando o aluno possuir uma 
subcategoria com objetos e morfismos mínimos estabelecidos pelo professor, com uma 
base sólida para que o Funtor se estabeleça entre o aluno e o professor, e, 
consequentemente permitindo a efetivação do aprendizado. 

Segundo Lima (et. al., 2013), relacionar Funtores com Diagramas Estruturados 
de Conhecimento significa poder criar raios de conhecimento progressivos de tal forma 
que a subcategoria do aluno seja atualizada com os mínimos conhecimentos necessários 
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(objetos e morfismos) para que o Funtor aprendizado se estabeleça. Ao se avançar com 
pequenos raios e preenchendo a área da ignorância, as subclasses sempre estarão 
factíveis de se permitir ao aluno assimilar novos conhecimentos, isto é, estabelecer os 
Funtores que garantam formalmente que o resultado desta ação seja possível. 

O raio de conhecimento determina o conteúdo a ser ensinado ou transmitido, e 
que exige conceitos que precisam ser apreendidos antes de aumentá-lo e avançar neste 
conteúdo, ampliando o conhecimento. 

Os pontos a ser apreendidos são considerados aqui pontos de ignorância, que 
podem representar a ausência de conhecimento ou de conceitos errados. Faz-se 
necessário, um levantamento sobre o nível de informação existente na categoria 
receptora de conteúdo. 

Acredita-se que obter o completo entendimento sobre um determinado conteúdo 
faz com que a categoria receptora fique motivada para aprender mais, pois este método 
parte do pressuposto que a motivação é essencial no aprendizado. 

Figura 3 . Mapa de Conhecimento Estruturado, primeiro nível. 

 !  
Fonte: COSTA et. at., 2016. 

Tem-se um círculo onde o raio representa o conhecimento que se tem ou se quer 
transmitir e, a área representa a ignorância que este raio desperta no aluno, conforme 
mostrado na Figura 3.  É fundamental que o primeiro conhecimento a ser transmitido 
tenha o menor raio possível para que se possa eliminar toda a ignorância gerada. Em 
experimentos realizados (BARBOSA FILHO, 2013), verificou-se que a satisfação é 
proporcional à falta de ignorância e não pelo excesso de conhecimento. Quanto menos 
dúvidas restar à categoria receptora, ou seja, quanto menos ignorância restar no 
processo ensino-aprendizagem a respeito de um determinado assunto, mais motivada a 
pessoa estará. 

O uso dos Diagramas Estruturados de Conhecimento, para dotar os alunos e 
aprendizes de estratégias visuais que garantem a assimilação de novos conhecimentos, 
prossegue identificando o menor raio de conhecimento (dR) que deve ser proposto ao 
aluno, de tal forma a gerar o menor acréscimo (dA) na área de sua ignorância, conforme 
ilustra a Figura 4. Eliminadas as ignorâncias, pode-se estabelecer um mapeamento 
entre professor e aluno para o conteúdo a ser ensinado. 

Cada ponto de interrogação representa uma ignorância, ou seja, um objeto a ser 
trabalhado. No exemplo do conhecimento sobre Triângulo Retângulo, os pontos seriam: 
?1 ângulo; ?2 lado; ?3 cateto; ?4 hipotenusa; e ?5 altura, representados na Figura 4. A 
Figura 3 representa o levantamento sobre o conhecimento anterior. O próximo raio, 

!7



      Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
       41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018

indicado na Figura 5, seria o Teorema de Pitágoras, com seus objetos (pontos de 
ignorância) a serem trabalhados. 

Figura 4 . Mapa de Conhecimento Estruturado, segundo nível. 

 !  
Fonte: COSTA et. at., 2016. 

A partir do raio mínimo de conhecimento, os conhecimentos seguintes partem 
deste conhecimento inicial. A este conhecimento inicial, no Diagrama Estruturado de 
Conhecimento, é denominado por pré-conhecimento o qual fará parte da área de 
conhecimento inicial, ou seja, toda área de ignorância, em uma nova etapa, é 
transformada em área de conhecimento pré-adquirido e simbolizada no diagrama por 
um sinal de exclamação indexado. 

Uma área de ignorância não eliminada causa insatisfação ao aluno, causando no 
mesmo desinteresse e até mesmo a desistência de adquirir o conhecimento proposto, 
algumas vezes até mesmo por se julgar incapaz, mesmo não sendo. Por isso, cada 
módulo (conhecimento novo) deve representar um incremento controlado do 
conhecimento a ser transmitido, como indica as Figuras 4 e 5. 

As dúvidas, conceitos errados e ignorâncias representam os empecilhos à 
formação da subcategoria. O conhecimento de tais elementos, é fundamental para que 
se possa filtrá-las, eliminá-las da categoria aluno/aprendiz e estabelecer, assim, o Funtor 
desejado.  

É importante que a transmissão do conhecimento, pelo estabelecimento de 
Funtores com conhecimentos pontuais, exija da categoria aluno a menor quantidade de 
objetos e morfismos possíveis. Assim, a cada Funtor e a cada conhecimento deve-se 
adotar, previamente, na categoria aluno, objetos (conhecimentos e ferramentas) e 
morfismos (manipulação dos objetos pelas ferramentas) que serão mapeados pelo 
Funtor do conhecimento novo, como apresenta a Figura 5. 

Uma forma de documentação textual para cada mapa é pontuar cada item de 
forma detalhada. O exemplo pode ser conferido na Figura 6.  

Deve-se evitar o excesso de inserção de objetos e morfismos que possam vir a 
confundir o aluno/aprendiz, ou seja, colocar objetos e morfismos não pertencentes a um 
contexto, em uma subcategoria. Isto causaria uma tentativa por parte do aprendiz de 
tentar anexá-los ao Funtor que se estabelecerá na transmissão do novo conhecimento. 
Assim, os excessos de objetos e morfismos são tão indesejáveis quanto à falta. 

Em situações que exigem transmissão de conhecimento ou gestão da informação 
de forma constante para alcançar um objetivo ao fim de um longo período, por exemplo, 
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depois de seis meses ou um ano de curso, é importante adotar método de memorização 
do conteúdo apreendido para que ele não se perca e se converta em pontos de ignorância 
que prejudique algum módulo de conteúdo. 

Figura 5 . Mapa de Conhecimento Estruturado, terceiro nível. 

 !  
Fonte: COSTA et. at., 2016. 

O reforço conceitual em intervalos de tempo, em dias, de 2n, existe para garantir 
que o conhecimento adquirido fique memorizado pelo aluno (categoria receptora) 
enquanto o mesmo não tiver algum problema ou doença que impossibilite o cérebro 
desta capacidade. Com a utilização deste método, a memorização torna-se longa e 
eficaz. 

Dessa forma, o conteúdo deverá ser relembrado a cada intervalo de tempo 
sugerido na Figura 7. Não há necessidade de voltar ao conceito, pode-se apenas aplicá-
lo em determinado contexto, no momento solicitado. 

Figura 6 . Formatação textual do Raio do Conhecimento e da Área da 
Ignorância 

!  
Fonte: COSTA et. at., 2016. 
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Figura 7 . Método de Memorização 2n 

 !  
Fonte: COSTA et. at., 2016. 

A utilização dos Mapas de Conhecimento em conjunto com o método de 
memorização 2n, nomeado por Método de Memorização Exponencial Efetivo na Base 
Binária (MMEEBB),  permite que a prática do ensino, ou de quaisquer outras atividades 
que possui necessidade de retenção da informação, seja mais efetiva. A combinação dos 
dois métodos é ilustrado na Figura 8.    

Figura 8 . Combinação dos métodos Mapas de Conhecimento Estruturado  e 
Memorização 2n (MMEEBB) 

 !  
Fonte: COSTA et. at., 2016. 

Na imagem acima apresenta que a medida que os mapas de conhecimentos são 
aplicados e os conceitos resgatados, a tendência é que seja apreendido o conteúdo 
desejado. Dessa forma, há maior controle tanto para o professor (categoria emissor), 
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quanto para o aluno (categoria receptor), estimulando o aprendizado por meio da 
motivação. 

Ainda, segundo a metodologia dos Mapas de Conhecimento Estruturado 
(COSTA et. at., 2016) existe a possibilidade de utilizar a Transitividade Composta de 
Funtores, que representa uma categoria intermediaria e influenciadora ao aprendizado. 

A categoria intermediária pode ser uma pessoa ou um sistema inteligente, este 
último pode ter a persona de um formador de opinião no meio digital, por exemplo, em 
uma rede social, com vários seguidores. Pode atuar como guia ou oráculo dentro do 
sistema multimídia que faz uso da gamificação. 

Games, Gamificação e a Educação 

Gadamer (1999), em seu livro Verdade e Método, explica a ontologia da obra de 
arte e seu significado hermenêutico. Para isso, aborda  o jogo como fio condutor da 
explicação ontológica. 

O conceito do jogo e suas características serão abordados para relacioná-los com 
os Mapas de Conhecimento Estruturado, bem como sua aplicação na educação. 

Para Gadamer (1999), conceito do jogo é importante porque em sua análise da 
consciência estética reconheceu que a contraposição de uma consciência estética e de 
objeto não corresponde ao estado das coisas. 

Para ele, o que é mero jogo não é sério. Não apenas porque nisso se encontra sua 
"finalidade". Joga-se "por uma questão de recreação", como diz Aristóteles 
(GADAMER, 1999). 

Fullerton (2008, p.34), também acredita que os jogos são, apesar de tudo, uma 
forma de entretenimento e que o bom entretenimento nos move intelectual e 
emocionalmente. 

Ainda, segundo Gadamer (1999), aquele que joga sabe que o jogo é somente 
jogo, e que se encontra num mundo que é determinado pela seriedade dos fins, por isso 
que o jogar preenche a finalidade que tem. Não é a relação que, a partir do jogo, de 
dentro para fora, aponta para a seriedade, mas é apenas a seriedade que há no jogo que 
permite que o jogo seja inteiramente um jogo. "Quem não leva a sério o jogo é um 
desmancha-prazeres" (GADAMER,1999, p.175). 

De acordo com o autor, o "sujeito" da experiência da arte, o que fica e persevera, 
não é a subjetividade de quem a experimenta, mas a própria obra de arte. Encontra-se aí 
justamente o ponto em que o modo de ser do jogo se torna significante. Pois o jogo tem 
uma natureza própria, independente da consciência daqueles que jogam. 

Gadamer (1999) associa o jogo com movimento de vaivém. De acordo com ele, 
se considerarmos o uso da palavra jogo em seu sentido figurado resultará o seguinte: 
falamos do jogo das luzes, jogo das ondas, jogo das cores e até mesmo do jogo das 
palavras. O movimento, que é o jogo, não possui nenhum algo em que termine, mas 
renova-se em permanente repetição.  

Neste ponto percebe-se que os métodos de MCE e MMEEBB podem servir de 
base estrutural para um jogo, pois com os mapas é possível determinar os níveis do 
jogo, no qual o jogador só passa para a próxima fase (novo raio de conhecimento) 
quando todos os pontos de ignorância forem eliminados. E o intervalo de memorização 
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2n auxilia na determinação de novos desafios que permitem ao jogador relembrar 
conceitos ou processos já vistos (aplicação do MMEEBB). 

O fato de o modo de ser do jogo encontrar-se tão próximo da forma de 
movimento da natureza, permite, porém uma importante associação metódica. É 
evidente que não é assim, que os animais também brincam (spielen, em alemão, que 
significa tanto jogar, como brincar, tocar um instrumento ou representar teatro etc.) e até 
que se possa dizer, num sentido figurado, que a água e a luz brincam. Ao contrário 
poderíamos antes dizer do homem que ele também brinca (spielt). Também o seu jogar 
é um acontecimento da natureza. Também no sentido de seu jogar, justamente por ele 
ser, e na medida em que é natureza, é um puro representar-se a si mesmo. É assim que, 
no final, torna-se praticamente sem sentido diferenciar, nesse campo, o uso próprio e o 
metafórico (GADAMER, 1999, p. 179). 

Pelo seu caráter de representação e de gerar motivação no jogador, jogos são 
utilizados na educação como forma de exemplificação, vivência e aplicação de 
determinado assunto. Quando são produzidos com essa finalidade são considerados 
jogos educacionais ou "serious game" (jogo sério), visto que a maioria dos jogos visa o 
entretenimento. 

Com o aumento do número de jogos digitais que abordam temas históricos ou, 
ainda, pela habilidade que requerem de seus jogadores, os estimulam a aprender novos 
conteúdos como outro idioma, física (jogos de tiro), história (jogos de época) ou 
geografia, são exemplos. 

A gamificação consiste em utilizar os princípios do design de jogos para uma 
situação que não é o entretenimento. Algumas características são a determinação de 
regras, níveis de dificuldade, tipos de recompensa imediata para determinadas ações e 
resgate de recompensas por uma missão. Vê-se exemplos em programas de milhagens, 
de pontos com recompensas etc., que empresas oferecem aos seus clientes para 
estimular o consumo. 

Além da educação, cujos exemplos clássicos são os ambientes virtuais do Khan 
Academy (TEIXEIRA; TEIXEIRA, 2016), site focado, essencialmente, no ensino da 
matemática (mas aborda outros assuntos também), StackOverflow, comunidade de troca 
de conhecimento sobre vários assuntos, principalmente sobre computação, e o Moodle, 
sistema de ensino a distância (EAD) ou ambiente virtual de aprendizagem (AVA), que 
permite habilitar a gamificação para as tarefas cadastradas pelo professor. 

Vários estudos têm sido realizados na investigação sobre o uso de games ou da 
gamificação como alternativa dentro do estilos de aprendizagem.  Como por exemplo os 
artigos de Aldrich (2008), que destaca os benefícios da simulação que o jogo permite e 
que outros meios não conseguem; de Jackson (2008), cujo game pode permitir a 
vivência uma época; de Egenfeldt-Nielsen (2008), que apresenta o problema dos 
computadores desatualizados na escola que pode prejudicar na experiência do jogo e 
comprometer a dinâmica da aula; e Leishman (2008) que indica o jogo ou a gamificação 
como forma de motivação para o aluno low lerner. 
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Figura 9. Diagrama de processos para desenvolvimento de aplicações com o uso de 
MCE e MMEEBB 

!  
Fonte: COSTA et. at., 2016. 

Percebeu-se a similaridade dos raios de conhecimento como os níveis de um 
jogo, no qual o aluno avança em sua trajetória conforme cumpre os desafios 
determinados pelo seu nível atual. 

Acredita-se que o sistema multimídia baseado nos Mapas de Conhecimento 
Estruturado (MCE) com regras de gamificação pode auxiliar professores e alunos em 
seus respectivos processos de ensino e aprendizagem. 
 A Figura 9 apresenta o diagrama de processo no desenvolvimento do sistema 
em duas frentes, a do professor para que possa cadastrar conteúdo (missões), determinar 
as atividades de avaliação do nível (ataque ao chefão) e ajustar o tema do “jogo" 
conforme sua disciplina. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com a grande oferta de informação e estímulos disponíveis por meio da internet 
e  acessível nos vários dispositivos de conteúdos digitais, ensinar em sala de aula 
tornou-se um desafio, pois a atenção do aluno fica dispersa e as aulas tradicionais 
concorrem com os conteúdos multimídia na rede. 
 Por meio da experiência com os alunos via plataforma Moodle, verificou-se que 
no momento que a gamificação foi ativada, aumentou o interesse dos alunos pela 
disciplina que era, na opinião deles, descontextualizada do propósito do curso. 
 Usar os Mapas de Conhecimento Estruturado foi importante porque permitiu ao 
professor planejar com mais eficiência as aulas, evitando a sobrecarga cognitiva para o 
aluno com conteúdo desnecessário naquele momento. 
 Percebe-se oportuno a integração da abordagem dos MCEs com gamificação, 
pois o MCE já possui vários testes e aplicações na educação e sua estrutura favorece a 
implementação de regras de gamificação, como os raios de conhecimento e níveis de 
desafios. Os pontos de ignorância seriam as missões com o conteúdo e exercícios sobre 
os determinados assuntos e avaliação do nível o confronto com o chefão. O papel do 
avatar autônomo atuaria na orientação e apoio ao aluno com apresentação de conteúdos 
de reforço. 
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