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Atualmente, a sociedade tem passado por transformações em sua 

maneira de pensar, agir e se relacionar. Assim, questionamentos sobre 

as formas tradicionais de ensino têm surgido e ganhado espaço, como 

os métodos de ensino e aprendizagem. Denntre eles, a gam 
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1. Introdução 

A sociedade vem passando por grandes e significativas mudanças, especialmente no campo 

tecnológico. Estas transformações deram rumos renovadores para o mundo no que diz 

respeito às questões sociais e de desenvolvimento (PEREIRA e SILVA, 2010). Com isso, um 

dos questionamentos que vêm surgindo é com relação às formas tradicionais de 

ensino/aprendizagem. Segundo Vaillant e Marcelo (2012), há uma necessidade de 

aprimoramento de práticas docentes para modificar essas tradicionais formas de ensinar, já 

que elas não são tão eficientes como no passado. Glover (2013) afirma que algumas 

atividades tradicionais na sala de aula são inerentemente desinteressantes e não atraem a 

atenção dos alunos. 

Por meio de um breve resgate histórico dos métodos de ensino, Anastasiou (2001) revelou que 

características comuns das escolas jesuítas, como aulas expositivas, decoração do conteúdo, 

resolução de exercícios e um sistema rígido de avaliação, exercem, até hoje, grande influência 

na forma de ensino no Brasil. A expansão da tecnologia, da internet e das redes sociais, vem 

contribuindo para o rompimento da cultura tradicional de ensino, e colaborando com a criação 

de projetos acadêmicos dinâmicos que focam no desenvolvimento de competências, de 

atitudes e de conhecimentos voltados para a realidade profissional (FAVA, 2014) 

Uma prática que tem sido estudada atualmente é a gamificação, que tem por ideia central 

aproveitar o potencial motivacional dos videogames por meio da transferência de elementos 

de jogos para um ambiente que não é um jogo. Como ela pode ser aplicada a qualquer 

contexto não-jogo, há diversas áreas de aplicação, sendo o ensino/aprendizagem umas das 

áreas que a gamificação é bastante utilizada.  

Como a gamificação está atrelada à um estudo sobre o comportamento das pessoas, este 

trabalho tem como objetivo analisar através de uma revisão sistemática da literatura quais 

teorias estão sendo utilizadas como base para justificar os resultados da gamificação no ensino 

e como ela influencia na aprendizagem dos alunos. O artigo está estruturado da seguinte 

maneira: a seção 1 apresentou a introdução. A seção 2 apresenta uma revisão bibliográfica, 

seguido da metodologia (seção 3). Em seguida, na seção 4 tem-se os resultados e discussões. 

Por fim, a conclusão é apresentada na seção 5. 
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2. Referencial teórico 

2.1 Métodos de ensino 

A motivação é um dos fatores dos indivíduos que influencia a sua habilidade para aprender 

(BECKER, 1994). Assim, os novos métodos de ensino que vem surgindo procuram apoiar-se 

na estrutura psicológica do aluno (LOWMAN, 2007). Com isso, propostas para aumentar a 

motivação e engajamento dos alunos em sala de aula vem ganhando espaço, objetivando 

promover um aprendizado mais dinâmico e significativo. 

As metodologias ativas de aprendizagem surgiram por volta da década de 90 com o intuito de 

estimular o aluno a exercer um papel ativo no processo de aprendizagem. Para Berbel (2011), 

elas proporcionam o desenvolvimento da curiosidade do aluno, possibilitam a participação do 

mesmo nas aulas e favorecem a construção do sentimento de engajamento com o grupo. 

Como exemplo de algumas metodologias ativas tem-se: a Instrução pelos Colegas (IpC), a 

Sala de Aula Invertida (flippedclassroom), os métodos de caso e simulações de situações 

reais. Outros métodos também utilizados são os chamados “-basedlearning”: Problem-

basedlearning, Project-basedlearning, Simulation-basedlearning, Game-basedlearning. 

2.2 Jogos no ensino 

Lee et al. (2005) descobriram que o prazer impacta diretamente a intenção comportamental, 

assim como influencia as atitudes dos jogadores. Assim, o uso de jogos computacionais no 

contexto educacional, como uma tentativa para modificar o ensino, vem crescendo e se 

tornando presentes em vários lugares na atualidade (CATARINO e CAZARINI, 2017). Esse 

potencial imersivo presente nos jogos faz com que a atividade seja prazerosa e estimulante. 

Braghirolli et al. (2016) dizem que os jogos são um novo método para prender os alunos à 

aprendizagem dos conceitos, motivando-os ao longo do curso. Também, a utilização de jogos 

na perspectiva pedagógica ajuda o aluno a construir sua aprendizagem a partir de decisões, 

sucessos ou falha através da prática (NARANG e HOTA, 2015). 

2.3 Gamificação 

Ainda dentro deste conceito de jogos, uma prática que tem sido estudada atualmente é a 

gamificação. Deterding et al. (2011) compreendem que as origens do termo "gamificação" 

vem da mídia digital e o uso desta expressão aconteceu em torno de 2008 tendo sua 

popularização no segundo semestre de 2010. Logo, desde o início de 2008, diferentes 
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conceitos referentes à gamificação foram sendo usados como, “funware” (TAHASHI, 2018), 

entretenimento de vigilância (GRACE e HALL, 2008) e jogos de produtividade 

(MCDONALD et al., 2008), mas o termo gamificação foi primeiramente referenciado por 

Jesse Schell em sua apresentação (O Futuro dos Jogos) na DICE Summit 2010 

(DETERDING, et al. 2011; XU, 2011). 

Para Deterding et al. (2011), ainda não existe uma definição científica universalmente aceita 

do termo, porém a que mais tem sido utilizada pela comunidade acadêmica é que a 

gamificação é o uso de elementos de design de jogos em contextos que não é um jogo. Ou 

seja, a ideia central por trás da gamificação é aproveitar o potencial motivacional dos 

videogames por meio da transferência de elementos de design de jogos para ambientes não-

jogo (DETERDING et al., 2011). Hamari e Koivisto (2015) explicam a gamificação como o 

uso de tecnologias para simular características de jogos com o potencial de motivar os 

jogadores. Zichermann e Cunningham (2011) também destacam que esse processo pode 

promover o engajamento dos usuários e ajudá-los na resolução de problemas. De acordo com 

Sailer et al. (2017) o objetivo principal da gamificação é promover a motivação e o 

desempenho em relação a uma determinada atividade. 

 

3. Metodologia 

Kitchenhan e Charters (2007) e Biolchini et al. (2007) afirmam que a revisão sistemática da 

literatura (RSL) é realizada em três passos: planejamento, execução e descrição. No 

planejamento foi definido o objetivo da pesquisa: analisar quais teorias estão sendo utilizadas 

como base para justificar os resultados da gamificação no ensino e como ela influencia na 

aprendizagem dos alunos. 

Na segunda etapa, a pesquisa foi realizada no dia 10/10/2018 na base de dados Scopuse 

Science Direct. Utilizou-se o termo “gamification” buscando no título, resumo e palavras-

chave. Não foram limitados os anos de busca e somente artigos foram considerados. Ao todo, 

foram encontrados 1.014 artigos. Artigos e livros vindos de fontes externas, considerados 

importantes, foram adicionados na revisão. Após a etapa de rastreamento dos artigos e livros, 

foram selecionados 29 estudos,voltados para o ensino em sala de aula, para a etapa de síntese 

qualitativa e análise dos dados. 

A última fase, que é a etapa de descrição e análise dos resultados obtidos, encontra-se descrita 

na seção 4. 
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4. Resultados e discussões 

4.1 Teorias base para gamificação 

Com relação às teorias que estão sendo utilizadas como base para justificar os resultados da 

gamificação no ensino, foram encontradas a Teoria da Autodeterminação (TAD); Motivação; 

Engajamento.  

A teoria da autodeterminação aborda três necessidades básicas psicológicas e intrínsecas que 

são recursos motivacionais que podem ser desenvolvidos modificando o ambiente 

(VANSTEENKISTE et al., 2010). Assim, os padrões de comportamento motivacional podem 

ser promovidos de forma significativa ao abordar deliberadamente a necessidade humana de 

competência, autonomia e relacionamentos sociais (VANSTEENKISTE et al., 2010). Essas 

três necessidades psicológicas podem ser abordadas por meio dos elementos de design de 

jogos.  

White (1959) descreve a necessidade de competência como aquilo que promove um senso de 

interação eficaz (competente) com o ambiente. A necessidade de autonomia refere-se tanto à 

experiência de liberdade de decisão, que implica poder escolher entre vários caminhos de 

ação, quanto à experiência de realizar uma tarefa significativa, podendo tomar um caminho 

que se conforma com seus próprios objetivos e atitudes. Com relação à necessidade de 

relacionamento social, ela está ligada a sentimentos de pertencimento, apego e cuidado em 

relação a um grupo de pessoas (SAILER et al., 2017). 

Com relação à motivação, Zichermann e Cunningham (2011) dizem que as motivações são 

divididas em dois grupos, são elas: as intrínsecas e as extrínsecas. A motivação intrínseca tem 

sua origem dentro do próprio sujeito, não estando baseada no mundo exterior 

(ZICHERMANN e CUNNINGHAM, 2011). Isto é, o indivíduo se envolve nas atividades por 

escolha própria, pois elas são atrativas, desafiadoras, provocando curiosidade, prazer e 

envolvimento (BUSARELLO et al. 2014). Para Deci e Ryan (2000), o conceito de motivação 

intrínseca condiz com a proposição de White (1959) de que as pessoas constantemente se 

envolvem em atividades apenas para experimentar eficácia ou competência.  
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Em contrapartida, as motivações extrínsecas são impulsionadas principalmente pelos fatores 

externos como o desejo de ganhar dinheiro (ZICHERMANN e CUNNINGHAM, 2011). 

Muntean (2011) alega que esta motivação ocorre quando algo externo determina ao indivíduo 

a ações que ele deve realizar. Zichermann e Cunningham (2011) alegam que algumas 

recompensas extrínsecas podem minar as motivações intrínsecas, abalando o aspecto 

motivacional das pessoas. Isto é, a motivação intrínseca torna-se extrínseca. Os mesmos 

autores acreditam que a gamificação funciona melhor quando há possibilidade de alinhar 

motivações intrínsecas e recompensas extrínsecas, pois deve-se aceitar as pessoas e seus 

estados motivacionais como eles são, tentando ajudá-las a chegar onde gostariam de ir, bem 

como onde é desejado que elas estejam. 

Zichermann e Cunningham (2011) entendem que ambientes que evocam emoções e desejos 

nas pessoas são eficazes para o engajamento delas. Para estes autores, o engajamento está 

ligado ao período de tempo em que a pessoa se conecta ao ambiente. De acordo com Tanaka 

et al. (2013) o nível de engajamento do indivíduo no jogo advém do grau de dedicação dele às 

tarefas dadas. Lynch et al. (2013) argumentam que características que fazem parte do escopo 

do engajamento em sala de aula são: frequentar as aulas, participar de discussões em sala de 

aula, ouvir os professores e os colegas de turma, participar das atividades e seguir as regras 

impostas pela disciplina ministrada. 

Fredricks et al. (2004) descrevem o engajamento dos alunos em três dimensões: 

comportamental, emocional e cognitiva. Com relação ao envolvimento comportamental, isto 

está atrelado a uma preocupação com as regras de execução das tarefas; o engajamento 

emocional engloba atração, valores, aborrecimento, felicidade entre outras emoções; e o 

engajamento cognitivo incorpora componentes no domínio intelectual, como o esforço mental 

e o uso da estratégia. 

4.2 Influência da gamificação na aprendizagem 

De acordo com Hamari et at. (2014), a gamificação é uma técnica para engajamento e 

motivação do aluno. Já para Hanus e Fox (2015), ao aplicar a gamificação na sala de aula, os 

alunos podem ser motivados a aprender de maneiras novas e/ou desfrutar de outra forma as 

tarefas tediosas. Buckley e Doyle (2017) salientam que a gamificação está sendo cada vez 

mais usada como uma forma de aumentar o engajamento dos alunos, motivar e promover o 

aprendizado. A eficácia da gamificação tem sido estudada em toda a faixa de níveis 
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educacionais, e até o momento a pesquisa sobre essa eficácia pode ser resumida como 

cautelosamente otimista (BUCKLEY e DOYLE, 2017). 

Muitas afirmações positivas vêm sendo apresentadas sobre o aspecto da gamificação na 

educação: proporciona maior motivação e engajamento (DENNY, 2013; SU e CHENG, 2015; 

SEIXAS et al., 2016, ÇAKIROĞLU et al., 2017), permite uma maior autonomia em relação 

ao processo de aprendizagem (KEBRITCHI et al., 2010). Além disso, os jogos podem 

reforçar o pensamento crítico e instigar os alunos para examinar os problemas de múltiplas 

perspectivas (PARASKEVA et al., 2010; HEW et al., 2016). Muitos pesquisadores acreditam 

que a gamificação tem o potencial de ativar comportamentos desejáveis (ZICHERMANN e 

CUNNINGHAM, 2011).  

Porém, alguns estudos relatam resultados mistos sobre o uso de gamificação para a 

aprendizagem, como resultados positivos marginais em comparação com o investimento 

necessário para desenvolver sistemas de gamificação bem-sucedidos (O'DONOVAN et al., 

2013; MEKLER et al., 2013). Como também, para Fitz-Walter et al. (2017), apesar do prazer 

que um usuário pode obter dos elementos de jogo, integrar estes elementos ao contexto não-

jogo nem sempre leva a uma mudança de comportamento. 

Na pesquisa de Hanus e Fox (2015), a qual utilizou-se de um grupo de controle, algumas 

hipóteses foram levantadas. Neste trabalho, foi empregado a teoria de motivação e de 

engajamento e como resultado, ao longo da pesquisa, os alunos do curso gamificado tendiam 

a diminuir a motivação, o engajamento e o interesse em relação ao curso não gamificado. 

Sendo que, na última avaliação feita, devido à queda na motivação, resultados nos exames 

finais foram baixos, em comparação com aqueles na sala de aula não gamificada. Também 

apresentaram efeitos negativos com relação à comparação social por meio de uma tabela de 

classificação digital, prejudicando a motivação.  

A investigação de Seixas et al. (2016), a qual se baseou na teoria de engajamento, mostrou 

que os estudantes que apresentaram os mais altos níveis de engajamento nos indicadores 

foram também aqueles com mais crachás dados pelo professor, que simbolizava seu 

respectivo desempenho na atividade. No lado oposto, aqueles com índices mais baixos nos 

indicadores de engajamento foram aqueles com menos crachás. 

Sailer et al. (2017) tinham como objetivo investigar os diferentes elementos de jogos usando 

um estudo experimental para explicar os efeitos específicos desses elementos na necessidade 

psicológica de satisfação (Teoria da Autodeterminação). Os resultados do estudo indicaram 
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que certos elementos de jogos abordam necessidades psicológicas específicas, na medida em 

que foram realmente reconhecidos pelos usuários. Portanto, essa teoria foi considerada 

adequada para investigar os efeitos de diferentes aspectos da gamificação.  

Barata et al. (2017) adotaram a teoria da autodeterminação, a qual serviu de base para a 

escolha e integração de elementos de jogos em sala de aula. Com isso, nos três anos de 

desenvolvimento da pesquisa, os alunos foram divididos em clusters de acordo com o 

acúmulo de pontos de experiência (XP’s).Durante o curso gamificado contatou-se a existência 

de diferentes tipos de alunos, com diferentes níveis de desempenho e engajamento. Portanto, 

foi considerado que estudá-los é um passo importante para entender como diferentes alunos se 

desempenham e reagem à configuração gamificada.  

No trabalho desenvolvido por Çakiroğlu et al. (2017), o qual se baseou na teoria de 

engajamento, notou-se que os alunos engajados na disciplina também foram aqueles que 

apresentaram um bom desempenho nas atividades propostas. Da mesma forma, os alunos que 

perceberam que os elementos de gamificação eram valiosos, também se engajaram 

relativamente mais do que outros. Percebeu-se também que os estudantes que avaliaram 

melhor a gamificação foram aqueles que tiveram um engajamento maior na disciplina.  

Aldemir et al. (2018) gamificaram uma disciplina com o objetivo de explorar a percepção dos 

alunos sobre uma série de recursos de jogos.Os autores se basearam na literatura, a qual 

empregou a teoria da Autodeterminação para seleção dos elementos de jogos. Com relações 

aos challenges (recurso de jogo) utilizados durante a disciplina, eles foram considerados 

chatos pelos alunos devido ao seu caráter repetitivo, apresentando a mesma estrutura e nível 

de dificuldade. Logo, ao projetar os desafios, uma melhor alternativa seria considerar várias 

opções para dar aos alunos a liberdade de escolher suas preferências. Também foi utilizado o 

trabalho em equipe, o qual, segundo os autores, deve estar presente em um ambiente de 

aprendizagem gamificado. Além disso, descobriu-se que a maioria dos participantes gostaram 

dos pontos distribuídos durante a disciplina. Isso significou que, em vez de técnicas de 

avaliação por meio de provas, eles apreciaram a coleta de pequenos números de pontos pela 

realização das atividades. 

 

5. Conclusões  

A Gamificação vem sendo amplamente pesquisada devido seu potencial de motivar e engajar 

os alunos em sala de aula. As pesquisas sobre o tema relatam que a gamificação motiva os 
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alunos fazendo com que eles gostem mais de uma disciplina gamificada quando comparada 

com uma disciplina regular. 

Com relação às teorias empregadas como base para justificar os resultados da gamificação no 

ensino, percebeu-se que na maioria dos casos uma teoria sempre está associada à gamificação. 

Neste trabalho, foram encontradas três principais teorias, a teoria da Autodeterminação, 

Motivação e Engajamento. Portanto, viu-se a necessidade de utilizar uma teoria base no 

estudo de gamificação para auxiliar na criação do ambiente gamificado e comparar os 

resultados práticos com a literatura.  

Viu-se também por meio do estudo realizado a correlação do desempenho dos alunos e sua 

motivação e engajamento em uma sala de aula gamificada. Ou seja, em sua maioria, aqueles 

estudantes mais engajados na disciplina gamificada também foram aqueles que apresentaram 

um bom desempenho nas atividades propostas. 

Como sugestão para trabalhos futuros, é recomendado investigar novas bases 

teóricaspresentes na literatura para basear o estudo dos efeitos dagamificação em sala de aula. 
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