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Resumo 

 

A gamificação consiste no uso de dispositivos de jogo em contextos que não são de jogo. 

Este estudo exploratório visa analisar os benefícios que a gamificação pode trazer por meio de 

objetos pedagógicos e tecnológicos mediados pela plataforma Moodle. Pretende-se com o presente 

estudo dar a conhecer algumas das potencialidades que a gamificação pode ter, no que respeita à 

motivação dos alunos, para uma participação cada vez mais ativa na plataforma Moodle. 

 

No estudo há que destacar importantes fatores a ter em conta, sendo um deles a mudança 

de perfil do aluno sendo certamente importante, que se consigam integrar nesta metodologia 

diferentes abordagens que permitam captar a evolução do aluno de modo a incrementar a sua 

atenção, motivação e empenho nas matérias a estudar. A estratégia de jogo, traz então para o 

contexto uma experiência estimulante, procurando extrair de cada um a sua competitividade e 

empenho, de forma a tornar a experiencia desafiadora e emocionante.   

 

Tendo em conta a natureza exploratória do estudo foram apresentados questionários junto 

de alunos que utilizam o ensino online. Tentou-se aferir qual o grau de aceitação de uma estratégia 

de jogo para o mesmo, bem como, motivações e as barreiras percecionadas ao uso de jogos no 

ensino à distancia. 

 

Os resultados sugerem que, na sua grande maioria, o estilo de jogo preferido é o de 

estratégia, verificou-se também que o estilo de jogo baseado na aventura está entre os preferidos. 

De realçar ainda, que os resultados apurados sugerem que é muito valorizado por parte de quem é 

utilizador de redes sociais a constante possibilidade de interação e a possibilidade de constante 

atualização da informação. 

 

Foram então delineadas as potencialidades de estratégias de jogo que têm em conta as 

opiniões partilhadas, de forma a poder conciliar os interesses que motivam a maior parte dos 

envolvidos neste estudo. 

 

 

Palavras-chave: gamificação, sistemas de informação, educação, ambiente virtual de aprendizagem. 
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Abstract 

 

Gamification consists in the use of gaming devices in non-gaming contexts. This exploratory 

study aims to analyze the benefits that gamification can bring through pedagogical and technological 

objects mediated by the Moodle platform. The aim of this study is to present some of the potential that 

gamification may have, in terms of student motivation, for an increasingly active participation in the 

Moodle platform. 

 

In this study it is necessary to highlight important factors to take into account, one of them 

being the change of the profile of the student being certainly important, to be able to integrate in this 

methodology different approaches that allow to capture the evolution of the student in order to 

increase their attention, motivation and commitment in the subjects to study. The game strategy then 

brings to the context a stimulating experience, seeking to extract from each one its competitiveness 

and commitment, in order to make the experience challenging and exciting. 

 

Considering the exploratory nature of the study, questionnaires were presented to students 

who use online education. Attempts were made to gauge the degree of acceptance of a game 

strategy for the same, as well as motivations and perceived barriers to the use of games in distance 

learning. 

 

 The results suggest that, for the most part, the preferred style of play is strategy, it has also 

been found that the adventure style of play is among the favorites. It should also be noted that the 

results show that it is highly valued by the users of social networks the constant possibility of 

interaction and the possibility of constant updating of information. 

 

 The potentialities of game strategies that take into account the shared opinions were then 

delineated, so as to be able to reconcile the interests that motivate most of those involved in this 

study. 

 

 

Key words: gamification, information systems, education, virtual learning environment. 
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1. Introdução 
 
              O principal intuito deste trabalho é encontrar formas de motivar e aumentar a participação 

dos estudantes do ensino superior na plataforma Moodle. Este estudo está centrado na aplicação do 

conceito de “gamificação”, usando a aplicação Moodle ligada à plataforma de e-learning da 

Universidade Aberta. 

 

              O conceito de “gamificação” refere-se à aplicação de elementos presentes nos videojogos 

em outras atividades fora dos contextos habituais e com potencial em educação e formação 

(Deterding,  Dixon, Khaled, e Nack, 2011; Kapp, 2012), entendendo-se por “elementos  dos  jogos”  

características  tais  como  cumprir  regras,  estabelecer objetivos  claros  e  premiar  as  conquistas  

através  de  sistemas  de  pontuação  ou troféus (sistema de recompensa e retorno) e lançar 

desafios, desenvolver a ação segundo  níveis  de  dificuldade  de  forma  a  estimular  

desempenhos.  Também é comum em gamificação promover a criação de enredos e avatares, aqui 

entendidos como a personificação do alter-ego imaginário da própria pessoa (física e emocional) na 

forma de uma personagem. Estes fatores são de tal importância que apenas quando todos estão 

presentes, atuando de forma cooperativa, se pode falar com propriedade de “gamificação” (Kapp, 

2012), sendo possível obter efeitos positivos ao nível do empenho dos indivíduos nas tarefas 

propostas. Recentemente, tem-se verificado um interesse crescente pelas aplicações da 

gamificação no processo de ensino/aprendizagem a todos os níveis (Domínguez, Saenz-de-

Navarrete, Marcos, e Fernández-Sanz, 2013). 

 

              Atendendo a que a gamificação é um fenómeno que consiste na aplicação de elementos de 

jogo em situações que não se constituem como jogo, tendo como objetivo que os seus utilizadores 

alcancem as suas metas. Tendo em consideração e fazendo atenção às características enunciadas 

de que os jogos fixam a atenção dos seus jogadores incrementando os seus desempenhos, será 

plausível afirmar que uma estratégia de gamificação pode influenciar decisivamente os seus 

utilizadores, levando a uma alteração de comportamentos e potenciar a aprendizagem.  

 

No mundo atual, a disponibilidade generalizada de conexões de banda larga é cada vez mais 

presente. Os extratos bancários, comprar produtos de alimentação e vestuário torna a revolução 

digital cada vez mais excitante. A internet tornou-se o meio de escolha para uma geração de 

consumidores, a primeira geração com acesso instantâneo a informações digitais. 

 

Por outro lado, a evolução tecnológica que se tem vindo a registar nas últimas décadas em 

todo o mundo, até à atualidade possibilitou o surgimento de jogos em suportes distintos do 

tradicional, os videojogos.  
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Os princípios epistemológicos subjacentes à construção do objeto do estudo conduziram à 

delimitação da área temática na qual se situaria o trabalho de investigação, centrando-se 

essencialmente, na implementação de potenciais estratégias de gamificação com recurso a 

dispositivos utilizando a plataforma Moodle. 

 

De acordo com o pressuposto mencionado, o plano de investigação sofreu algumas 

alterações, à medida que o objeto de estudo foi conhecido e, como se foi conhecendo melhor o tema 

em estudo. O plano foi sofrendo modificações e as estratégias foram também selecionadas de 

acordo com decisões, em termos de aspetos específicos, contexto e dos autores em análise. 

 

Na presente investigação, o trabalho de construção do objeto de estudo teve por base 

fundamentos teóricos resultantes da revisão do estado da arte através de leituras prévias efetuadas 

sobre a temática enunciada, pela reflexão das práticas em termos de recurso a dispositivos utilizando 

a plataforma Moodle. 

 

1.1 Contexto da investigação 
 
Este estudo consistiu num projeto de investigação orientado a alunos do ensino online. Visou 

sobretudo a motivação dos mesmos, recorrendo à introdução de elementos de jogos na dinamização 

do ensino. 

 

Atualmente e com a constante globalização da nossa sociedade, os indivíduos que fazem 

parte dela fazem bastante uso de smartphones, iPad, tablet, etc. São estes mesmos aparelhos que 

permitem a realização de uma cada vez mais variada realização de tarefas, oferecendo-nos através 

das aplicações desenvolvidas para os mesmos um sem número de possibilidades, de entre as quais 

a realização de um ensino à distância. 

 

Este estudo procurou diversificar e validar novas técnicas de jogo recorrendo a recursos e 

sistemas de informação, no sentido de contribuírem para o sucesso educativo dos estudantes, 

motivando-os e aumentando o seu rácio de participação ao longo do seu percurso de aprendizagem. 

 

1.2 Problema a resolver com a investigação 
 

O problema de investigação pode ser definido como a falta de motivação que os alunos 

encontram no ensino online. Esta falta de motivação traduz-se numa participação escassa e 

consequentemente leva a que esse desinteresse seja acompanhado de fracos resultados 

académicos. Assim sendo, a evolução da tecnologia nos últimos anos tem contribuído para um 

aumento do número de recursos que tem modificado os hábitos e as formas de estar, fazer e 

aprender de cada pessoa. Esta mudança tecnológica, tem-se estendido igualmente às escolas com a 

implementação de novas formas de aprendizagem. Neste sentido, a gamificação representa um tema 

que foi alvo de bastantes estudos científicos nos últimos anos, embora tenha uma origem recente, 
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nomeadamente, em 2011. Deterding et al. (2011) ao realizarem um estudo científico sobre a origem 

do termo, apresentaram uma proposta de definição de gamificação como a inclusão de elementos de 

design de jogo em contextos que não estão associados ao jogo. 

 

A falta de motivação é sem dúvida um facto decisivo para o insucesso e consequente 

abandono escolar. Assim sendo, é fulcral manter os alunos motivados recorrendo a estratégias que 

evitem a desmotivação dos mesmos.  

 

Com base neste pressuposto, foram levadas a cabo soluções para o problema, 

especificando-se a metodologia a ser seguida na conceção de uma estratégia de jogo na plataforma 

Moodle, concebendo-se um sistema de gamificação que potencie resultados positivos. Considerou-

se então, que uma das motivações humanas é a competição, e que a conceção de um sistema de 

gamificação teria resultados positivos na experiência dos utilizadores desta plataforma, levando a um 

incremento de participação e consequente sucesso da sua aprendizagem. 

 

1.3 Objetivo 
 

O objetivo central consiste na elaboração de uma proposta de estratégia de gamificação com 

recurso a sistemas de informação (plataforma Moodle), indicando que esta pode melhorar a 

motivação e consequente envolvimento através de um aumento da participação dos alunos do 

ensino universitário online, levando também a uma melhoria de resultados académicos. 

 

1.4 Organização e estrutura da dissertação 
 

Esta dissertação contém 5 capítulos: 

 

No 1º capítulo é-nos dado a conhecer a investigação a desenvolver, e qual o seu objetivo. 

 

No 2º capítulo é apresentada a revisão da literatura. 

 

No 3º capítulo é feita a descrição da metodologia seguida, a caraterização do estudo bem 

como a discussão dos resultados do questionário distribuido. 

 

No 4º capítulo é apresentado o projeto de gamificação com base em dispositivos e processos 

didáticos possíveis de implementar na plataforma Moodle. 

  

 No 5º capítulo são tiradas considerações finais acerca do projeto de gamificação, bem como 

feitas sugestões para futuras investigações. 
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2. Revisão da literatura 
 

2.1 Os jogos e a teoria da motivação 
 
Para tentar perceber o que leva as pessoas a jogar, seria apropriado analisar a Hierarquia da 

Motivação de Maslow. Sendo deste modo importante definir motivação. Esta é aquilo que serve de 

estímulo, incentivo. Quando alguém está motivado é porque tem alguma necessidade, desta forma 

está motivada a ultrapassar e/ou satisfazer a necessidade que sente ou tem. Sendo possível dizer 

que a motivação é um fator que influencia o comportamento Humano. 

 

Existem especialistas que referem que a experiência com os jogos vai muito além do 

entretenimento e engloba outros fatores determinantes, como feedback permanente, a necessidade 

de competição, a possibilidade de adquirir uma rápida evolução, e um dos que em minha opinião se 

torna fundamental que é a busca por recompensas e obtenção de resultados finais aprazíveis. A 

possibilidade de comunidades e permanente interação entre estas é algo que nos jogos de hoje está 

presente e incentiva que se continue jogando, formando assim um tipo de socialização muito peculiar 

entre os seus jogadores.Na EaD (Educação à Distância) a ideia é criar uma motivação intrínseca, em 

que a aprendizagem acontece por meio de jogos, sem separação entre a teoria e a prática. Neste 

campo cabe ao professor ter uma atuação semelhante à de um designer de jogos, procurando 

maneiras para que o aluno se entusiasme em jogar cada vez mais, ficando recetivo para descobrir 

novas maneiras de interagir com o conhecimento. 

 

Lazzaro (2004) defende, no seu artigo publicado em 2004, com o título, “Why We Play 

Games”, que as pessoas valorizam as sensações de fazerem coisas novas, como por exemplo voar, 

coisas essas para as quais não têm habilidade, recursos ou permissão social para fazer. A autora 

defende também que o jogo possibilita a fuga do mundo real e um escape às normas sociais. As 

pessoas gostam da sensação de desafio e absorção completa. O ato de jogar é muito estimulante e, 

muitas vezes, as pessoas aproveitam os “benefícios terapêuticos” dos jogos para relaxar depois de 

um dia de trabalho ou até para aumentar a auto estima (Lazzaro 2004).  

 

No seu estudo, Lazzaro (2004) concluiu que as pessoas têm respostas comportamentais, 

cognitivas e sociais aos jogos. Nicole defende que as pessoas jogam para experienciarem as 

sensações que os jogos lhe proporcionam. Algumas das sensações são, por exemplo, o aumento do 

batimento cardíaco, a frustração, a tensão, a excitação, a emoção, o relaxamento e o sentimento de 

realização e de dever cumprido. 

 

Outra conclusão importante, retirada pela investigadora Lazzaro (2004), é que as pessoas 

têm diferentes emoções quando jogam em grupo ou quando jogam sozinhas. A autora defende que 

quando jogam em grupo, os jogadores têm emoções mais frequentemente e com maior intensidade 
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do que quando jogam sozinhos. Nicole realça que o jogo em grupo permite o aparecimento de novos 

comportamentos, rituais, emoções que tornam os jogos mais excitantes. 

 

2.2 O que é a gamificação? 

O termo gamificação nasceu em 2002 através de Nick Pelling no mundo do marketing. Nos 

anos posteriores, ganhou popularidade no marketing, principalmente nos EUA e na Austrália. Na 

opinião de Pelling, a gamificação era tudo sobre hardware, e criou o termo para descrever os 

serviços de uma consultoria de startup.  

A crescente popularidade dos jogos e o uso destes em contexto de negócios foi 

surpreendente. A gamificação não é somente sobre a aplicação da tecnologia, mas cria modelos 

inteiramente novos, visando novas comunidades de pessoas e motiva-as a atingir objetivos. 

Embora não tenha sido amplamente aceite a definição de gamificação, existe na maior parte 

das definições do termo, características comuns. Gartner define gamificação como o uso da 

mecânica do jogo e o design para envolver e motivar digitalmente as pessoas a alcançar os seus 

objetivos. Neste contexto, a mecânica do jogo descreve os elementos-chave que são comuns para 

muitos jogos, como pontos e tabelas de classificação. O design de experiência descreve as 

diferentes etapas que os jogadores têm que passar, como elementos do jogo e linha de história. O 

objetivo da gamificação é motivar as pessoas a mudarem os comportamentos, desenvolver 

habilidades ou impulsionar a inovação (Bekkeret al., 2010). 

Não obstante os primeiros usos documentados datam de 2008, embora a gamificação só foi 

adotada no segundo semestre de 2010, quando diversos jogadores e conferências da indústria a 

popularizaram (Belman&Flanagan, 2010).  

A gamificação aplica-se à mecânica do jogo e a atividades para mudar o comportamento das 

pessoas, é uma importante e poderosa estratégica para influenciar e motivar grupos de pessoas. No 

mundo dos negócios, a comunidade está a perceber o poder que esta ferramenta possui para 

melhorar a relação com os clientes, no que diz respeito à fidelização e envolvimento.  

Este conceito, tem o potencial de resolver um ou vários problemas fora do mundo dos 

negócios em áreas como, a saúde e bem-estar, como exemplo, a contenção de custos de saúde, 

programas de obesidade e de tabaco. Nas áreas como a educação e a formação, através de 

plataformas e-learning, formação corporativa e profissional, e no domínio de políticas públicas e 

governo, tais como a reforma educacional ou a mudança climática.  

Assim, compreender como e porque funciona a gamificação, em que contextos é mais eficaz 

e quais os seus limites é bastante útil para classificar a sua funcionalidade. Os seres humanos têm 

como atividade competitiva, desde o homem das cavernas, os jogos. O avanço rápido para a era 

moderna e o tempo livre significativo que existe atualmente, levou a um aumento do consumo de 
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jogos por todas as idades. Dada esta ampla aceitação de jogos e o surgimento da internet, as 

pessoas tornaram-se mais abertas para a mecânica dos jogos noutras partes das suas vidas. E 

como resultado, a gamificação está a tornar-se uma poderosa ferramenta através da qual as 

organizações ensinam, persuadem e motivam as pessoas. A maior parte das atividades hoje em dia, 

integram a mecânica do jogo, tais como, os programas de passageiros frequentes. Cerca de 120 

milhões de pessoas em todo o mundo estão a acumular pontos, ganhando recompensas nos 

Programas Frequent Flyer (FFPs) oferecidos por quase todas as companhias aéreas. Estes 

programas são na verdade, jogos complexos, onde os clientes ganham milhas (pontos) por cada 

segmento e, movem-se do estado de bronze para o estado de prata ou ouro.  

 

Figura 1- Programas Frequent Flyer - Gamificação 

Outro dos exemplos, a Nike, maior fabricante mundial de calçados e vestuário atlético em 

todo o mundo, efetuou um programa de exercícios gamificados (fig. 1), com o lançamento da Nike + 

em 2008. Mais de 1,8 milhões de corredores estão atualmente a usar este programa para capturar 

dados como a distância percorrida, ritmo e calorias consumidas, usando um sensor GPS conectado 

para IPOD. Neste caso, o software Nike irá compensar os usuários se atingirem um determinado 

marco. Após os treinos, os corredores colocam online os seus dados, definem metas, juntam 

desafios e determinam as suas estatísticas.  

 

Figura 2- Programa Nike + GAMIFICAÇÃO 
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Com este programa de jogos através da gamificação, a Nike + (fig. 2), permitiu à empresa 

construir uma base de fãs enorme e ativa, com mais de 800.000 corredores. 

A participação impulsiona o valor do negócio, cria relacionamentos duradouros e afeta 

negócios de forma positiva. De uma forma geral, através da gamificação, pode-se gerar qualquer tipo 

de participação incluindo, visualização de fotos, criar conteúdos, efetuar uma compra, fazer 

questionários, procurar informações, compartilhar informações pessoais, entre outros.  

Ao determinar estatísticas, posicionamentos e realizações gratificantes, criou-se um novo 

método de impulsionar a participação. Embora, os jogos individuais noutras atividades tenham 

perdido a sua inicial emoção, cada episódio torna-se uma entrada para um jogo maior, que cria mais 

desejo de alcançar novos objetivos.  

Assim, a gamificação é uma estratégia para influenciar e motivar o comportamento das 

pessoas, qualquer pessoa, seja cliente, funcionário, estudante, fã, componente, paciente, etc. A 

audiência para a gamificação é qualquer pessoa que se deseja envolver repetidamente, com a 

finalidade de provocar um comportamento particular. 

2.3 Gamificação na educação à distância 

A gamificação transforma a forma como o processo de avaliação é desenvolvido, 

proporcionando a adaptação, ferramentas e acesso a recursos de informação para que os alunos 

demonstrem a sua aprendizagem e se apropriem do feedback imediato. Organiza dados sobre o 

aprendizado dos alunos, proporciona as informações mais eficientes e precisas e as informações 

oportunas aos professores, pais, administradores e formuladores de políticas públicas de educação 

(Darling - Hammond, 2010). 

Em conjunto com a crescente popularidade dos videojogos, surgiu um importante movimento 

para defender a aplicação de elementos que estão presentes nos jogos de vídeo para o mundo real e 

em áreas que não estejam relacionadas com o entretenimento. A gamificação corresponde, assim, 

ao uso de mecanismos orientados para enfrentar problemas práticos ou envolvimento entre públicos 

específicos (Koivisto e Hamari, 2014). De acordo com os autores, o uso da gamificação é 

considerado como um fenómeno emergente que deriva diretamente da popularidade dos jogos e da 

sua capacidade intrínseca de motivar a ação, resolver os problemas e melhorar a aprendizagem em 

áreas diversas de conhecimento.  

O potencial de utilizar este tipo de jogos ganhou a atenção de diversos autores, tais como, 

Gee (2003) que descreve o impacto do jogo no desenvolvimento cognitivo e identifica os princípios 

de aprendizagem que podem ser encontrados nestes jogos. E Prensky (2001) que defende o uso de 

jogos de vídeo na educação, sugerindo que o seu uso no futuro, será criar nativos digitais  
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Para Fardo (2013), a gamificação é definida como o uso do conceito de jogos e mecânica do 

jogo para envolver usuários e solucionadores de problemas. Na mesma linha de raciocínio, De-

Marcos, Domínguez, Saenz-de-Navarrete, &Pagés (2014) referem que a gamificação é o uso de 

elementos de jogo e técnicas de design de jogos em contextos que não são de jogo, para envolver 

pessoas e resolver problemas. Para Koivisto e Hamari (2014), a gamificação é um parceiro 

tecnológico com fenómeno reivindicado para fornecer uma multiplicidade de benefícios, como o 

entretenimento e educação, bem como os benefícios sociais através das comunidades e da 

interação social. 

As funções específicas de avaliação são o diagnóstico, controlo e classificação. De acordo 

com Libâneo (1994) e Haydt (2008), é no diagnóstico que se identifica, discrimina, compreende e 

caracteriza os fatores desencadeadores das dificuldades de aprendizagem. O controlo, tem como 

objetivo localizar, apontar e discriminar as deficiências no desenvolvimento do processo de 

ensino/aprendizagem e conserta-os através de um controlo sistemático e de uma interação 

professor/aluno, durante a aula. A função de classificação disponibiliza a execução do propósito de 

classificar o aluno de acordo com o nível de utilização.  

Relativamente a estas três funções, existem três tipos de avaliação: diagnósticos formativos 

e sumativos. Para avaliar os diagnósticos, Pacheco (2012) afirma que este tipo de avaliação deve ser 

realizado no início de cada curso, com a intenção de verificar se os alunos apresentam ou não o 

domínio dos pré-requisitos necessários. 

Luckesi (2002) afirma que a avaliação não só diagnosticará um instrumento para passar ou 

falhar alunos, mas em vez disso, uma ferramenta de diagnóstico da sua situação, com o objetivo de 

definir referências apropriadas para sua aprendizagem. 

No sentido da avaliação formativa, é a função de controlo que se realiza durante o curso, 

para verificar se os alunos estão a atingir os objetivos estabelecidos (Pacheco, 2012; Haydt, 2008). É 

principalmente através da avaliação formativa que o aluno conhece os seus erros e sucessos e 

encontra estímulo para um estudo sistemático. Está muito ligada ao mecanismo de feedback, que 

permite que detecte e identifique as dificuldades e as capacidades do aluno (Pacheco, 2012). 

A avaliação pode acontecer de várias maneiras, nem todas elas são tão óbvias como 

pensamos. Também é vital para qualquer sistema de gamificação, que o tempo todo que a avaliação 

exista, porque ajuda a acompanhar o usuário, informando a sua progressão.  

Uma das queixas sobre o mundo real é que a avaliação é muitas vezes muito lenta, acontece 

no final do ano, entrega bimensal de notas, exames interinos. No mundo do jogo, a avaliação é 

constante e instantânea (Marczewski, 2013). 

De acordo com Shute (2008), a avaliação formativa gamificada é definida como informação 

comunicada ao estudante que pretendia mudar o seu pensamento ou comportamento com o objetivo 
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de melhorar a aprendizagem. Além disso, embora através desta ferramenta, o professor também 

pode receber informações sobre o aluno e usá-las como base para alterar a declaração. 

O uso efetivo da avaliação formativa requer o uso efetivo do feedback, de modo que os 

alunos tenham uma visão clara e a compreensão das metas ou objetivos de aprendizagem, uma 

forma de relacionar o seu próprio desempenho com esse objetivo e, então, uma maneira de alcançar 

o objetivo, se houver alguma discrepância entre o estado e o seu próprio objetivo de desempenho 

(Delacruz, 2011). O feedback relacionado com a evolução das tarefas de aprendizagem geralmente 

pode ter um efeito positivo na aprendizagem; no entanto, existem certas condições que o tornam 

efetivo. 

De salientar que a disponibilidade de feedback pode influenciar a motivação e a qualidade da 

evidência produzida pelo sistema. Os modelos de medição precisam ter em consideração o tipo de 

feedback que existe e que foi fornecido aos alunos ao interpretar os dados coletados durante sua 

interação com a avaliação (Zapata Rivera & Bauer, 2012). 

O E-learning experimentou um crescimento extraordinário nos últimos anos; foram 

desenvolvidos paradigmas de aprendizagem, soluções tecnológicas, métodos e abordagens 

pedagógicas. 

Chegamos a um ponto no tempo quando a maioria dos alunos das instituições adotaram 

Learning Management Systems (LMS). O LMS são sistemas que organizam e fornecem acesso a 

serviços de aprendizagem on-line (como controlo de acesso, provisão de conteúdos, comunicação e 

administração de ferramentas de usuários e grupos) para estudantes, professores e Administradores 

(Paulsen, 2002). 

Hoje em dia, o sucesso do LMS é muito grande, ou seja, mais de 90% das universidades e 

colégios usam um LMS (Prendes, 2009), 95% das instituições de aprendizagem nos EUA também 

usam um LMS (Lonn & Teasley, 2009) e 79,5% das grandes empresas usam estes sistemas durante 

o seu programa de formação (Wexler et al., 2008). No LMS, o padrão de organização da unidade é o 

curso, e a estrutura restringe os alunos ao conteúdo projetado para um curso específico e interagir 

apenas com os outros participantes do curso. 

2.4 Gamificação, e-learning e sistemas de informação 

De acordo com Laudon e Laudon (2011), sistemas de informação são definidos como um 

conjunto de elementos ou componentes inter-relacionados que armazenam, processam e distribuem 

informação de forma a sustentar o processo de tomada de decisão num ambiente organizacional. 

Para Lima, G. (1994) a tecnologia é muito mais que apenas equipamentos, máquinas e 

computadores. Existe um sistema técnico, formado pelas técnicas e ferramentas. Existe também um 

sistema social, com suas necessidades. Os dois sistemas são simultaneamente otimizados quando 
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os requisitos da tecnologia e as necessidades das pessoas são atendidos conjuntamente. Assim, é 

possível distinguir entre tecnologia (aprendizagem) e sistema técnico (combinação especifica de 

máquinas e métodos empregados para obter um resultado desejado). 

É, pois, dentro deste último contexto que a gamificação a desenvolver deve estar inserida. 

Visto que, busca, agregar diversos elementos de jogo que vão de encontro às expectativas dos seus 

utilizadores como parte da operação dos sistemas de informação. 

Este tipo de sistemas procura aumentar a interatividade dos utilizadores, medida através da 

participação dos utilizadores na plataforma. 

2.4.1 Definição e contexto da aplicação Moodle 

Desde as últimas décadas, a comunidade Moodle demonstrou um grande crescimento. O 

número de cenários de utilização do Moodle é limitado somente pela imaginação de cada pessoa 

que usa esta plataforma. O Moodle.org aloja centenas de plugins de módulos de atividade, cursos, 

blogs, temas. A base desta contribuição tem crescido bastante de modo que novos procedimentos de 

banco de dados e de garantia da qualidade tiveram que ser estabelecidos.  

A evolução da distribuição oficial do Moodle cuida da qualidade do produto, da relevância no 

estado de arte e nos desejos da comunidade. Com cada nova versão, as decisões que afetam a 

presença ou ausência de recursos, capacidades, interfaces são efetuadas.  

O M de Moodle significa “Modular”, isto porque na sua versão mais antiga, o Moodle já foi 

projetado como módulos de atividades, blocos, extensões de Lang, formatos de curso, etc. embora 

os plugins não sejam um padrão universal. Os inventores da extensão da Moodle têm limitações pois 

estão frequentemente a manter a compatibilidade com as novas versões da plataforma. (Cole & 

Foster 2008). 

Lehner e Nosekable (2002) efetuaram um dos primeiros estudos sobre dispositivos móveis 

que integram o sistema virtual “Campi”. O sistema de boas vindas oferece o acesso a determinados 

conteúdos e serviços, utilizando dispositivos móveis e interagindo através de mensagens. Triffonova 

e Ronchetti (2004) e Colazzo, Molinari, Ronchetti e Trifonova (2003) identificaram o LMS, serviços e 

funcionalidades que podem ser mais acessíveis a partir de um dispositivo móvel. Os autores, 

identificaram os principais problemas de arquitetura de um LMS que devem ser considerados nos 

dispositivos móveis. Estas questões arquitetónicas são: a descoberta de contexto, ou seja, o sistema 

deve verificar automaticamente os recursos do dispositivo móvel e decidir quais os serviços que 

podem ser fornecidos, a adaptação de conteúdos, e a sincronização entre o dispositivo móvel e o 

LMS. Por seu turno, Hinkelman (2005) desenvolveu um módulo Moodle 1.6 para testar a utilização 

do programa nos dispositivos móveis, esta versão ofereceu serviços de teste e comentários. Assim, 

devido a questões tecnológicas, este projeto foi desenvolvido para trabalhar com telefones móveis 
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(Cheung et al., 2006) apresentaram um estudo para adaptar o Moodle a dispositivos móveis 

centrados na adaptação dos conteúdos. 

O Moodle é constituído do Moodle Core e de diversos subsistemas. O Moodle Core incluiu a 

funcionalidade básica da plataforma de aprendizagem para grupos, cursos e usuários e, desde a 

criação do Moodle 2.0, estas funcionalidades são oferecidas como uma API (Application 

Programming Interface) mais estruturada. Os outros subsistemas implementam funcionalidades e 

recursos especializados como atividades, repositórios, filtros, blogs de mensagens ou tags.  

Com base na experiência do projeto Campus, em 2008, o grupo de pesquisa SUSHITOS 

projetou uma solução para habilitar o Moodle a disponibilizar algumas das funcionalidades, utilizando 

o serviço da Web. Esta solução foi a Moodle Web, arquitetura de serviços que foi implementada para 

o Moodle 2.0 e lançada no final de 2009 (Alier et al., 2009). 

 

Figura 3- Moodle Mobilearchitecture 

O Moodle 2.0, fornece ferramentas para estender os serviços da Web de forma padrão para 

os serviços da Web poderem ser adicionados ao sistema. A arquitetura do Moodle Web Services 

adiciona duas camadas lógicas à arquitetura do Moodle (fig. 3). 

 

A plataforma Moodle apresenta como pontos fortes, quando utilizado para o ensino: 

• Aumento da motivação dos alunos; 

• Maior facilidade na produção e distribuição de conteúdos; 

• Partilha de conteúdos entre instituições; 

• Gestão total do ambiente virtual de aprendizagem; 

• Realização de avaliações de alunos; 
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• Suporte tecnológico para a disponibilização de conteúdos de acordo com um modelo 

pedagógico e design institucional; 

• Controle de acessos; 

• Atribuição de notas. 

A plataforma permite a transmissão e organização dos conteúdos de materiais de apoio às 

aulas, pelo facto de ser uma ferramenta que permite produzir cursos e páginas da Web, facilita a 

comunicação (síncrona ou assíncrona), possibilitando contribuir para um padrão superior quer no 

ensino presencial, quer no ensino a distância. 

2.4.2 No domínio da aplicação 

Os avanços na tecnologia permitiram, ao longo dos anos, um amplo conjunto de aplicativos a 

serem desenvolvidos que podem ser utilizados por pessoas. Os investigadores têm em consideração 

o facto de que os usuários necessitam interagir com tais dispositivos enquanto estão em movimento 

(Bidden&Ziden, 2013; Colley&Stacd, 2003). 

São fatores como o monitor pequeno, conetividade limitada, taxas de consumo de alta 

potência e modalidades de insumos limitados, que representam algumas questões que surgem ao 

projetar as plataformas Moodle para pequenos e portáteis dispositivos. As pesquisas atuais 

demonstram que a sobrecarga cognitiva pode ser um dos aspetos mais importantes da usabilidade 

(Traxel, 2007). 

É provável que os dispositivos possam ser cada vez mais sensíveis a efeitos de sobrecarga 

cognitiva, devido à sua implementação em diversas configurações de tarefas e limitações de 

tamanho. Este aspeto de usabilidade é diversas vezes ignorado na usabilidade existente nos vários 

modelos (Picek&Grcic, 2013). 

A primeira geração de dispositivos móveis apresentava algumas limitações, em particular 

pequenos ecrãs de baixa resolução, má qualidade de áudio, texto incomum, memória limitada e 

conetividade lenta da internet. Embora, atualmente a atual tecnologia móvel ampliou a capacidade de 

aceder, armazenar, criar e modificar informações (Picek& Grcic, 2013). 

As tecnologias estão a ficar cada vez mais poderosas com maior desempenho, o que permite 

transmitir maior quantidade de dados. Assim, tendo dispositivos mais poderosos e disponíveis a 

qualquer momento, em qualquer lugar oferece enormes possibilidades de uso educacional e de 

investigação.  

O Moodle é um sistema aberto de gestão de aprendizagens e-learning usado em muitos tipos 

de ambientes de aprendizagem, como educação, formação, desenvolvimento e configurações de 

negócios. Na educação é usado como uma plataforma que fornece a interação e colaboração entre 

estudantes e tutores.  
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O Moodle inclui variedades de ferramentas (atribuição, submissão, testes on-line, 

classificação, fóruns, partilha de arquivos, mensagens instantâneas, Wiki, etc.) que facilitam a gestão 

de cursos e melhoram a comunicação.  

2.4.3 Recorrendo às ferramentas da plataforma Moodle 
 

A plataforma Moodle, mais concretamente, as suas funcionalidades podem ser potenciadas 

através do recurso simultâneo à gamificação, o que até é necessário para acompanhar a evolução 

das sociedades da informação. Isto é, "em conjunto com as aplicações móveis, podem-se criar 

ferramentas que funcionam como uma alavanca para a modernização do processo de 

ensino/aprendizagem, justificado pelas exigências da contemporaneidade" (Ferreira, 2016, pp. 39-

40).   

 

Esta plataforma é detentora de várias ferramentas que permitem promover a gamificação de 

uma UC, principalmente a atribuição de medalhas, a publicação das melhores notas de uma 

atividade ou ainda, a divulgação da posição do aluno no ranking de avaliação da turma face a cada 

atividade e face à UC. Relativamente ao sistema de medalhas da Moodle, este é compatível com o 

Mozilla Open Badges (fig. 4) e possibilita a criação e configuração de medalhas personalizadas, 

sendo uma forma de gamificação que contribui e promove a motivação dos alunos, atribuindo-lhes 

recompensas pela participação e conclusão de atividades (Ed-Rom, 2017a).  

 

Figura 4- Diagrama de badges do Moodle 

 

A lição (fig. 5) é uma atividade que permite aos docentes a criação de uma experiência de 

aprendizagem interessante e adaptável e a gamificação pode contribuir para isso, tornando o 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwibsqnDoLfYAhWCOhQKHVuzDOIQjRwIBw&url=https://docs.moodle.org/dev/openbadges&psig=AOvVaw03Ce3oFOi2tuCJV24wpu6n&ust=1514912784469935
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processo mais interativo e dinâmico. Com o objetivo de se construírem interativos com total controlo 

do ecrã, da sequência e da navegação e de se criar um jogo pedagógico, em vez de se recorrer à 

lição pode-se recorrer ao pacote SCORM, pois através dele será possível disponibilizar os conteúdos 

aos alunos e recolher informação sobre o seu desempenho (Ed-Rom, 2017a).  

 

 

 

Figura 5- Lição (atividades Moodle) 

 

O SCORM (fig.6) e a LTI (fig. 7) são também atividades onde se pode aplicar o conceito de 

gamificação, uma vez que são funcionalidades que "permitem dotar as disciplinas ou cursos de uma 

'teoria de jogo' capaz de motivar e envolver os alunos de uma forma efetiva e mais eficaz, pois a 

lógica, os mecanismos e o design do jogo, promovem uma aprendizagem orientada para a 

descoberta e resolução de problemas" (Ed-Rom, 2017b).  

 

 

Figura 6- Pacote SCORM (atividades Moodle) 
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Figura 7- Ferramenta LTI (atividades Moodle) 

 

Tal prática de gamificação comporta benefícios para os alunos como: poderem errar em 

segurança, isto é, tal como os jogos proporcionam um contexto seguro para errar, pois o jogador 

pode sempre tentar de novo sem penalizações reais, esta mesma lógica é válida para uma sala de 

aula virtual gamificada (Ed-Rom, 2017b). Desta forma, os alunos têm a oportunidade de melhorar um 

trabalho ou repetir uma atividade até a completarem ou alcançarem a nota máxima e por sua vez, o 

professor terá que conduzir os seus alunos no processo de aprendizagem para alcançarem os 

objetivos delineados (Ed-Rom, 2017b). 

 

Com vista à aprendizagem colaborativa a Moodle disponibiliza três atividades: a base de 

dados (fig. 8), o glossário (fig. 9) e a wiki (fig. 10).Por exemplo, para estas atividades poderia ser 

criado um jogo suportado por um sistema de medalhas, onde os alunos seriam classificados em 

função da sua participação na atividade e da publicação de conteúdos.  

 

 

Figura 8- Bases de dados (atividades Moodle) 
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Figura 9- Glossário (atividades Moodle) 

 

 

Figura 10- Wiki (atividades Moodle) 

 

Em relação às atividades workshop (fig. 11) e trabalho (fig.12), a gamificação também poderia 

contribuir através de um jogo que visasse avaliar o conhecimento do aluno em relação a determinado 

módulo do currículo da UC ou em relação ao conhecimento geral de toda a matéria abordada na UC. 

Do jogo resultaria uma classificação e a qual iria ser divulgada no ranking de avaliação da turma em 

relação a cada atividade e UC. 

 

 

Figura 11- Workshops (atividades Moodle) 
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Figura 12- Trabalho (atividades Moodle) 

 

 

Outra das atividades da Moodle são os testes (fig. 13) e uma das estratégias de gamificação 

que se podem utilizar nestas atividades é o bloco resultados da atividade, onde são publicados os 

melhores resultados obtidos pelos alunos, numa determinada atividade ou teste. Assim, com base 

nesta estratégia de gamificação promove-se a participação e envolvimento dos alunos na atividade, 

mas também mais interessados em ter um bom desempenho nos testes, estimulando uma 

competição saudável e orientada para os objetivos (Ed-Rom, 2017b).  

 

 

 

Figura 13- testes (atividades Moodle) 

 

A pauta é também um exemplo de aplicação da gamificação nas atividades dos testes e dos 

trabalhos. A pauta permite que aluno aceda à sua nota em cada atividade e na própria UC, podendo 

demonstrar a sua posição face aos outros colegas de turma e a nota média da turma, o que visa 
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estimular o envolvimento e participação do aluno na UC. Ainda em relação à atividade teste, a 

aplicação da prática de gamificação pode ser feita da seguinte forma: "Por exemplo, um teste 

configurado em Modo adaptável tem uma dinâmica semelhante à de um jogo, ao permitir ao aluno, 

no caso de errar, responder várias vezes à mesma pergunta sem ter de repetir o teste. As perguntas 

são submetidas individualmente com o objetivo de receber feedback imediato e permitir repetir a 

questão caso necessário, podendo ser aplicadas penalizações à nota da pergunta por cada tentativa 

errada. Esta penalização que obriga o participante a ser mais cauteloso nas suas decisões é 

equiparada ao mundo dos jogos em que voltamos à posição anterior ou somos obrigados a retomar a 

posição inicial sempre que perdemos" (Ed-Rom, 2017b). Outra alternativa para esta mesma 

atividade, é a configuração de um teste com várias tentativas e questões aleatórias em que a nota do 

aluno corresponde à nota mais alta das várias tentativas realizadas (Ed-Rom, 2017b). Desta forma, o 

aluno terá um forte incentivo a repetir o teste e aperfeiçoar o seu desempenho, até obter uma nota 

satisfatória e tendo em conta que as questões que integram cada teste são aleatórias, o desafio e a 

aprendizagem serão renovados constantemente em cada tentativa de realização do teste (Ed-Rom, 

2017b). 

 

O objetivo de se recorrer à gamificação é estimular a aprendizagem e torna-la mais interativa e 

interessante para os alunos e as características que contribuem para um maior empenho destes nos 

sistemas baseados em estratégias de gamificação são (Ed-Rom, 2017b): 

 

• Feedback: O feedback frequente e imediato é importante para que os alunos conheçam o 

seu progresso e nível de aproveitamento, de modo a que possam implementar estratégias para 

melhorar o seu desempenho, o que é extremamente importante em e-learning, uma vez que se trata 

de uma aprendizagem autónoma e à distância; 

• Desafios: Os desafios lançados com uma intenção clara para o aluno, tendo em conta as 

atividades de aprendizagem a algo do “mundo real”, motivam e incentivam os alunos a agir; 

• Competição: Através da gamificação é estimulada a competição direta entre os alunos, 

sendo possível eleger, a título de exemplo, o melhor aluno da semana ou do mês, ou até uma 

competição mais saudável e passiva com a publicação das cinco melhores notas de um teste; 

• Recompensas: As recompensas (sob a forma de pontos, medalhas, objetos colecionáveis ou 

de mérito), associadas ao feedback, incentivam o aluno a ter bom aproveitamento nas tarefas, 

motivando-o para as atividades seguintes, promovendo a aprendizagem e o sucesso escolar.  

Assim, existem alguns termos e conceitos que têm semelhanças - gamificação, design 

inspirado no jogo, jogos sérios, simulações e jogos. Os limites entre eles não estão claramente 

definidos. O design inspirado no jogo é o uso de ideias e formas de pensar inerentes aos jogos. O 

design inspirado no jogo não expressa na adição de elementos do jogo, mas sim no uso de design 

“brincalhão”. Gamification é o uso de metáforas de jogos, elementos de jogo e ideias num contexto 
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diferente do dos jogos, a fim de aumentar a motivação e compromisso e influenciar o comportamento 

do usuário (Marczewski, 2013). 

 

Jogos sérios são jogos projetados para um propósito específico relacionado com treino e 

formação, não apenas por diversão. Eles possuem todos os elementos do jogo, parecem-se com 

jogos, mas o seu objetivo é conseguir algo que seja predeterminado. As simulações são semelhantes 

aos jogos sérios, mas simulam coisas do mundo real e o seu propósito é o treino do utilizador num 

ambiente que se assemelha à vida real. Os jogos incluem tudo mencionado acima e são projetados 

para entretenimento. Todos os conceitos acima mencionados têm uma coisa em comum: eles usam 

elementos inerentes aos jogos e o seu objetivo é apoiar a aprendizagem e melhorar o interesse e 

envolvimento dos utilizadores (Kiryakova, Angelova&Yordanova, s/d). 

Neste ponto, onde se pretende salientar potencialidades e analisar o que pode ser feito com 

cada uma das funcionalidades do Moodle em relação à gamificação em dispositivos móveis, dá-se 

relevância ao estilo de jogo baseado na "estratégia" bem como na constante possibilidade de 

interação através das redes sociais. 

Face a isto, conhecer-se os elementos envolvidos num sistema gamificado é fundamental, pois 

eles devem ser inteligentemente entrelaçados de forma coerente. Por exemplo, uma vez decidida 

qual a dinâmica a ser aplicada no Moodle, a mecânica correspondente terá que ser escolhida, e as 

ferramentas para implementá-las também, sempre numa corrente. Essa é a razão pela qual se 

considera que é uma mais valia usar-se diagramas e tabelas para escrever as dependências dos 

seus elementos. 

É compreensível que muitas soluções gamificadas não incluam todos os elementos a serem 

descritos em breve. Cabe ao utilizador decidir o que usar e o que não, mas é importante ter em 

mente que os resultados podem ser radicalmente afetados de forma negativa se se usasse 

diretamente componentes sem qualquer projeto e planeamento prévio, como acontece com os 

sistemas usando apenas a tríade PBL (pontos, crachás e tabelas de classificação). 

De facto, o Moodle é uma fonte aberta, existe um uso acelerado de tecnologias de código 

aberto em todos os setores - K-12, Educação Superior e no local de trabalho - e muitos têm 

escolhido plataformas de código aberto, como o Moodle, porque não há “bloqueio de fornecedor” 

associado. Isso significa que os utilizadores do Moodle têm flexibilidade em quais recursos eles 

querem, o que personalizar, e eles têm a opção de definir como eles gostariam que a sua gestão do 

sistema de aprendizagem funcione para atingir os seus objetivos organizacionais (Ed-Rom, 2017a). 

Outro ponto da importância da gamificação do Moodle assenta na certificação e nos 

emblemas/medalhas, atrás já referidos. O aumento do requisito para que muitas organizações 

ofereçam certificação para cursos que precisam ser credenciados através do sistema de gestão de 

aprendizagem acentua a importância dos dispositivos móveis e do acesso fácil a este sistema. Os 

cursos de certificação fornecem um lugar online para educadores ou formadores para criar cursos e 
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estabelecer tarefas de avaliação, como questionários e trabalhos. O Moodle fornece um lugar para 

que os alunos acessem os cursos e as atividades de avaliação. Os recursos e ferramentas do 

Moodle para badgification, frameworks de competência, questionários, trabalhos e, claro, o relatório 

significa que é possível oferecer cursos certificados diretamente na plataforma Moodle. É importante 

que a aprendizagem e a formação sejam interativas e envolventes. No ambiente de aprendizagem 

online, o uso da gamificação tem sido muito popular para suportar esse objetivo. Dentre os muitos 

recursos e plugins do Moodle, como o Quizventure, tornam-no flexível, poderoso e de apoio a muitas 

ideias e atividades de gamificação (Kiryakovaet al., s/d). 

A mecânica de gamificação popular que o Moodle dispõe é: 

- Pontos: estes são concedidos aos alunos para motivá-los ao longo de cursos e atividades. 

Eles podem ser usados para dirigir comportamentos desejados, significar status num curso e até 

mesmo desbloquear novos estágios ou recompensas de aprendizagem; 

- Desafios, distintivos e conquistas: estes ajudam a motivar os alunos a fazer mais, inovar mais 

rapidamente e trabalhar de forma mais inteligente do que outros. Desafios que são um pouco difíceis 

e significativos para os alunos com reconhecimento visível motivá-los-á a alcançar mais e 

trabalharem mais; 

- Tabelas de classificação: estas são essencialmente painéis de avaliação que mostram o 

progresso e o ranking dos alunos para ajudá-los a avaliar o seu desempenho em relação aos seus 

pares. Os rankings motivam os alunos a superar os seus pares, além de aumentar as visitas 

repetidas. O plugin de gambling Moodle, Ranking Block torna isso fácil de implementar, atribuindo 

pontos às atividades concluídas no Moodle. Os rankings são então exibidos num bloco de painel de 

avaliação; 

- Níveis: os níveis ajudam os alunos a entender quando atingiram um marco ou realização. 

Muitos também usam os níveis como uma oportunidade para fornecer feedback significativo e 

destacar as áreas de melhoria; 

- Atividades baseadas no tempo: A adição de pressões artificiais de tempo, como contagem 

regressiva, pode ser usada para motivar os alunos a trabalharem mais rapidamente, além de ensiná-

los a trabalhar melhor sob pressão: 

- Comentários contínuos e imediatos: os jogos são divertidos, mas perder não é. Para que a 

gamificação seja bem-sucedida, os alunos precisam querer jogar os jogos, o que significa que 

ganhar tem que parecer uma possibilidade. É essencial que os utilizadores recebam feedback 

quando perdem - isso não só ajuda a solidificar a aprendizagem, mas também motiva os alunos 

quando há uma direção clara para melhorias; 

- Histórias e personagens: criar histórias e personagens em torno de desafios de 

aprendizagem ajudará a mergulhar os alunos no seu curso de aprendizagem eletrónica, isto é com 

recursos a disponíveis eletrónicos e se possível, moveis, para dinamizar ainda mais; 
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- Liberdade de Falha: dar aos alunos a liberdade de falhar, dando-lhes múltiplas vidas, 

segundas oportunidades ou métodos alternativos para ter sucesso é uma tática extremamente 

envolvente, pois manterá os alunos motivados para trabalhar com um desafio por pontos ou 

recompensas (Ed-Rom, 2017b). 

No que respeita aos dispositivos móveis, o Moodle Mobile pode referir-se a duas coisas: a 

mobilidade da aprendizagem (ou seja, aprender em qualquer lugar), e aprender diretamente do 

dispositivo móvel. Não surpreendentemente, as duas definições estão interdependentemente 

relacionadas. Aprender no telemóvel permite uma maior colaboração e atua como um canal extra 

para comunicação num curso. A aprendizagem do Mobile Moodle é melhor quando usada como um 

método suplementar para ambientes de aprendizagem eletrónica, ou mesmo aulas presenciais. 

Sendo uma estratégia entregar-se conteúdo multimédia para telemóveis para melhorar a 

aprendizagem móvel, alguns exemplos de multimédia que se pode enviar para o Moodle móvel são 

arquivos de áudio, vídeos, imagens e até podcasts. Para se beneficiar plenamente da aprendizagem 

móvel, pode baixar-se o aplicativo Moodle Mobile. O aplicativo Moodle Mobile é um aplicativo HTML5 

que funciona para dispositivos Android e Apple. Com o aplicativo, os utilizadores possuem mais 

alguns recursos multimédia, incluindo o upload de imagens de smartphones, áudio gravado e vídeos 

no Moodle. Os utilizadores também podem usar a plataforma móvel como um canal de comunicação 

adicional com colegas e professores. Além disso, o novo lançamento do Moodle Mobile 2.0 permite 

que os utilizadores beneficiem dos seguintes novos recursos e melhorias (Ed-Rom, 2017a): 

- Velocidade e bom funcionamento com uma interface de utilizador aprimorada; 

- Funcionalidade intuitiva, incluindo puxar para atualizar e rolagem infinita; 

- Uma experiência simplificada com filtros, configurações mais fáceis e acesso a perfis de 

utilizadores; 

- Acesso a mais recursos do Moodle, incluindo conclusão de atividade, escolha, notas, livro, 

IMS CP e Chat; 

- Grande aumento no espaço de armazenamento no aplicativo; 

- Acesso off-line ao calendário Moodle; 

- Notificações de push inteligentes que suportam múltiplos sites do Moodle por aplicativo. 

 

Assim, a chave para o sucesso da aprendizagem móvel, é encontrar uma estratégia. Para 

fazer isso, é preciso entender quem são os seus alunos, o que eles usam nos seus dispositivos 

móveis e quanto tempo eles gastam nos seus dispositivos móveis. As respostas a essas perguntas 

irão ajudar o professor/formador a formatar a estrutura da sua aprendizagem móvel. 

Como tem vindo a ser apontado, a gamificação envolve a aplicação de design de jogos 

pensando em aplicativos que não sejam do jogo para torná-los mais divertidos e envolventes. Na 

educação, os professores classificaram o funcionamento das suas salas de aula, bem como 

incorporando o design do jogo no próprio currículo. De facto, os jogos apelam para uma grande 

variedade de pessoas. Ao usar a mecânica do jogo (regras subjacentes aos jogos), os professores 
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descobrem novas maneiras de ensinar os alunos usando regras e padrões que já são familiares para 

eles. Exemplos práticos desta estratégia passam por: 

1) Exemplos de sala de aula: A conclusão da atividade e restringir as configurações de 

acesso, além de um novo toque no livro de notas, funciona muito bem para um curso 

de Moodle gamified.  

2) Missões: uma missão é uma jornada baseada em tarefas com obstáculos que os seus 

alunos devem superar. Para criar uma missão, deve começar-se com o fim em mente 

e determinar o que é que se deseja que os alunos aprendam. A partir daí, determinam 

as tarefas que precisam para completar para atingir esses objetivos da missão. Em 

seguida, criam-se recursos e atividades no Moodle para essas tarefas. Normalmente é 

usado o rastreamento de conclusão de atividades e acesso restrito a conteúdo de 

lançamento. A maioria das missões começa com um “dono de missão” tipicamente o 

professor ou o primeiro conteúdo que os alunos acedem para a missão. Quando um 

aluno marca uma tarefa como completa, o próximo passo na busca é revelado 

automaticamente através das configurações de acesso restrito. Isso funciona bem 

para atividades de curto prazo, embora possa lançar-se um tópico inteiro e, uma vez 

que tudo foi concluído nesse tópico, o próximo tópico pode ser lançado usando as 

mesmas técnicas; 

3) Prémios (livro de notas): como mencionado anteriormente, um sistema de 

recompensas alternativas é um sistema flexível que reconhece todos os 

conhecimentos e atitudes de habilidades que um aluno tem, e não apenas realizações 

num teste ou atribuição. Para criar um sistema de prémios, é preciso determinar as 

ações que se está a recompensar e como funcionará. Por exemplo, uma missão pode 

valer 10 XP, mas ajudar o resto da turma pode resultar em 10 XP extra. Estar atrasado 

para a aula pode resultar numa dedução de 25 XP. Fazer algo fora do comum pode 

premiar um distintivo que pode ser exibido num blog ou site, mas não o XP 

(Denmeade, 2015). 

 

De forma a entender-se o que já foi feito em termos de gamificação com as ferramentas 

disponíveis no Moodle, apresentam-se alguns estudos realizados sobre o assunto.  

No entender de Deterding et al. (2011a) a gamificação é um termo informal de guarda-chuva 

que se refere ao uso de elementos do videojogo em sistemas que não são de jogo, com a finalidade 

de melhorar a experiência do utilizador e aumentar o seu envolvimento. Portanto, reflete o uso de 

elementos de design de jogos em contexto não-jogo (Deterding et al., 2011b), de modo a realizar 

atividades mais envolventes, atrativas e divertidas (Kim, 2011 cit. in Paz et al., 2014). Ou seja, a 

gamificação é um processo que integra mecânicas e conceitos característicos dos videojogos em 

soluções de diferentes áreas, por exemplo na área empresarial, ou nas comunidades, sendo que 
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uma experiência de gamificação, quando atraente, dinâmica e sustentada, pode atingir diversos 

objetivos (BunchBall, 2010). 

 

A pesquisa sobre o tema em análise permitiu o contacto com diversos estudos que se 

debruçam sobre a aplicação das práticas de gamificação no âmbito da educação online, o que revela 

a importância que este contexto de educação virtual adquire cada vez mais.  

 

Também Pimenta e Almeida (2015) focaram a sua atenção na aplicação da gamificação no 

Moodle, propondo a utilização de elementos, princípios e dinâmicas de jogos associados a sistemas 

colaborativos no contexto da Educação à Distância, de modo a tornar a experiência dos alunos mais 

interessante e motivadora e para que, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, tenham resultados 

positivos no processo de ensino-aprendizagem. As autoras salientam ainda a importância da 

“Gamificação do Moodle” promover a vivência de um processo educacional que privilegie a 

exploração, a experimentação, a interação, a colaboração, a autonomia e a autoria criativa, 

provocando nos alunos a tomada de consciência sobre o próprio processo de aprendizagem e 

promovendo a democratização da aprendizagem e do uso de novas tecnologias. 

 

Por sua vez, Falcão, Leite e Tebório (2014) apresentam uma ferramenta de apoio à 

aprendizagem, que faz uso da gamificação e design de jogos para estimular o interesse dos alunos 

fora da sala de aula, atuando como um mediador aproximando o meio digital aos conteúdos vistos 

em sala, levando aos alunos um ambiente mais amigável, reforçando a aprendizagem e gerando 

novos objetivos para os conteúdos abordados, visando causar uma mudança de comportamento nos 

alunos, para que busquem conhecimento extra classe, tudo isso para se alcançar os objetivos  numa 

instituição de ensino. Reforçam que “existem diversas plataformas criadas para o apoio ao ensino, 

um exemplo é o Moodle, que além de um gerenciador de curso é um ambiente virtual de 

aprendizagem. Este é um aplicativo web que os educadores utilizam na criação de sites de 

aprendizado. Muitas instituições utilizam o Moodle somente como um meio de fornecer conteúdo aos 

alunos e avaliar a aprendizagem utilizando tarefas ou testes (Falcão et al., 2014, p. 527). 

 

Focando um grupo de alunos mais velhos, Paschoal et al. (2014) procuraram demonstrar a 

utilização de técnicas de gamificação em dispositivos móveis como ferramentas de apoio ao ensino 

de informática a um grupo de idosos. Deste estudo, resultou o desenvolvimento de um jogo para o 

sistema operacional android a fim de proporcionar uma melhoria nas habilidades cognitivas, 

sensoriais e motoras dos participantes do projeto e incentivar a utilização de dispositivos móveis no 

quotidiano deles. Os investigadores verificaram que o jogo desenvolvido apenas possuía as técnicas 

de níveis e feedbacks de pontuação e ao constatarem que eram poucas funções, apontaram a 

necessidade de complementar o jogo desenvolvido integrando a ele uma opção de cadastro para 

jogar online.  
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Roque, Santos e Geiss (2013) salientam a importância da gamificação e o seu impacto 

positivo no âmbito educacional e por isso, no seu artigo associam a abordagem da gamificação ao 

processo de ensino feito através de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), com a proposta do 

objeto GameLearning - um bloco integrado ao ambiente Moodle que agrega técnicas de gamificação 

às atividades de ensino propostas no ambiente. O estudo revelou que a proposta do Bloco 

GameLearning favorece e mostra como a vinculação de técnicas de gamificação pode ser vinculada 

em AVA. 

 

Focando a gamificação no AVA e na plataforma Moodle, Paschoal et al. (2015) realizaram um 

estudo onde integram um bloco no ambiente, com a finalidade de proporcionar a utilização de jogos 

virtuais no ensino da disciplina de Lógica para Computação. Os resultados obtidos evidenciam as 

possibilidades e abrangências da integração no ensino através da utilização deste software (Moodle). 

 

Posteriormente, Almeida (2016) desenvolveu um estudo, na sua dissertação de mestrado, 

como estratégia de reforço do interesse e empenho dos alunos de uma turma do 12º ano de um 

curso do ensino profissional da área das ciências informáticas e o impacto da gamificação na 

melhoria dos resultados numa disciplina da área da programação. Este estudo foi desenvolvido para 

um módulo da disciplina, tendo o processo de gamificação compreendido 7 níveis nos quais foram 

propostas atividades para os alunos realizarem um projeto de desenvolvimento de uma aplicação 

informática incluindo a sua apresentação e defesa. Foi utilizada a plataforma Moodle como suporte 

para a dinamização da aprendizagem com recurso à gamificação. A experiência decorreu em 40 

aulas de 50 minutos, tendo sido considerada motivadora para os alunos, houve um incremento na 

prática colaborativa e uma ligeira melhoria nas classificações em relação aos módulos anteriores que 

não foram sujeitos a gamificação.  

 

Silva e Bax (2017) realizaram um estudo com a finalidade de propor um modelo de plataforma 

gamificada de educação online que contribuísse com a aprendizagem participativa, levando em 

consideração os diferentes perfis de estudantes. O modelo proposto pelos autores tem como 

referência os Princípios do Design Educacional Gamificado de Dicheva et al. (2015) e visa contribuir 

para a promoção da aprendizagem participativa, tendo em linha de conta os diferentes perfis de 

estudantes. 

 

Piteira e Costa (2017) apresentam uma proposta de Framework de gamificação para cursos 

online à distância, de aprendizagem da programação. A Framework teórica foi construída suportada 

pelos seguintes pilares: curso (público-alvo, objetivos gerais, resultados esperados, tópicos e 

conteúdos); gamificação; absorção cognitiva e fluxo; e, personalidade. Esta framework fornece uma 

estrutura teórica para diversos cursos online suportados por uma plataforma de aprendizagem, 

sendo que já foi implementada na plataforma Moodle. 
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Também Barrére, Vitor e Almeida (2017) incidem sobre o que já foi feito no que respeita à 

gamificação das ferramentas do Moodle. Os autores destacam o principal elemento de gamificação 

presente no Moodle, o ranking. A versão atual do ranking, disponível no repositório de plugins da 

plataforma, apresenta diversas limitações verificadas por meio de um estudo de caso. A partir dessas 

limitações foi desenvolvido um novo ranking, otimizando as possibilidades de configuração e 

permitindo que sejam definidos rankings para sessões específicas de um curso. Como prova de 

conceito, o ranking foi utilizado num novo estudo de caso, comprovando as melhorias propostas 

nesse tipo de elemento gamificado. Para dinamizar esta ferramenta os autores desenvolveram o 

novo ranking para a versão 3.2.1 do Moodle, que apresenta como características: 

 

- Não utilizar as notas atribuídas para a atividade como pontos no ranking. Ele apenas 

contabiliza a pontuação configurada pelo administrador/professor do curso. O objetivo foi possibilitar 

ao aluno entender melhor a sua pontuação e dos seus colegas, visando tornar mais clara a forma de 

competição; 

 

- Possibilitar a existência de rankings por sessão do Moodle, em vez de utilizar o ranking por 

semana ou mês, pois enquanto as atividades e a sessão estiverem ativas, o aluno poderá ganhar 

pontos no ranking “X”, independentemente da semana ou mês atual. Tal procedimento faz com que 

diminua os dilemas em relação à classificação no quadro de pontuação da sessão. Como contra 

exemplo no ranking por semana, o aluno pode fazer as atividades dos módulos I e II (desde que as 

atividades estejam ativas) e ficar em primeiro colocado, naquela semana; 

 

- No fórum, além da pontuação geral por participação, é permitido pontuar abertura de 

discussão, réplicas e tréplicas. Tal fator é importante para incentivar o debate. Para que o fórum 

pontue corretamente, é necessário que o tutor/professor avalie as mensagens ou que o aluno fique 

com a ação de concluir a atividade, gerando assim o evento que aciona a contagem da pontuação 

(Barrére et al., 2017). 

 

Araújo (2017) desenvolveu um projeto que tinha por objetivo a implementação e implantação 

de duas técnicas de motivação para estimular a utilização do recurso de fóruns do Moodle: uma de 

reconhecimento social, através de botões de reação dentro da funcionalidade de fórum do Moodle, e 

outra de gamificação, que transforma as reações recebidas pelos usuários em pontos para uma 

competição em um ranking dentro do sistema. Além disso, foram implementadas consultas para a 

extração de dados para a análise dos impactos das técnicas implantadas. 

 

Outro estudo pertinente e que enfatiza a perspetiva dos alunos é o de Prado et al. (2012), 

tendo procurado aferir a experiência da aplicação do ambiente virtual no ensino de enfermagem. Os 

resultados do estudo revelam que os alunos consideraram o AVA uma ferramenta que facilita a 

aprendizagem, o processo de construção do conhecimento e a interação entre alunos, professores e 

tutores enriquecendo e estimulando a partilha de ideias e permitindo uma aprendizagem significativa 
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e colaborativa. O estudo evidenciou ainda a necessidade de potencialização do uso de AVA no 

ensino de graduação em enfermagem. 

 

Por último Denmeade (2015) reforça que um benefício de usar o Moodle como um LMS de 

gamificação é que ele foi desenvolvido com base em princípios construtivistas sociais. Como estes 

são princípios centrados no aluno, isso significa que é fácil usar recursos comuns do Moodle para 

aplicar a gamificação através da implementação de componentes, mecânica e dinâmica do jogo. 

Estes foram descritos por Kevin Werbach (no Coursera MOOC on Gamification) como: 

 

- Game Dynamics é a gramática: (os elementos escondidos) restrições, emoções, narrativa, 

progressão, relacionamentos; 

 

- Game Mechanics são os verbos: a ação é impulsionada por desafios, oportunidades, 

competição / cooperação, feedback, aquisição de recursos, recompensas, transações, turnos, 

estados de vitória; 

 

- Componentes do jogo são os substantivos: Conquistas, avatares, emblemas, lutas de chefe, 

coleções, combate, conteúdo, desbloqueio, gifting, classificações, níveis, pontos, quests, equipas, 

bens virtuais. 

 

Segundo Denmeade (2015), a maioria desses elementos do jogo não são ideias novas para os 

professores. Poder-se-ia argumentar que a escola já foi classificada através do uso de notas e 

feedback. Na verdade, seria impossível encontrar uma sala de aula que não use alguns elementos 

do jogo. Os professores são encorajados a começar com alguns e gradualmente expandir o seu 

repertório. Tal como acontece com o design de jogos profissionais, apenas o uso de elementos do 

jogo não garantirá que os alunos sejam motivados e comprometidos. A medida do sucesso de uma 

estratégia de Gamificação é que os alunos continuam a desenvolver resiliência e autonomia em sua 

própria aprendizagem. Quando implementado bem, os benefícios potenciais do uso de um processo 

de design Gamification no Moodle são: 

 

- Fornecer um conjunto de tarefas, escondendo e revelando conteúdo; 

- Tornar os critérios de avaliação visíveis, previsíveis, simples usando diretrizes e rubricas de 

marcação; 

- Aumentar a propriedade dos caminhos de aprendizagem através de restrições de escolha e 

de atividade; 

- Construção de identidade individual e de grupo através de simulações de locais de trabalho e 

role play; 

- Oferece liberdade para falhar e tente novamente sem repercussões negativas; 

- Aumenta a motivação e interesse tanto do professor como dos alunos. 
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A abordagem dinâmica mantém os professores no controlo da adição e alteração de conteúdo 

sem envolver uma equipa de suporte tecnológico. Uma estratégia prática passa por criar várias 

estratégias motivacionais e implementá-las para solicitar (ou forçar) os alunos a completarem esta 

tarefa. Pode passar por pedir aos alunos para compartilhar os seus avatares, com um link para o seu 

perfil num fórum com classificações (prática já comum). Outra estratégia passa por atualizar-se o tipo 

de fórum para que os alunos não vejam outros avatares até que eles façam uma intervenção. Outra 

opção para por adicionar um tema (por exemplo, avatares inspirados na Lego) para que a criação de 

um avatar seja uma oportunidade de ser criativo e jogar. Escolher como se representam num espaço 

online é uma oportunidade de autonomia (Ed-Rom, 2017b). 

 

É fulcral encorajar os alunos a criar uma personalidade on-line e escolher o nível de 

anonimato, introduzi-los para a ideia de publicação e classificação do fórum de um modo de baixo 

risco (não avaliável) e tirar a carga de trabalho do Professor para avaliar cada atividade diretamente, 

aplicando conformidade através de opções de software que economizem o tempo de administração e 

criam uma expectativa de padrões de trabalho para alunos (Ed-Rom, 2017b). 

 

Por tudo o que foi exposto neste capítulo, não há dúvidas da importância e das 

potencialidades que a aplicação de práticas de gamificação em contexto de educação online 

apresentam, contribuindo para a promoção do envolvimento e participação escolar, da melhoria do 

desempenho dos alunos, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, interativo e 

interessante. A plataforma Moodle dispõe de ferramentas e funcionalidades às quais se podem 

aplicar o conceito de gamificação, pelo que é necessário aproveitar esta oportunidade para melhorar 

o ensino à distância e o ensino online, que são duas modalidades que requerem mais autonomia.  

 

2.5 Exemplos de aplicações da gamificação na educação 
 

No artigo Gamification é uma metodologia para envolver e motivar alunos no processo 

de aprendizagem/Gamification, apresentado por Araújo (2016) foi feita uma revisão de literatura 

sobre o conceito de Gamification, referindo também alguns exemplos de como se pode aplicar este 

conceito na educação. Dos conceitos apresentados, aquele que nos interessa é o que à educação 

diz respeito, que é descrito pela autora da seguinte forma - “Gamification: a aplicação de elementos 

de jogo a um contexto que não o é. No entanto foca o objetivo da gamificação em questões 

pertinentes para a educação: motivação, aprendizagem e resolução de problemas”. A autora diz que 

a “Gamification não é adequada a todo e qualquer contexto ou situação, há questões que devem ser 

analisadas antes de se decidir por a aplicar. Devemos ter em consideração que esta é adequada 

para situações onde se pretende resolver questões significativas para os envolvidos, onde é possível 

proporcionar a prática livre do que foi estruturado e onde se pretende gerar prazer ou satisfação pela 

realização de uma ação”. 
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Neste trabalho são apresentadas diferentes aplicações que usam a Gamificação no contexto 

educativo, como por exemplo:  

 

- Librarygame: é uma aplicação web referente à gestão de bibliotecas relativa a empréstimos e 

devolução de livros. Podendo ter implemento atividades com um sistema de pontos e crachás, com o 

intuito de atrair novos leitores e dinamizar hábitos de leitura. 

 

- StoryCards: também direcionada para os hábitos de leitura, em que com as atividades 

apresentadas, são desbloqueadas cartas que dão determinados poderes usados no jogo para 

terminar missões. 

 

- Quest 2 Learn: pretende testar um novo modelo de aprendizagem, “Em vez das aulas habituais, o 

currículo é disponibilizado por uma série de missões e desafios”. 

 

- ClassCraft: este é um modelador disciplinar, em que cada aluno usa um avatar e “À medida que as 

tarefas propostas vão sendo realizadas o aluno é recompensado ou punido através de 

consequências reais”. 

 

- HabitRPG: através do uso de um avatar, cada utilizador realiza tarefas do dia-a-dia ganhando 

moedas que pode trocar por recompensas. 

 

- Sapos Campus: é usada uma plataforma para partilha de documentos por parte dos alunos onde 

são atribuídos crachás, por alunos e professores, pelo desempenho observado.  

 

Os autores Alves & Maciel (2014) no artigo a gamificação na educação: um panorama do 

fenómeno em ambientes virtuais de aprendizagem, desenvolveram um estudo que tem como “… 

objetivo delimitar um escopo de estudo da gamificação dentro da educação, em especial nos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem, e diferenciar os usos de elementos de design de videogames 

das abordagens de aprendizagem baseadas em videogames (digital game-based learning)”. Para 

isso, foram revistos conceitos através da revisão bibliográfica. Algumas das conclusões a que os 

autores chegaram: um bom uso dos elementos dos videojogos nos ambientes de educação virtual, 

dependem do design estabelecido pelos educadores; para que o processo tenha um resultado 

positivo é necessária uma estratégia pedagógica bem planeada. 

 

O trabalho SMILE-BR: aplicação de conceitos de gamificação em um ambiente de 

aprendizagem baseado em questionamento, desenvolvido por França & Reategui (2013) tem 

como objetivo o estudo sobre o uso dos conceitos SMILE (Gamificação num Ambiente de 

Aprendizagem baseado em Questionamento) e a proposta de um novo ambiente, designado SMILE-

BR. “Trata-se de uma abordagem que promove o pensamento crítico, o desenvolvimento da 

habilidade de investigação e das responsabilidades pela própria aprendizagem”, é desta forma que 
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os autores descrevem a Aprendizagem baseada em Questionários. Segundo os autores, os 

“Resultados em diversos experimentos com o uso da ferramenta demonstraram o envolvimento e 

bom desempenho dos alunos nas atividades propostas”.  

 

Os autores França & Reategui (2013) propõem a introdução da gamificação nos ambientes 

SMILE de forma a incentivar os alunos no desenvolvimento das suas próprias investigações num 

ambiente colaborativo, a partir de qualquer local com acesso à internet, através do uso de 

dispositivos móveis. A proposta SMILE-BR é baseado no SMILE, mas incorpora os conceitos de 

gamificação sendo composto por dois módulos: professor e aluno. Em que o professor gere os temas 

e visualiza os desafios dos alunos. E os alunos criam questões como um desafio e compartilham 

com os colegas, quando respondem aos desafios dos colegas vão ganhando pontos e nas 

avaliações novos assuntos, recursos e funcionalidades vão sendo desbloqueados.  

 

Segundo os autores Roque, Santos, & Geiss (2013), em GameLearning e suas 

Contribuições ao Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle abordaram a gamificação em 

ambientes virtuais de ensino através do Game Learning – inserido no ambiente Moodle e que usa 

técnicas de gamificação às atividades propostas. Foi desenvolvido um protótipo de Game Learning 

com base em três questionários com diferentes níveis. É apresentada uma “barra de progresso”, 

para que os aprendizes possam visualizar o seu progresso ao longo dos diferentes níveis assim 

como a dos colegas, estimulando assim a concorrência. Os autores referem que “… a gamificação 

precisa, antes de tudo, ser compreendida pelos educadores para que os mesmos sejam capazes de 

utilizá-la em seus projetos, o que normalmente não ocorre em nossa realidade”. Com a elaboração 

deste estudo chegou-se à conclusão “… que com os elementos dos jogos dispomos de ferramentas 

valiosas para criar experiências significativas, fornecendo um contexto para a construção de um 

sentido mais amplo para a interação, potencializando a participação e a motivação dos indivíduos 

inseridos nos ambientes virtuais de aprendizagem, visto que tais ambientes propiciam a incorporação 

da abordagem de gamificação”. 

 

Paz, Fuentes, Neves, Lemos, & Alves (2014), no artigo Dispositivos móveis e gamificação: 

interfaces lúdicas em novas práticas educativas apresentaram a proposta de utilizar as 

tecnologias móveis e a gamificação com o objetivo de “… despertar a necessidade de criar junto aos 

jovens e crianças um sentido político …” para as práticas comunicativas que ocorrem no dia-a-dia a 

partir do uso das tecnologias móveis. Dando o exemplo da campanha de crowd-sourcing, do Grupo 

Volkswagen e que ocorreu na china, e da aplicação Nike+ para telemóveis e Facebook.  

 

Os autores desenvolveram o projeto “Dispositivos móveis e gamificação: todos contra o 

contrabando de animais”. Que consistia numa história, em que a Floresta Amazónia é ameaçada 

pela industria da madeira, que destrói o seu habitat e trafica os seus animais. O sistema de 

gamificação apresenta várias atividades que são pontuadas e que recebem feedback, para motivar a 
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participação. No seu desenvolvimento, os autores tentaram que tivesse um design atrativo, 

similaridade com os jogos e uma linguagem a que os jovens estão habituados.  

 

Concluíram que “Com cada atividade foi possível refletir sobre o potencial comunicacional 

destes dispositivos bem como estabelecer conexões com as práticas nos contextos onde atuam”. Foi 

também percetível nesta experiencia que as atividades diárias praticadas com as tecnologias móveis, 

como “…enviar um sms, ler um QRCode, editar imagem e postar no Facebook podem contribuir para 

aprendizagens escolares, de acordo com os objetivos propostos”. 

 

No artigo, GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO: Uma Revisão Sistemática em Periódicos de 

Informática na Educação, apresentado por Tenório, Góis & Santos Jr. (2016), tem como objetivo 

identificar o que a literatura especializada afirma sobre a gamificação na educação, através de uma 

Revisão Sistemática. O estudo foi realizado em 4 passos: o primeiro foi a definição do objetivo, acima 

descrito. O segundo passo foi identificar a literatura, para isso foram escolhidos 3 critérios: área do 

ensino, com linha de informática na educação e com alta classificação de qualidade. Na terceira 

etapa foram selecionados os trabalhos, onde foram escolhidos os artigos que continham a palavra 

gamificação, tendo sido obtidos 21 artigos, todos posteriores a 2012. Dos 21 artigos apenas 5 se 

mostraram relevantes para responder à pergunta de pesquisa, “Quais são as tendências nas 

pesquisas em gamificação na educação, e que contribuições podem trazer para o ambiente de 

ensino aprendizagem?”. O último passo pretende analisar os estudos.  

 

Os resultados obtidos indicam que a gamificação, dependendo de como é usada, pode 

apresentar resultados positivos e negativos, no entanto existe evidências que melhora o 

encadeamento e participação. A motivação como é difícil de medir, também se apresenta difícil de 

atingir, podendo ser afetada por bons índices de encadeamento e participação. Este pode também 

afetar de forma positiva os índices académicos. Um dos elementos que devem estar presentes na 

gamificação, é o elemento social para que o aluno não se sinta sozinho, tornando mais fácil atingir as 

dimensões pedagógicas e garantir a qualidade dos ambientes virtuais. É de salientar que ainda 

existem poucos estudos sobre este assunto.  

 

O artigo Análise das técnicas de Gamificação em Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

tem como objetivo analisar as técnicas de gamificação e verificar que técnicas são utilizadas nos 

AVAs (Ambientes Virtuais de Aprendizagem). Segundo os autores Klock, Carvalho, Rosa, & 

Gasparini, (2014) identificaram e descreveram 11 técnicas de gamificação nos ambientes AVAs, 

como sendo as principais, e 10 diferentes AVAs que utilizam a gamificação.  Das 11 técnicas 

identificadas, apenas 6 estão presentes nos ambientes avaliados. As técnicas de gamificação mais 

utilizadas nos ambientes virtuais estudados são: Pontos e Medalhas, Missões e personalização, 

Níveis e Rankings. Apesar de o tema ser novo, as diferentes plataformas de ensino usam técnicas de 

gamificação para obter bons resultados no encadeamento e motivação dos utilizadores. As 
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plataformas Duolingo, Passei Direto e Meu Tutor foram os ambientes que aplicaram o maior conjunto 

de técnicas de gamificação, seguidos pelos ambientes KhanAcademy e CodeSchool. 

 

Neste estudo não é percetível se o uso de elementos de gamificação ajuda ou não os 

utilizadores. Seria interessante saber quais as técnicas que melhor se adaptam à obtenção de 

resultados em cada plataforma. E o que poderia ser alterado de forma a melhorar a experiencia 

neste tipo de ensino e motivação para não abandonarem os cursos em que estão inseridos. A 

proposta futura apresentada, baseia-se num modelo conceitual que auxilie investigadores e 

professores a acrescentarem elementos de gamificação nos ambientes e cursos online que utilizam, 

com base no perfil do estudante.  

 

O artigo, Gamificação: uma oportunidade para envolver alunos na aprendizagem, 

desenvolvido por Araújo & Carvalho (2014), pretende abordar o conceito de gamificação e como este 

pode ser inserido nos mais variados contextos, inclusive na educação. O próprio artigo apresenta 

elementos de gamificação (links), para que o leitor possa aprender vivenciando uma experiencia. Os 

autores começam por definir o que é a gamificação, entre as definições conclui-se que todas elas 

realçam a importância de criar efeitos semelhantes à experiência de jogo. O ambiente onde será 

aplicado a gamificação deverá ter cuidado com os aspetos estéticos e de design, devido à oferta 

disponível não é qualquer experiencia que agrada a um utilizador. Por estes motivos, esta forma de 

motivar, necessita de grande investimento por parte dos profissionais, sendo o objetivo motivar os 

utilizadores a agir de uma forma específica ou promovendo experiências de aprendizagem e 

resolução de problemas. Para que a experiencia de aprendizagem em ambientes virtuais não se 

torne monótona, é necessário progresso, atualizações constantes e ideias criativas. 

 

O artigo Aumentar o envolvimento no e-learning através da gamificação desenvolvido 

por Muntean (2011) tem como objetivo mostrar como se pode usar a gamificação no e-learning para 

motivar os alunos, através da revisão bibliográfica. A autora começa por explicar a tecnologia 

persuasiva e modelo comportamental de Fogg, e como é possível aplicar os conceitos ao e-learning. 

O primeiro consiste em aplicar um nível afetivo e o segundo no estudo de fatores que possam gerar 

determinado comportamento. O modelo compreende 3 fatores principais: motivação, habilidade e 

triggers. 

 

Foi também feita uma distinção entre jogos sérios e gamificação, em que os primeiros são 

jogos completos com intenções sérias em que o objetivo principal é treinar, investigar ou anunciar, e 

a gamificação consiste em usar apenas alguns dos elementos dos jogos. A autora revê o estado da 

gamificação na educação, mostrando que existe pouca pesquisa nesta área, apesar do aumento da 

aplicação da gamificação na aprendizagem e na instrução. Também mostra como a gamificação é 

usada com sucesso noutras áreas, como é o caso de vários sites, que usam este conceito para 

fidelizar clientes, ou no marketing. Através do exemplo do e-curso estudado por Bamber, a autora 

mostra como é possível aplicar o conceito de gamificação no e-learning. Além das informações do 
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caso apresentado, a autora propõe incluir outros elementos de gamificação, de forma a aumentar a 

motivação dos alunos, alguns exemplos são: deve ser apresentado o feedback e informação sobre a 

evolução dos utilizadores no curso; o sistema deve ser tão social quanto possível; bónus especiais 

para realizar tarefas ou exercícios difíceis; possibilidade em converter pontos ou emblemas em bens 

virtuais ou mesmo em descontos nas propinas. 

 

A autora concluiu que a ‘Gamificação ajuda os alunos a ganhar motivação para estudar, e 

por causa do feedback positivo são ‘empurrados’ para a frente tornando-os mais interessados e 

estimulados para aprender. Gamificação pode constituir um poderoso impulso para estudar / ler 

mais’. A autora afirma também que ao aplicar a mecânica e a dinâmica de jogo a tarefas e processos 

de e-learning é possível aumentar o envolvimento do utilizador. É também referido o desejo, em 

trabalhos futuros, de implementar os elementos de gamificação propostos num curso de e-learning e 

seguir as métricas mencionadas. 

 

Segundo os autores Fitz-Walter & Tjondronegoro (2011) no artigo, Explorando as 

oportunidades e desafios do uso de sensores móveis para gamificação, discutiram o uso dos 

sensores móvel na gamificação, incorporado num jogo com o objetivo de apresentar a universidade a 

novos alunos. O jogo apresentado disponibiliza um mapa de localização para o aluno navegar no 

campus, consistindo numa caça ao tesouro e em evitar outras equipas.  

 

Para testar o jogo, foram recrutados 26 estudantes universitários (17 homens e 9 mulheres) 

que frequentam o primeiro ano e que possuem smartphone ou um dispositivo semelhante (iPhone ou 

iPad Touch). Os estudantes receberam 2 bilhetes de cinema gratuitos por participarem no jogo. Foi 

levada a cabo uma avaliação quantitativa, através de formulários disponíveis no fim do jogo, baseada 

na escala de Likert de 5 pontos (Totalmente em Desacordo, Discordo, Nem Concordo nem Discordo, 

Concordo, Completamente Concordo) complementadas por questões qualitativas. Os dados dos 

dispositivos usados foram recolhidos e analisados pelos investigadores.  

 

As conclusões mostram que das 20 tarefas apresentadas, os participantes realizaram pelo 

menos 4, sendo que 90.9% realizou pelo menos 8 e 81.8% completou pelo menos 10. Verificou-se 

que os alunos preferem tarefas que apresentam triggers (Ex: localização, tempo, evento). Dos 5 

insumos apresentados (check-in para um local, check-in para um evento, adicionar um amigo, 

digitalizar um código QR e responder a uma pergunta) metade (50%) escolheu digitalizar um código 

QR, apresentando-o como favorito. No entanto, foi relatado pelos participantes, que as tarefas que 

exigiam entrada numérica foram realizadas por tentativa e erro, e que este tipo de tarefas ‘é útil, mas 

não divertido’. As tarefas que exigiam uma sugestão contextual, como o código QR, encorajam mais 

os alunos a explorar o campus fazendo-os sentir parte do jogo. 

 

O estudo mostrou que o uso dos sensores móveis pode funcionar na gamificação. Sendo que 

o uso do contexto foi bem-recebido pelos participantes, mas apresenta desafios relativamente ao 
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design de sistemas, como o balanço entre a precisão do contexto necessário para acionar 

recompensas de jogo. 

 

No projeto, Gamificação de uma rede social académica universitária, apresentado por 

Bacelar, Morgado & Rocio (2016) e em fase de desenvolvimento, tem como objetivo conceber e 

implementar a Gamificação na Rede Social Académica SOL, baseada na plataforma Elgg 

customizada. Os autores realizaram uma revisão da literatura sobre a Gamificação em educação, 

onde afirmam existir ‘… evidencia fatores de impacto na aprendizagem e envolvimento dos 

indivíduos, potenciando o desenvolvimento de comunidades e da aprendizagem social’. A 

metodologia da investigação está dividida em três fases, mostrando o que os autores pretendem em 

cada uma para a Recolha de dados, Análise de dados e Implementação. Sendo que para a recolha 

dos dados estão previstas entrevistas semi-estruturadas, testes de usabilidade, observação da rede 

social, entre outros. 

 

Através dos resultados preliminares, foram identificados 3 grandes padrões de aceitação e 

uso da rede SOL com um total de 17 indicadores. Os três grandes padrões são: Fatores Críticos para 

o Sucesso, Fatores Atualmente Impulsionadores do Uso e Fatores Atualmente Inibidores do Uso. Os 

resultados obtidos na primeira fase do estudo permitem avançar com a criação dum protótipo 

funcional contendo Elementos Gamificados para a realização dos testes de usabilidade.  

 

De acordo com Gomes, Pereira & Nobre (2016) O artigo A gamificação no desenho 

personalizado no ensino superior a distância: um caso na aprendizagem de uma língua 

estrangeira, tem como objetivo apresentar um desenho gamificado criado, desenvolvido e 

implementado para o ensino de uma língua estrangeira – Francês – no ensino superior em contexto 

de e-learning. O desenho apresentado assentou na utilização de duas plataformas – Moodle e SOL. 

O estudo compreendeu o número de estudantes inscritos à UC, sendo a participação voluntária, 

totalizaram 26 indivíduos. Foi utilizada uma metodologia mista com triangulação: técnica de 

observação, questionário e entrevistas. No Moodle encontram-se as atividades pedagógicas e 

académicas. Na SOL, concretamente no grupo fechado Projeto Francês III, encontram-se tarefas nos 

blogues pessoais. O desenho apresentado ‘compreende uma narrativa, 25 vídeos, 5 quizzes, 24 

tarefas, um desafio monetário, badges, leaderboard, pontos e diversos tipos de feedback’. 

 

              As conclusões mostram, através dos resultados, que o desenho teve efeitos positivos 

entrando em linha com a revisão da literatura. O estudo mostrou também, que ‘uma plataforma que 

possa agregar todas as necessidades do desenho será preferível a se utilizar mais do que um 

ambiente virtual’. Ficou também demonstrado que um desenho complexo como o apresentado 

implica despender muito trabalho e tempo por parte da equipa. Sendo difícil que um professor com 

diversas turmas e a trabalhar sozinho consiga colocar em prática algo tão exigente. 
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No artigo Gamificação na Educação: O quê, como, por que se preocupar? de Lee & 

Hammer (2011) tem como objetivo abordar as três perguntas: o quê, como e porque se preocupar? – 

assim como explorar os potenciais benefícios e armadilhas da gamificação. A gamificação tem sido 

aplicada com resultados positivos, em domínios como marketing, politica, saúde e fitness. É 

importante compreender o papel da Gamificação na Educação. As regras de gamificação não devem 

apenas atender aos efeitos formais, mas também em termos de impacto emocional e social sobre os 

‘atores’ da escola. É importante saber os problemas que se enfrentam, projetar sistemas que corrijam 

esses problemas e desenvolver maneiras de os avaliar. 

 

São apresentadas três áreas em que a Gamificação pode intervir, que são: área cognitiva, 

área emocional e área social. É importante apresentar desafios concretos que estejam adaptados ao 

nível de habilidade do jogador, aumentando a dificuldade à medida que a habilidade do jogador 

aumenta. A Gamificação oferece tarefas claras e promete recompensas imediatas, em vez de 

benefícios vagos a longo prazo, assim como a ‘…a promessa de resiliência diante do fracasso, 

reformulando o fracasso como uma parte necessária da aprendizagem’. Ao permitir que os alunos 

assumam novas entidades pode ajudar os jogadores a assumir papéis importantes para a 

aprendizagem.  

 

A Gamificação pode absorver os recursos do professor, ou pode ensinar que só se deve 

aprender quando são fornecidas recompensas externas. Estes podem ser alguns resultados quando 

a Gamificação não aplicada da melhor forma. Alguns projetos de Gamificação irão ter êxito e outros 

irão falhar.  

 

O objetivo do artigo, Projeto de jogo e gamificação de conteúdo: avaliação de um 

projeto de aprendizagem de linguagem gestual, desenvolvido por Bidarra et al. (2015), é discutir 

os conceitos de design de jogo e Gamificação de conteúdos, com base num jogo sério, agradável e 

interativo, para a aprendizagem da linguagem gestual. A Comunidade Surda em Portugal é o público-

alvo deste projeto, contando com cerca de 150 000 indivíduos. O jogo VirtualSign, é composto por 

um modelo 3D interativo e tem como objetivo facilitar a aprendizagem da Linguagem Gestual 

Portuguesa. Pretende-se que o jogador controle uma personagem num cenário especifico. Cada 

mapa representa um nível, sendo que cada nível apresenta objetos dispersos (gestos), sendo que os 

gestos recolhidos são armazenados num inventário podendo ser usados posteriormente pelo 

utilizador. No design do jogo são apresentados um conjunto de requisitos funcionais e não funcionais 

da aplicação. Na Arquitetura de Jogos foram desenvolvidas duas aplicações, a aplicação de jogo em 

Unity 3D e a interface que conecta o tradutor de sinais virtuais à Unity. 

 

Talvez seja possível melhorar alguns processos educacionais, adicionando a gamificação e 

envolvendo os alunos de uma maneira mais física (por exemplo, usando luvas de Kinect e sensor), 

tornando a aprendizagem mais intensa e memorável. 

 



35 
 

 Os autores Bidarra, Rothschild & Squire (2011) pretendem com o artigo Jogos e 

Simulações em Educação a Distância: O Modelo AIDLET, discutir a seleção e o potencial uso de 

jogos eletrónicos e simulações no ensino à distância, apoiado por um modelo operacional chamado 

AIDLET’. O potencial dos jogos e simulações no ensino à distância, assim como os seus benefícios e 

lacunas, foram assuntos analisados neste artigo. Depois de aprestadas as principais categorias de 

jogos referenciados em estudos de jogos educacionais, foi apresentado o modelo AIDLET. O 

‘objetivo deste modelo é fornecer uma estrutura de planeamento para o desenvolvimento e inclusão 

de ambientes de jogos para a aprendizagem’. Os autores acreditam que ‘este é um grande momento 

para os atores do EaD assumirem o desafio de adotar novos meios digitais, jogos sérios e 

simulações interativas’. 
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3. Enquadramento Metodológico 
 

3.1 Metodologia 
 
Abaixo segue em quatro fases distintas a metodologia de investigação desenvolvida: 

 

1) Estudo do estado da arte:  

Seleção e estudo de diversa bibliografia científica nas áreas da gamificação, dos 

utilizadores de tecnologia digital e game design. De referir que uma revisão bibliográfica 

consistente direcciona-nos para um melhor enquadramento da problemática em análise. 

 

2) Recolha de requisitos:  

Questionários aplicados aos estudantes e que utilizam ou já utilizaram a modalidade 

de ensino online, levando em conta as opiniões partilhadas para desenvolvimento de uma 

solução que satisfaça todos os agentes envolvidos. 

Segundo Almeida e Pinto (1995), são consideradas algumas vantagens sobre este 

tipo de técnica de recolha de dados, tais como: a possibilidade de atingir grande número de 

pessoas, garantir o anonimato das respostas, permitir que as pessoas respondam no 

momento que lhes pareça mais apropriado e não expõe os questionados sob influência do 

questionador. 

Das fases do planeamento de um questionário teremos que ter em conta as 

seguintes: 

1) Definição da problemática – onde serão delineados os objectivos a atingir bem como 

as variáveis em torno do problema. 

2) Definição do público-alvo – ter em conta a população existente de forma a  

selecionar uma amostra que seja uma representação o mais fiel possível. 

3) Recolha de dados – Aplicação dos questionários à amostra selecionada. 

4) Organização e analise de dados – onde se procederá à analise estatística e a uma 

analise de conteúdo. 

5) Conclusões – fase final do planeamento onde serão verificadas as hipóteses bem 

como sugeridas propostas para novas problemáticas. 

 

3) Discussão e análise dos resultados:  

Discussão e análise dos resultados do ponto de vista qualitativo. 

Segundo André e Lüdke (1986), Analisar os dados qualitativos significam “trabalhar” 

todo o material obtido durante a pesquisa, ou seja, os relatos das observações, as 

transcrições de entrevistas, as análises de documentos e as demais informações disponíveis. 

 Estabelecendo pontes entre o que já foi feito em termos de gamificação e o que pode 

ser concluído agora com os novos dados obtidos. 
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 Como alertam André e Lüdke (1986): A categorização, por si mesma, não esgota a 

análise. É preciso que o pesquisador vá além, ultrapasse a mera descrição, buscando 

realmente acrescentar algo à discussão já existente sobre o assunto focalizado. Para isso ele 

terá que fazer um esforço de abstração, ultrapassando os dados, tentando estabelecer 

conexões e relações que possibilitem a proposição de novas explicações e interpretações. 

 

4) Potencialidades de uma estratégia de gamificação:  

Apresentação exploratória de potencialidades de um sistema de gamificação na plataforma 

Moodle. 

 
 

3.2 Caraterização do estudo 
 

Neste projeto considerou-se uma abordagem qualitativa com características exploratórias. 

Tentou-se alcançar, através de potenciais estratégias de gamificação, uma maior motivação por 

parte daqueles que são estudantes do ensino online. Com esta realidade tentou-se estimular a 

iniciativa, criatividade, interação, autonomia, características que devem ser parte integrante da 

personalidade de um estudante online. 

 

 

Como objetivos didáticos do estudo sublinham-se os seguintes: 

 

- Incremento da iniciativa - quer seja através de sugestões de melhoria, bem como de 

pesquisas para resolver os desafios colocados pelo jogo; 

 

- Incremento da criatividade - apelo à criatividade do aluno procurando que o mesmo faça 

parte integrante das melhorias a assinalar, e para que em versões melhoradas do jogo, essas 

mesmas melhorias já façam parte integrante do mesmo.  

 

- Aumento da interação - com a estratégia de jogo e consequente atingir de objetivos por 

fases e prémios de reforço positivo, será previsível que aumente o entusiasmo dos mesmos, e assim 

aumente os conhecimentos adquiridos na aprendizagem. 

 

- Estimulo à autonomia - a oportunidade dada de avaliar os colegas trará um maior contributo 

ao aumento da sua análise crítica, contribuindo para uma visão mais holística da matéria a lecionar.  
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3.3 Recolha de dados 
 
A metodologia usada englobou o inquérito por questionário elaborado com recurso ao 

“Google Forms”, sendo que, o questionário foi distribuído pela rede social Facebook e por e-mail. 

 

 A razão principal da escolha da distribuição do questionário pelas vias referidas prende-se 

com o fato de os visados serem ou terem sido alunos do ensino online. Neste sentido optou-se por 

uma distribuição totalmente digital do mesmo, uma vez que, assumiu-se a familiaridade dos 

inquiridos com ambas as plataformas. Este mesmo questionário esteve acessível ao preenchimento 

desde 04/05/2017 até 20/05/2017.  

 

A recolha de dados decorreu para que os resultados apurados viessem a revelar quais as 

preferências do público-alvo, tendo as potencialidades de estratégias de gamificação sido abordadas 

com base nessas mesmas preferências, de referir que o questionário distribuído foi colocado em 

anexo. 

 

3.4 Discussão de resultados 
 

Nesta seção do capítulo serão apresentados e discutidos os principais resultados desta 

investigação. Assim sendo, tendo presente o que foi abordado na revisão da literatura e com base 

nos dados recolhidos (inquéritos), procurou-se analisar e refletir sobre possíveis modelos de 

gamificação a implementar com recurso à plataforma Moodle. 

 

 

➢ Faixa Etária: 

Quanto à idade verificamos que a média de idades dos inquiridos se situa entre os 18 e 35 

anos com 41,8% dos inquiridos. 

 

➢ Género: 

Quanto ao sexo verificamos que a maioria dos inquiridos é do sexo feminino com 78,1% dos 

inquiridos. 

 

 
➢ Utilização de redes sociais: 

Quanto à utilização das redes sociais podemos verificar que 91,1% dos inquiridos são 

utilizadores de pelo menos uma rede social, sendo que, é o Facebook que com larga maioria 

tem a maior preferência (fig. 14). 

Uma conclusão importante retirada da revisão da literatura, pela investigadora 

Lazzaro (2004), é que as pessoas têm diferentes emoções quando jogam em grupo ou 

quando jogam sozinhas. A autora defende que quando jogam em grupo, os jogadores têm 

emoções mais frequentemente e com maior intensidade do que quando jogam sozinhos. 
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Nicole realça que o jogo em grupo permite o aparecimento de novos comportamentos, 

rituais, emoções que tornam os jogos mais excitantes. 

Ora posto isto e de acordo com os dados obtidos no questionário verifica-se que a 

esmagadora maioria da amostra é utilizadora de uma rede social, assim sendo, podemos 

constatar que a mostra em causa é composta por elementos que preferem a interação social 

logo darão primazia a estratégias de jogos que envolvam o grupo em detrimento de jogos 

onde não tenham qualquer contato com os restantes elementos.  

 

 

 

Figura 14- Redes sociais utilizadas pelos inquiridos no questionário 

 
 

➢ Funcionalidades das redes sociais: 

No que respeita à questão nº 11 do questionário “Qual ou quais são as funcionalidades 

presentes na(s) rede(s) de que é utilizador, que o motivam a usar a(s) mesma(s)?” algumas 

das respostas obtidas foram: 

 

“Contactar colegas de estudo atuais e colegas de escola que não vejo presencialmente.” 

“Comunicação rápida e acesso à informação tb de forma rápida” 

“Comunicação, partilha de fotos e troca de informações.” 

“Rapidez da informação” 

“Contacto com conhecidos” 

“Facilidade em comunicar” 

“Pesquisa de informação e contacto com amigos, tanto amigos que conheço pessoalmente como 

amigos que conheço só online, tipo, os colegas da universidade” 

“Contacto com colegas” 

“Estar sempre actualizado, com notícias dos amigos e da sociedade” 

“Rápido contacto e partilha de informação.” 

 “Messenger e partilha de fotografias” 

“Comunicação, aceder a noticias” 

“Comunicar e aceder ao conhecimento de forma instantânea” 
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“Para contactar pessoas e entretenimento” 

“Entretenimento” 

“A proximidade com pessoas em qualquer ponto do mundo” 

“Informações” 

“Rapidez de resposta” 

“comunicação e informação instantânea” 

“constante possibilidade de interação” 

“likes, respostas rápidas e contato permanente” 

“chat, informação, contacto constante” 

 

Nesta pergunta de resposta livre encontramos alguns dos elementos essenciais numa 

estratégia de gamificação que é o feedback imediato, de acordo com (Marczewski, 2013) uma das 

queixas sobre o mundo real é que a avaliação é muitas vezes muito lenta, acontece no final do ano, 

entrega bimensal de notas, exames interinos. No mundo do jogo, a avaliação é constante e 

instantânea. 

O uso efetivo da avaliação formativa requer o uso efetivo do feedback, de modo que os 

alunos tenham uma visão clara e a compreensão das metas ou objetivos de aprendizagem, uma 

forma de relacionar o seu próprio desempenho com esse objetivo e, então, uma maneira de alcançar 

o objetivo, se houver alguma discrepância entre o estado e o seu próprio objetivo de desempenho 

(Delacruz, 2011). Deste ponto de vista e verificando as respostas dadas verifica-se que os elementos 

da amostra ambicionam o contacto social de um ponto de vista da constante interação e essa 

mesma interação vise proporcionar “rapidez na resposta”, “resposta rápidas e contato permanente”. 

 
 

 

➢ Estilos de Jogos: 

Nos estilos de jogos preferidos verifica-se abaixo que o preferido e com larga vantagem 

sobre os outros é a estratégia, seguido do estilo de jogo aventura. No lado oposto verifica-se 

que RPG é o estilo de jogo menos solicitado (fig. 15). 

 

Estilo de jogo SIM NÃO 

Aventura 60,3 % 39,7 % 

RPG 26 % 74 % 

Estratégia 89 % 11 % 

Simulação 58,9 % 41,1 % 

Caça ao tesouro 47,9 % 52,1 % 

 

Figura 15- Preferência de estilos de jogos (tabela própria) 
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Aventura São jogos em que o jogador assume o papel de um protagonista 

em uma história interativa com exploração e resolução de quebra-

cabeças. 

RPG São jogos em que a sua característica principal é o controlo de um 

personagem que se desenvolve ao longo do jogo. 

Estratégia São jogos que enfatizam habilidades de pensamento e planeamento 

para alcançar rapidamente a vitória. 

Simulação São jogos com o objetivo de simular um mundo real ou fictício. 

Caça ao tesouro São jogos cuja motivação é a obtenção de um prémio final. 

 

Figura 16- carateristicas dos estilos de jogos (tabela própria) 

 
Ora verifica-se então que na sua grande maioria a dos indivíduos da amostra em causa 

prefere explorar as suas habilidades de pensamento bem como delinear estratégias de 

planeamento que possibilitem a sua primazia em relação aos demais.  

 

 

 

➢ Em relação à ultima questão de resposta aberta, onde era pedido que cada um expressa-se 

individualmente os seus gostos pessoais em termos do que poderia ser interessante em 

termos de estratégias de jogo. Pode-se concluir que as respostas avaliadas complementam o 

estilo de jogo de estratégia, aliando a esta quizzes, quebra-cabeças, solo learn, jogos do tipo 

quem quer ser milionário, e campeonatos pontuados que estimulem a competitividade. 

 

Segue em baixo exemplos de respostas abertas dadas pelos inquiridos: 

 

“Quem quer ser milionário (2) ” 

“Jogos com pontuação (2) ” 

“Qualquer tipo de jogo educativo que seja divertido promovendo a aprendizagem de uma forma 

educativa através de dispositivos móveis.” 

“Teria de ser um jogo em que as componentes, educação, desporto, e as várias de ensino 

estivessem interligadas de forma a enfatizar o jogador criando nele a vontade de jogar com a 

aprendizagem sempre presente.” 

“Jogo com perguntas de matérias, tipo, quem quer ser milionário.” 
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“Estratégia aplicada a maior participação dos alunos, e troca de conhecimento entre alunos” 

“Fatores que apelem à competitividade positiva. Em que a participação por parte dos alunos tenha 

um feedback rápido por parte do docente. Avaliação dos trabalhos e participação feita pelos colegas 

(avaliação feita pelos pares), com comentários sobre a mesma. Em que o docente apresente o 

feedback dos mesmos.” 

“Ensino através de competitividade entre os alunos” 

“Jogos tipo quem quer ser milionário” 

“Pontuação por atividades desenvolvidas” 

“Possibilidade de jogo com vários jogadores em simultâneo” 

“Jogos que dão prémios ou pontos” 

“Jogos com pódio” 

“Jogos com premio” 

“jogos com pontuação e/ou prémios, competição” 

 

O objetivo de se recorrer à gamificação é estimular a aprendizagem e torna-la mais interativa e 

interessante para os alunos e as características que contribuem para um maior empenho destes nos 

sistemas baseados em estratégias de gamificação são (Ed-Rom, 2017b): 

 

• Feedback: O feedback frequente e imediato é importante para que os alunos conheçam o 

seu progresso e nível de aproveitamento, de modo a que possam implementar estratégias para 

melhorar o seu desempenho, o que é extremamente importante em e-learning, uma vez que se trata 

de uma aprendizagem autónoma e à distância; 

• Desafios: Os desafios lançados com uma intenção clara para o aluno, tendo em conta as 

atividades de aprendizagem a algo do “mundo real”, motivam e incentivam os alunos a agir; 

• Competição: Através da gamificação é estimulada a competição direta entre os alunos, 

sendo possível eleger, a título de exemplo, o melhor aluno da semana ou do mês, ou até uma 

competição mais saudável e passiva com a publicação das cinco melhores notas de um teste; 

• Recompensas: As recompensas (sob a forma de pontos, medalhas, objetos colecionáveis ou 

de mérito), associadas ao feedback, incentivam o aluno a ter bom aproveitamento nas tarefas, 

motivando-o para as atividades seguintes, promovendo a aprendizagem e o sucesso escolar.  

De acordo com a revisão da literatura verifica-se que quatro fatores essenciais numa 

estratégia de gamificação são 1) feedback; 2) desafios; 3) competição; 4) recompensas. O que é 

verificado na última questão de resposta aberta do questionário é que os elementos da amostra em 

causa na sua esmagadora maioria referem estes quatro elementos transparecendo em nosso 

entender que os desafios estimulados por uma competição pontuada, tendo uma recompensa por 

esses mesmos resultados atingidos figuram numa tabela classificativa em que se possa medir e 

comparar os desempenhos efetuados por cada um dos elementos ao longo das avaliações 

efetuadas. 



43 
 

4. Aproximação a um projeto de gamificação 
 

 

4.1.1 Exemplo de mecanismo de jogo a criar 
 

Face ao que foi o estudo, e face aos resultados do questionário é possível fazer a seguinte 

proposta: 

 

Assemelhando-se a um campeonato de futebol, o jogo será constituído por uma tabela 

classificativa, na qual, ao longo do semestre os alunos vão subindo e descendo conforme os pontos 

obtidos. Serão, por isso, ao longo do semestre, colocados desafios a alcançar pelos alunos que 

serão pontuados da seguinte forma: 

 

5 Pontos – Excelente; 

4 Pontos – Bom com distinção; 

3 Pontos – Bom; 

2 Pontos – Suficiente; 

1 Pontos – Insuficiente; 

 0 Pontos – Não participou; 

 

 A ferramenta da plataforma Moodle a utilizar para a demonstração da classificação será a  

pauta, A pauta permite que aluno aceda à sua nota em cada atividade e na própria UC, podendo 

demonstrar a sua posição face aos outros colegas de turma e a nota média da turma, o que visa 

estimular o envolvimento e participação do aluno na UC e onde à semelhança das notas de um teste, 

serão lançadas as notas por cada uma das atividades propostas ao longo do semestre. Notas essas 

que irão sendo somadas à classificação individual de cada um. Será também determinante, que em 

cada atividade proposta, exista feedback por parte do docente bem como a análise crítica efetuada 

por outros alunos em alguns dos desafios lançados. 

 

 Posto isto e tendo em conta que existirão desafios que irão ser avaliados pelos seus pares, 

outra das ferramentas que terá bastante relevo será a atividade Fórum, visto que, esta atividade 

permite aos participantes ter discussões em modo assíncrono. Será neste espaço de debate que 

cada um irá revelar a estratégia utilizada para a resolução dos desafios, bem como explicar as suas 

conclusões, tal como verificado no artigo (Barrére et al., 2017).- onde explica que no fórum, além da 

pontuação geral por participação, é permitido pontuar abertura de discussão, réplicas e tréplicas. Tal 

fator é importante para incentivar o debate. Para que o fórum pontue corretamente, é necessário que 

o tutor/professor avalie as mensagens ou que o aluno fique com a ação de concluir a atividade, 

gerando assim o evento que aciona a contagem da pontuação.  

 

http://moodle.lead.uab.pt/projetos/grade/report/index.php?id=15
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 Esta gamificação estimula a cooperação entre colegas através da exposição crítica de cada um. A 

recompensa deste jogo deriva da atribuição de pontos a cada desafio apresentado. O total de pontos 

corresponderá à classificação final a atribuir ao aluno, classificação esta que fará média aritmética 

com o teste final, na valoração de: 

 

50% da nota final – posição obtida no campeonato semestral; 

50% da nota final – teste final a realizar pelos alunos no final do semestre; 

 

Pelo que, dando uma ênfase grande à nota obtida na participação nos desafios a colocar, se 

constitui como um incentivo ao incremento da participação. A posição a atribuir no final e a coleção 

de pontos funcionam como recompensa imediata e são fatores de motivação para manter o 

estudante envolvido até ao final. 

 

 Para apuramento de notas de participação cada uma das posições referentes à tabela 

classificativa tem uma correspondência a final. 

 

 1º Lugar – 20 valores 

 2º Lugar – 19 valores 

 3º Lugar – 18 valores 

 Do 4º ao 7º Lugar – 15 valores 

 Do 7º ao 10º Lugar – 12 valores 

 Do 10º lugar para baixo – 10 valores 

 Últimos 3 lugares – 8 valores 

 

De ressalvar que se algum dos alunos obteve em mais de 50 % dos desafios lançados a 

classificação de “0 pontos – Não participou”, independentemente da sua posição a final na tabela 

classificativa o aluno será automaticamente valorado com 0 pontos de classificação final. 

 

4.1.2 Objetivos 
 

Os objetivos a seguir são simples, claros e concisos. A adição de um objetivo adiciona uma 

meta, um propósito e um resultado que pode ser quantificável. Ao invés de criar um jogo muito 

complicado, com regras extremamente elaboradas, opta-se por criar um jogo simples, fazendo uso 

das ferramentas que a plataforma Moodle disponibiliza. 

 

Isto porque, é nosso entendimento que uma estratégia de gamificação serve para manter os 

elementos que nela participam interessados e motivados. São muitas vezes a dificuldade de 

perceção, acrescida da complexidade das regras que desmotivam e afastam os participantes do 

objetivo principal. 
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Ao optar-se por uma gamificação assente na elaboração de jogos de estratégia, procura-se 

criar nos participantes uma maior autonomia no seu trabalho derivando com isso as seguintes 

vantagens: 

- Promover uma maior interatividade entre os seus participantes, estimulando muitas vezes o 

trabalho em equipa; 

- Promover o pensamento tático, desenvolvendo a capacidade de planear. 
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5. Conclusão 
 

5.1 Considerações finais 
 

No que respeita ao objetivo principal desta tese de mestrado, a mesma teve como finalidade 

propor um modelo de gamificação, que fosse de encontro às expetativas e preferências de quem é 

utilizador do ensino online, e consequentemente aumentar a motivação e participação dos mesmos. 

 

Numa primeira fase, foi realizado trabalho de pesquisa e revisão de literatura. Seguido da 

recolha de dados através de questionários dirigidos a utilizadores desta modalidade de ensino. Neste 

estudo em concreto procurou-se elucidar quais as potencialidades que a plataforma Moodle possui 

em termos de gamificação, de forma a propiciar o envolvimento ativo dos alunos. Foi claro está, tida 

em conta as preferências dos utilizadores inquiridos, de maneira a que a estratégia como forma de 

jogo estivesse predominantemente presente, tendo sido desenvolvido um conceito geral de 

gamificação, na forma semelhante a um campeonato pontuado de acordo com a prestação de cada 

um. Mas com uma componente de flexibilidade no que respeita aos desafios apresentados, uma vez 

que, fazendo uso das atividades e recursos da plataforma poderão modificar-se de acordo com o 

pretendido, bem como de acordo com as caraterísticas de cada grupo envolvido. De uma maneira 

genérica, podemos afirmar que de entre as ferramentas ao nosso dispor, algumas das que mais 

vantagens nos dão para uma gamificação baseada na estratégia bem como no fator competitivo são: 

 

 Fórum 

Para exporem a resolução das atividades de estudos de caso, onde os alunos refletem e 

partilham opiniões sobre a sua solução; 

Por ser por excelência um espaço social de partilha de ideias. 

 

 Lição 

Tem como grande vantagem ser um meio que proporciona conteúdos para diferentes 

estilos de aprendizagem. Por exemplo, os alunos podem optar, de acordo com a sua preferência, 

por uma página de vídeo, podcast ou texto; 

Para revisão de conhecimentos adaptados ao nível de conhecimento de cada aluno, com 

diferentes conjuntos de perguntas que são exibidas em função das respostas dadas às perguntas 

iniciais. 

 

 Pauta 

Para dar feedback sobre o desempenho e classificação do aluno; 
 

A tecnologia ao nosso dispor nos dias de hoje, aumenta de forma exponencial as 

possibilidades de ensino. Cabe-nos agora conseguir inovar com essa mesma tecnologia de modo a 

que os alunos passem a encarar o ensino de forma menos pesada, séria ou stressante. Apesar de 
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não ter sido possível aplicar o modelo de gamificação proposto recorrendo às ferramentas 

disponíveis na plataforma moodle. Julgamos, com base nas opiniões recolhidas através dos 

questionários distribuídos, que os utilizadores valorizam muito a competição entre pares, de forma a 

manter a sua participação em níveis elevados. Pelo que, o que melhor evidencia a competição entre 

pares entende-se ser a pontuação da prestação de cada um, pontuação esta que irá refletir os 

prémios finais. 

 

No que respeita a riscos e aspetos negativos a ter em consideração, podemos afirmar que a 

não compreensão das regras pelos destinatários é certamente o principal aspeto a ter em conta. Pelo 

que se considera que a adopção de jogos com regras demasiado complicadas tendem a afastar os 

intervenientes do jogo. Outro dos riscos comportados neste tipo de projeto é a não efetivação do 

feedback imediato, isto porque, todos os jogos devem ter uma componente dinâmica que lhe permita 

que os seus intervenientes se mantenham participativos e com o seu nível de interesse elevado. 

Posto isto, é fundamental que obtenham resposta constante ao seu nível de desempenho. 

 

Em suma, a gamificação não altera o conteúdo a ser lecionado em sala de aula. Acrescenta 

sim, maior atracão de entre outros fatores. Incluindo-se regras e outros elementos retirados de jogos, 

de maneira a alterar a participação dos alunos e torná-la mais agradável. 

 

5.2 Investigação Futura 
 

Nesta área existe ainda um longo caminho a percorrer, visto ser um tema relativamente 

recente na educação. Neste contexto seria eventualmente oportuno, testar diferentes modelos de 

jogo em diferentes turmas, de forma a chegar a um modelo de jogo que maximizasse o nível de 

participação nos alunos. Nomeadamente através do uso de tecnologias móveis e de dispositivos em 

rede, podendo incluir a Realidade Aumentada e a Realidade Mista. 

 

Será também importante perceber o nível e a quantidade de regras possíveis de aplicar, 

tendo em conta a carga de trabalho que caberá a cada docente, para que, por exemplo, o feedback 

seja o mais imediato possível mantendo assim o interesse dos participantes. 

 

Tendo em vista os resultados obtidos no questionário distribuído, será pertinente incluir numa 

investigação futura o desenvolvimento de jogos baseados na aventura e na estratégia que fomentem 

a competitividade entre os alunos envolvidos. Considera-se também importante envolver alunos das 

aéreas de TI, no desenvolvimento da gamificação, optando claro está pela criação de software que 

permita uma maior liberdade face às limitações de software impostas pela plataforma moodle.  

 

 Seria também interessante replicar o estudo pelas várias áreas do ensino, de forma a 

perceber o modo como iriam variar as propostas de gamificação de acordo com as áreas em estudo. 
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