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RESUMO 

 

Tendo em vista os processos de avaliação de desempenho docente nas instituições 
de ensino superior (graduação) e a importância na gestão dos resultados para 
melhoria das ações corretivas, bem como a identificação dos agentes envolvidos no 
processo de avaliação docente, o problema da pesquisa foi identificado como sendo 
a falta de resultados simultâneos na avaliação de desempenho docente para 
correções e adequações necessárias durante o processo de ensino e aprendizagem. 
Por isso, o objetivo desta pesquisa foi desenvolver uma ferramenta de avaliação e 
acompanhamento a ser adotada em instituições de ensino superior, utilizando jogo 
sério que atribuísse resultados simultâneos na vida discente e docente do ensino 
superior privado. Para tanto, as teorias de aprendizagem, a gamificação e as 
características dos processos avaliativos docentes e do ambiente educacional, 
Centro Universitário Faculdade Cidade Verde (Unifcv), foram analisado pela ótica 
dos processos de ensino e aprendizado. A pesquisa foi de caráter qualitativo, uma 
vez que visou aprofundar o conhecimento a respeito do processo avaliativo do 
desempenho docente especificamente em um centro universitário, bem como 
identificar os fatores influenciadores das estruturas tradicionais de avaliação 
docente. Com base no referencial teórico, foram pesquisadas a origem, evolução e 
processos de gamificação e sua inter-relação com o ensino e aprendizagem. Após 
essa etapa, foram desenvolvidos scripts e aplicados em um jogo piloto (software) 
gamificado, num estudo de caso com alunos, professores e gestor dos cursos de 
Administração, Ciências Econômicas e Tecnólogo em Gestão de Marketing da 
Unifcv. Para a estruturação do jogo, seguiu-se a ordem de definição do motor 
gráfico, desenvolvimento do ambiente de jogo, definição e criação dos scripts, 
implantação das estratégias e objetivos do jogos e, por fim, aplicação de teste do 
jogo piloto. A coleta de dados se deu por meio de questionários eletrônicos, uso do 
jogo desenvolvido especificamente para a avaliação de desempenho docente, 
pesquisa bibliográfica e análise dos questionários. Os resultados quantitativos 
mostraram que os efeitos de um sistema gamificado (jogo) impactam 
consideravelmente na obtenção de resultados pontuais e direcionados dos 237 
envolvidos na pesquisa. Além disso, confirmou-se que a agilidade na gestão de 
informações do desempenho permite a resolução de problemas em cada aula 
ministrada e em um período mais curto que da forma tradicional. Os envolvidos 
passaram a ter resultados simultâneos de suas ações em sala de aula e puderam 
solucionar os problemas pontualmente. Por fim, observou-se também, por meio dos 
feedbacks, que há comprovação empírica da maioria dos pontos teóricos que 
aproximam o papel da tecnologia, gamificação e ensino aprendizagem. 

 

Palavras-Chave: Gamificação. Desempenho docente. Ensino aprendizagem. Jogo Sério. 
Avaliação de docente. 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Considering the processes of evaluation of teaching performance in higher education 
institutions (undergraduation) and the importance in managing the results to improve 
corrective actions, as well as the identification of the agents involved in the teacher 
evaluation process, the research problem was identified as the lack of simultaneous 
results in the assessment of teacher performance for corrections and adjustments 
required during the teaching and learning process. Therefore, the objective of this 
research was to develop a tool for evaluation and follow-up to be applied in higher 
education institutions, using a serious game that attributed simultaneous results in 
the life of students and teachers of private higher education. In order to do so, the 
theories of learning, gamification, the characteristics of the evaluative processes, and 
the educational environment, University Center Faculdade Cidade Verde (Unifcv) 
were analyzed. The research was of a qualitative nature, since it aimed to deepen 
the knowledge about the evaluation process of the specific teaching performance of 
a university center, as well as to identify the influencing factors of the traditional 
teacher evaluation structures. Based on the theoretical reference, the origin, 
evolution and processes of gamification and interaction with teaching and learning 
were investigated. After this stage, scripts were developed and a pilot game 
(software) was applied in the case study to the students, professors and manager of 
the courses of Administration, Economic Sciences and Technologist in Marketing 
Management of Unifcv. For the structuring of the game was followed the order of 
definition of the graphic engine, development of the game environment, definition and 
creation of the scripts, implementation of the strategies, objectives of the games, 
finally, test application of the pilot game. The data collection was done through 
electronic questionnaires, use of the game developed specifically for evaluation of 
teaching performance, bibliographic research and analysis of the questionnaires. The 
quantitative results showed that the effects of a gamified system (game) have a 
considerable effect on the achievement of specific and targeted results of the 237 
involved in the research, in addition, it was confirmed that the agility in the 
performance information management allows the resolution of problems in each 
class taught and in a shorter period than in the traditional way. Those involved began 
to have simultaneous results of their actions in the classroom and were able to solve 
problems on time. Finally, it has also been observed through feedback that there is 
empirical evidence from most of the theoretical points that approach the role of 
technology, gamification and teaching learning. 
 
Keywords: Gamification. Teaching performance. Teaching learning. Serious game. 
Teacher evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Levando em consideração o avanço da tecnologia e o ensino, Koster (2004) 

defende a ideia de que trabalho e jogo podem estar no mesmo ambiente. A partir 

disso, verifica-se também a possibilidade de estender essa relação jogo-trabalho 

para o ambiente acadêmico visando a aula-jogo. Se para o acadêmico a faculdade é 

um local de aquisição de conhecimento, para o docente, além disso, é um local de 

trabalho. Nesse sentido, a questão de jogos sérios torna-se propícia, já que a 

aplicação dessa tecnologia e gamificação como ferramenta de ensino está cada vez 

mais presente nos ambientes comuns aos jovens e adolescentes. 

Segundo Ciriaco (2018) em reportagem à revista eletrônica Tecmundo, até 

julho de 2018, 82% dos portadores de smartphones usam o aparelho para jogos e 

estão constantemente conectados com a finalidade de vencer as etapas às quais se 

propuseram nos jogos interativos. A pesquisa teve como objetivo consumidores 

entre 18 e 65 anos em 25 países, e comprova que 44% dos brasileiros baixaram até 

três jogos completos apenas nos três primeiros meses do ano mencionado. 

Essa prática é privilegiada não só pelo avanço tecnológico como também pela 

facilidade de acesso à internet, além da maior acessibilidade de aquisição e o 

aumento do poder de compra de tecnologias móveis. Por isso, na atualidade, há 

uma interdependência da tecnologia que gera a possibilidade de usar essa 

importante ferramenta também na educação, por meio não só de jogos para passar 

o tempo, mas também na forma de “jogos sérios”. 

Mike Zyda (2005) define Jogo Sério como sendo uma competição mental 

jogada por meio de uma tecnologia e com regras específicas, a qual usa o 

entretenimento para promover treinamentos, educação, saúde, políticas públicas e 

para comunicações estratégicas, ainda que os jogos existam desde antes da era 

tecnológica. 

Nesse sentido, instrumentalizar por meio de jogos propicia problematização e 

resoluções orientadas, com a finalidade de que o processo se torne agradável, 

divertido, lúdico, mas, ao mesmo tempo, sério, uma vez que os envolvidos 

precisarão estar aptos a pensar racionalmente para a definição e resolução das 

tarefas propostas por um mediador que, por meio da gamificação, auxilia durante os 

objetivos traçados e análise dos resultados. 
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Para Vianna et al (2013, p. 13),  

 

a gamificação (do original em inglês gamification) corresponde ao uso de 
mecanismos de jogos orientados ao objetivo de resolver problemas práticos 
ou de despertar engajamento entre um público específico. Com frequência 
cada vez maior, esse conjunto de técnicas tem sido aplicado em campos 
variados, tais como saúde, educação, políticas públicas e esportes. 

 

 Portanto, a gamificação engloba e auxilia no processo de aquisição do 

conhecimento de diversas áreas. Ressalta-se aqui a possibilidade de ela ser 

utilizada na educação e na avaliação, uma vez que o processo pode se tornar mais 

divertido, interessante e desafiador com metas atingíveis, uso dinâmico da 

tecnologia, e com a possibilidade de análise de desempenho dos estudantes e 

docentes. 

 Para Zotti (2014), a gamificação auxilia em alguns processos que comumente 

já precisam ser realizados, mas que, por meio dos jogos, tornam-se mais prazerosos 

e divertidos. Levando em consideração que, na maioria das vezes, os acadêmicos 

frequentam a sala de aula depois de um dia exaustivo de trabalho e que, para o 

docente, esse é o momento de sua função de colaborador (trabalho), o uso da 

gamificação auxilia o processo e incentiva para o objetivo central: o 

compartilhamento de conhecimento.  

 Se há atividades necessariamente tidas como obrigatórias para a aquisição 

do conhecimento, essa reestruturação de uma atividade processual em jogo é 

denominada gamificação. Em tradução livre, Kapp (2012) define jogo, game, como 

um sistema em que jogadores se empenham em um desafio subjetivo (abstrato) 

definido por padrões e regras, gerando um resultado tangível, geralmente também 

observado em uma reação emocional. Ou seja, justamente o que se perpetua nas 

atividades interativas e jogos de modo geral. 

No que diz respeito à aplicação de conteúdos em sala de aula, o papel da 

tecnologia é cada vez mais notório e os profissionais da educação buscam adequar-

se a ela, com a finalidade de tornarem as aulas atrativas e melhor contextualizadas 

para o público, que tem grande acesso à tecnologia. Leopoldo (2004) defende que 

“as novas tecnologias surgem com a necessidade de especializações dos saberes, 

um novo modelo surge na educação, com ela pode-se desenvolver um conjunto de 

atividades com interesses didático-pedagógicos”. Com essa adaptação à tecnologia, 

surge a necessidade de racionalização na obtenção de dados estatísticos com a 
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finalidade de constante melhoria nos processos avaliativos e resultados qualitativos 

dos serviços educacionais.  

Inserem-se nesse contexto os chamados jogos de aprendizagem. Koster 

(2004) exemplifica que as barreiras existentes entre aprendizagem-diversão e 

trabalho-jogo precisam de atenção e devem ser repensadas, uma vez que, para o 

autor, o ato de aprender e ensinar pode ser aliado à diversão, o que 

consequentemente tornará o processo produtivo e menos enfadonho. Por isso, o 

docente, profissional qualificado para o trabalho de ensino, deve levar em 

consideração que esse trabalho pode ser permeado por diversão e obtenção de 

resultados de seu próprio desempenho. 

É sabido que o processo de ensino acompanha a tecnologia, principalmente 

na década de 70, e ambos, por meio da disseminação da internet, têm se adaptado 

às necessidades do mercado. Por isso, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) lei n. 

5.692/71, pioneira em pensar no acesso à educação por meio de “supletivos”, foi 

experimental e, na época, considerada como precária devido ao seu funcionamento, 

mas um avanço para a aquisição do conhecimento e formação dos estudantes.   

Lemgruber (2017) define que o tipo de aprendizagem atual se classifica na 

terceira geração, ou seja, a de acadêmicos que tem total acesso à internet, redes de 

conferências por meio de computadores e estações de trabalho multimídia. O autor 

classifica em dois extremos os profissionais que pensam educação na atualidade: de 

um lado, os que acreditam que o ensino por meio da tecnologia, por exemplo, com o 

Ensino a Distância (EAD), afetam positivamente a qualidade de ensino; do outro 

lado, os que defendem o ensino presencial como a melhor forma de ensino-

aprendizagem. Entretanto, nesse contexto estão os ensinos presenciais que 

necessitam ser repensados para se tornarem mais atrativos e motivadores. 

Pimenta e Ansatasiou (2005) defendem que independentemente da 

modalidade de ensino, o que se deve atentar é para a forma com que os conteúdos 

são aplicados. Para as autoras, há ensino quando existe aprendizagem, por isso, o 

processo é importante e o sistema presencial de ensino deve acompanhar as 

pesquisas que estão sendo realizadas no ensino a distância, de modo que o sistema 

presencial permaneça atrativo a partir de práticas inovadoras, como, por exemplo, 

as salas de metodologias ativas e o uso da tecnologia para o ensino, em destaque, o 

uso da gamificação. 
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O mediador/docente é o agente responsável por ligar o uso da tecnologia aos 

acadêmicos. A análise aqui proposta permite observar o desempenho do professor 

em suas aulas com a finalidade de melhoramento contínuo no processo de ensino-

aprendizagem. Para tanto, utiliza-se da gamificação de aulas e observação de 

estratégias flexíveis. 

O grande desafio é avaliar o avaliador, pois, em determinados momentos, 

principalmente nas instituições particulares de ensino, o profissional, contratado 

como mediador do conhecimento, passa por um momento de avaliação de 

desempenho, o que nem sempre é agradável. 

A equipe de estudos dirigida pela Prof.ª Doutora Maria Odete Valente, da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, realizou uma pesquisa 

denominada a “Avaliação dos docentes do ensino superior: Desenvolvimento de 

instrumentos de avaliação de desempenho” no ano de 1998, com cerca de 2087 

docentes, que resultou, internacionalmente, em reavaliação dos métodos avaliativos 

do profissional responsável a transmitir conhecimento (VALENTE, 1998). 

Na pesquisa, os autores destacam que o grande objetivo de avaliar o docente 

é a busca pela qualidade. Por isso, segundo os pesquisadores, “avaliar os docentes 

do ensino superior com vistas ao seu desenvolvimento profissional é diferente de 

fazer a sua avaliação para mostrar a eficácia perante a sociedade” (VALENTE, 

1998, p. 6). Para Valente (1998), destaca-se ainda que o desenvolvimento do 

docente requer aprender com suas próprias experiências, de modo que é importante 

salientar o uso da regulação e da retroalimentação (feedback). 

O docente, por estar envolvido diretamente no processo, precisa entender 

que a avaliação serve para a melhoria contínua. Braskamp e Ory (1994) analisam 

com a metáfora de “Sitting beside”1 ao definirem a avaliação do desempenho, pois, 

para os autores, a avaliação pessoal envolve algumas ações como: comprometer, 

interagir, partilhar, confiar e trabalho em conjunto discutindo, refletindo, ajudando, 

construindo, colaborando e aperfeiçoando. 

Quanto à receptividade dos resultados das avaliações, observados de forma 

mais aprofundada adiante, nem sempre eles são vistos como possibilidades de 

melhoria pelos docentes. Entretanto, o objetivo do desempenho do professor em 

suas aulas deve ser para alavancar a carreira e o processo de ensino-

                                                           
1
 Sentado ao meu lado. Ou seja, aprender lado a lado com alguém. 
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aprendizagem. A apresentação de ensino de qualidade é objetivo comum entre 

empresas que objetivam excelência de seus produtos. Para isso, as ferramentas 

tecnológicas vêm ao encontro da definição que Paladindi, citando Juran & Gryna 

(2000), destaca como qualidade adequada ao uso, ou seja, trata-se da obtenção da 

satisfação plena tanto da empresa como de sua clientela por meio de seus produtos 

e serviços.  

Essa satisfação deve ser contínua e precisa fazer parte da missão de 

qualidade da empresa, com estratégias aplicáveis mesmo com o passar dos anos. A 

satisfação da clientela acadêmica, entretanto, é mais pontual, uma vez que a 

passagem do discente por uma instituição é razoavelmente curto e, justamente 

devido a isso, a tecnologia e a educação se encontram, pois as informações 

precisam ser gerenciadas com o máximo de agilidade possível e englobando toda a 

instituição, que tem como objetivo final a satisfação do acadêmico. 

O problema está em se apresentar ferramentas efetivamente relevantes que 

agreguem a gamificação e que possam ser usadas pelo docente tanto para a 

melhoria de processos quanto para a avaliação do desempenho. Por isso, delimita-

se o desenvolvimento de um jogo, por meio da gamificação, que auxilie nesse 

processo.  

Embora na atualidade, conforme análise durante o trabalho, o método 

utilizado se dê apenas nos finais de período, de modo que o docente é capaz de 

visualizar seu desempenho semestral/anual, é importante que ele seja capaz de 

observar a melhoria no decorrer das aulas e não apenas nos finais de período em 

que pouco se pode alterar o trabalho já realizado. 

Ainda que para Valente (2014) a expressão da tecnologia na educação, ou 

“Informática na Educação”, denote a inclusão de tecnologia no processo de 

aprendizagem, e nisso o autor inclui materialmente o computador, o docente deve 

estar atento para que a tecnologia não substitua ou atraia mais atenção que sua 

carga de conhecimento e capacitação. Para tanto, o mediador deve conhecer de 

forma mais específica possível as possibilidades que uma ferramenta digital pode 

oferecer. Nesse sentido, os dados e informações oferecidos pelo professor ou por 

uma ferramenta operacional devem ser regidos e controlados de maneira 

sistemática, incluindo aí os programas computacionais. 
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De acordo com Alves (2014), na contemporaneidade, a era tecnológica tem 

como subterfúgio o suporte digital ao discente que busca pela capacitação 

continuada e moderna. Por outro lado, a agilidade na informação e a adaptação do 

docente a esse processo é de extrema importância, uma vez que se observa o uso 

de smartphones e uma gama de outros aparelhos durante as aulas. Ainda é notório 

que o aluno busca muitas vezes a confirmação do fato exposto pelo professor 

diretamente nas redes e o bloqueio desse tipo de acesso apenas gera uma briga 

que o ministrador da aula já tem ciência que não pode ser vencida. 

Para completar, além do entretenimento, os games têm como finalidade a 

interatividade por meio de jogadores em um desafio abstrato e que gera resultados 

quantificáveis e, consequentemente, um feedback, conforme exemplifica Alves 

(apud KAPP, 2014). Isso considerado, os objetivos gerais e específicos da pesquisa 

serão apresentados a seguir. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Desenvolver uma ferramenta de avaliação e acompanhamento para ser 

utilizada em instituições de ensino superior na avaliação de desempenho docente a 

partir de jogo sério que atribua resultados simultâneos e dinâmicos na vida discente 

e docente do ensino superior privado, com a finalidade de auxiliar pontualmente na 

gestão e desempenho docente. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

a) Verificar o modelo atual de avaliação de docente e a satisfação; 

b) Analisar as atitudes corretivas atuais realizadas pelos professores após a 

pesquisa de satisfação das aulas ministradas; 

c) Desenvolver um game (jogo sério) para avaliação simultânea das aulas 

docentes no ensino superior de instituições privadas para auxiliar no processo de 

gestão de desempenho docente em sala de aula. 

d) Aplicar o jogo sério no Centro Universitário Cidade Verde (Unifcv) para 

constatação da funcionalidade do jogo; 
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e) Comparar os resultados obtidos para confirmação do uso do jogo sério na 

avaliação de desempenho docente. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A escolha da aplicação desta pesquisa na Unifcv se deu pelo fato de ser um 

Centro Universitário e estar envolvido com o processo educacional na formação de 

profissionais que atuam no mercado de trabalho, além de estar envolvido com um 

processo de ensino e aprendizagem em que o docente também é foco de avaliação 

contínua.  

Como problema da pesquisa, foi identificada a falta de resultados pontuais na 

avaliação de desempenho docente, uma vez que os professores não podem resolver 

as deficiências apresentadas nos resultados da avaliação em tempo real e na 

mesma turma em que ministram aula no semestre. Assim, sugere-se como solução 

o desenvolvimento de jogo sério a ser aplicado durante o semestre, de modo que 

seja possível a identificação dos problemas pontuais e sua solução durante o 

processo de ensino e aprendizagem.  

Esta pesquisa defende que a estrutura comumente pensada como estrutura 

tradicional de ensino pode ser transformada por meio da gamificação e jogos sérios, 

levando a uma busca por resultados e a atividades mais atraentes e divertidas, 

refletindo, assim, em melhor desempenho dos docentes e gestores responsáveis 

pelo processo de ensino-aprendizagem. 

Os jogos e o acesso a novas tecnologias, assim como a acessibilidade da 

internet, tem facilitado a interação entre pessoas por meio equipamentos de 

informática, computadores, notebooks, smartphones, tablets, dentre outros. A 

utilização dessas ferramentas aliada ao processo de ensino é fundamental para a 

diferenciação em aulas presenciais, por isso, vale pensar nessas ferramentas 

também como forma de avaliação e desempenho pessoal, principalmente nas 

atividades desempenhadas pelo docente dentro e fora da sala de aula, unindo 

tecnologia e entretenimento em um game com a finalidade identificação de 

problemas. Isso porque, nesta era da inovação e tecnologia, torna-se propício ter um 

olhar inovador voltado para a utilização de jogos, tanto para o ensino como para a 

identificação de problemas – educacionais e empresariais – uma vez que há jogos e 
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aplicativos que auxiliam em inúmeras atividades do cotidiano desde os mais simples 

aparelhos tecnológicos até os mais modernos. 

Os jogos têm a característica de tornar processos não tão convidativos em 

mais “aceitáveis”, interativos e divertidos, aguçando a criatividade e motivando 

continuamente em direção aos objetivos traçados, o que torna o processo e o 

caminho para os resultados menos árduos e mais atrativos. Isso porque o público 

atual está em constante busca de diversidade em tudo que realiza, tanto 

profissionalmente quanto na maneira de aquisição de conhecimento. 

Com base nessas premissas, entende-se ser de fundamental importância e 

perfeitamente justificável o desenvolvimento de um game (jogo sério) que auxilie no 

processo de aquisição do conhecimento e, ao mesmo tempo, muna o docente com 

informações sobre o seu próprio desempenho, com a finalidade de haver constante 

melhoria e visando um processo contínuo, podendo auxiliar pontualmente nas 

atividades e flexibilizar a estrutura da aula, dependendo de cada público. 

A consequência da aplicação de um novo método será a inovação constante 

em sala de aula, possibilitando discussões nas instituições de ensino em relação ao 

desempenho do professor em sala de aula. Assim, as tomadas de decisão não 

serão mais realizadas na avaliação de um momento específico e, sim, do processo 

global de desempenho. A proposta é que o projeto gere melhores resultados e 

impacte diretamente na vida do docente, uma vez que a avaliação pessoal não 

poderá ser mais a mesma, haja vista que será constantemente “avaliado” durante 

suas aulas.  

Ainda, com a proposta de gamificação, o “momento de avaliação docente” 

deixará de ser pontual e passará a ser um acompanhamento constante, mais criativo 

e menos ofensivo e invasivo, já que as possíveis falhas podem ser observadas 

imediatamente após o término de uma aula. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este primeiro capítulo trata da visão geral da dissertação: oferece uma 

introdução ao tema, além de elencar os objetivos geral e específicos da pesquisa, 

sua justificativa, metodologia, delimitação de pesquisa e estrutura. Já o segundo 

capítulo apresentará uma revisão de literatura com um referencial teórico histórico, 
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além de abordar a estrutura dos jogos. Além disso, nesse capítulo serão 

apresentados alguns trabalhos correlatos. O terceiro capítulo representa a 

delimitação da pesquisa, do objeto de análise, e da metodologia e o capítulo quatro 

trata da criação do jogo. No capítulo cinco serão apresentadas a análise e 

discussão. Por fim, na última parte, serão apresentadas as considerações finais e 

sugestões para futuras pesquisas relacionadas à temática, seguida das referências 

utilizadas nesta pesquisa. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 HISTÓRICO 

 

Na perspectiva evolutiva, é possível traçar um panorama histórico dos jogos 

em geral e delimitar os jogos educacionais e o papel que vêm desempenhando no 

decorrer da história. Embora a ideia de jogo seja antiga e presente desde a tenra 

infância das pessoas, os jogos gamificados tecnológicos são recentes, uma vez que 

se propagaram com a invenção da internet, em 1969.   

Os jogos têm um fator social e interacional, ou seja, que vai além do fato de o 

jogador aprender ou vencer objetivos, uma vez que está em escala sociorrelacional 

quando se observa que as fases dependem, mais ou menos, de um parâmetro 

ranqueado por outro indivíduo.  

Para Murcia (2005),  

 

o jogo é um fenômeno antropológico que se deve considerar no estudo do 
ser humano. É uma constante em todas as civilizações, esteve sempre 
unido à cultura dos povos, à sua história, ao mágico, ao sagrado, ao amor, à 
arte, à língua, à literatura, aos costumes, à guerra. O jogo serviu de vínculo 
entre povos, é facilitador da comunicação entre seres humanos. 

 

Nesse sentido, segundo Murcia (2005), fica evidenciado que a inter-relação, 

desde os primórdios dos relacionamentos está na constante capacidade de 

comunicação e interação entre os indivíduos de uma sociedade. Os jogos, por sua 

vez, serviram e servem como ferramenta de ligação. A evolução dos jogos 

acompanhou a evolução dos gráficos e os videogames desde então seguiram em 

seus desenvolvimentos com a finalidade de proporcionar maior experiência visual e 
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tecnológica aos seus usuários. O jogo “Mario” é um exemplo dessa evolução gráfica, 

conforme Figura 1, extraída da internet e com domínio público: 

 

FIGURA 1 - Evolução gráfica do jogo Mario 

  
Fonte: domínio público (internet imagens) 

 

Verifica-se na Figura 1 que, no ano de 1985, o gráfico desse jogo era 

basicamente composto por pontos fragmentados, de modo que a caracterização do 

personagem dependia da imaginação do usuário. Com o passar do tempo, o gráfico 

foi sendo adaptado a partir das tecnologias desenvolvidas e mesmo sua 

personificação ganhou, com o passar do tempo, mais instrumentos, como asas e 

outros objetos que auxiliavam o personagem em relação aos objetivos a serem 

alcançados. Isso tornou o personagem mais eficiente em suas ações, aumentando 

ainda mais a popularidade do jogo. 

Ainda em relação à evolução gráfica aliada à evolução tecnológica, o que se 

nota é uma crescente atratividade visual e uma cada vez maior aproximação com a 

verossimilhança – o que confirma o fator antropológico de Murcia (2005) – e com a 

vida real dos usuários. A Figura 2, composta por imagens do canal Play TOP, no 

YouTube, auxilia na visualização do processo evolutivo dos gráficos dos jogos de 

videogame. 

  

FIGURA 2 - Evolução dos gráficos de jogos de videogame (1972-2011) 
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Fonte: o autor, com base em https://www.youtube.com/watch?v=bUEY0Ny4O0E 

 

Quanto ao surgimento e importância dos jogos, Volpato (2002) declara que, 

na Grécia antiga, tanto Aristóteles (385-322 a.C.) quanto Platão (427-347 a.C.) já 

destacavam a importância dos jogos na formação lúdica das crianças. Enquanto  

para Aristóteles (385-322 a.C.) o jogo servia como formação da criança e 

preparação para a vida adulta, para Platão (427-347 a.C.), as atividades oriundas 

dos jogos serviam para a formação da personalidade e, assim, deveriam sempre ser 

acompanhadas por um adulto responsável. 

Justamente pelo fato de os jogos serem também influenciados pelos fatores 

antropológicos, ou seja, sociais, a educação passou a ser disciplinadora na Idade 

Média, o que, para Kishimoto (1999), influenciou nos tipos de jogos que poderiam 

ser utilizados pela juventude e crianças. Wajskop (1995) afirma que os jogos 

passaram a ter grande influência e foram classificados como “maus” e “bons”, o que, 

para Kishimoto (1999), pode ter sido influenciado pelos jesuítas e dogmas das 

religiões estabelecidas da época. 

Já no século XVII, os jogos foram considerados como uma forma de 

preservação da ingenuidade das crianças, uma vez que a sociedade tinha as 

crianças como adultos em miniaturas e o fato de permanecerem jogando ajudava a 

preservar a inocência e a infância, como relata Ariés (1981). Entretanto, para 

Kishimoto (1999), no século XVI já divulgado por Ignácio de Loyola, destacam os 

jogos no sistema educacional da organização Instituto dos Jesuítas, as mais novas 
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ferramentas de ensino por meio dos jogos educacionais ou tidos como didáticos, 

inovando a metodologia educacional. 

Brougère (1998) atenta para o fato de os estudos de Rousseau (1727-1778) 

preconizando a distinção entre adultos e crianças terem sido fundamentais para que 

os jogos continuassem a ser difundidos na sociedade. Pode-se observar que essa 

ideia de jogos como sendo algo “para crianças” foi até há pouco tempo a mais aceita 

na sociedade, de modo que os adultos que jogavam eram tidos como infantis e 

precisavam “amadurecer” e parar de jogar. 

De modo complementar, Wajskop (1995) aponta que não somente a teoria de 

diferenciação de idade de Rousseau (1727-1778), mas também teve influência para 

a evolução da sociedade. Pesquisadores e pensadores como Pestalozzi (1746-

1827), Comenius (1592-1671) e Froebel (1782-1852) foram importantes nesse 

processo de divulgação dos jogos, uma vez que defendiam a ideia de os jogos 

serem auxiliares no processo educativo.  

De acordo com Wajskop (1995), os pedagogos Montessori (1870-1952) e 

Décroly (1871-1932) foram os primeiros, já no século XIX, a utilizarem jogos no 

ensino de matemática, rompendo com a forma tradicional de ensino para 

efetivamente utilizar métodos mais sensoriais e perceptíveis às crianças. 

Desde então, há um constante crescimento do uso dos jogos no meio escolar 

e acadêmico, e a tendência, com o avanço da tecnologia, é que as ferramentas que 

auxiliam no processo de aprendizagem ou em tarefas do dia a dia sejam cada vez 

efetivas no mercado de trabalho. Para Santos (2011), ao considerar a evolução dos 

jogos educacionais a partir do ano de 1980, é possível visualizar o que é 

apresentado na Figura 3: 
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FIGURA 3 - Evolução dos jogos educacionais (1980-2011) 

 
Fonte: Santos (2011). 

 

Na figura, nota-se que o autor observa os jogos educacionais de acordo com 

a categoria e o desempenho que passaram a ter no meio educacional. Por isso, é 

possível notar que, em 1991, os jogos eram inseridos com objetivo de adaptação 

escolar, com os alunos sendo entretidos entre os conteúdos e aulas, já no ano 2000, 

os jogos estavam atuando de forma digital, o que, a partir desse momento, auxiliava 

na aprendizagem (2000), na análise (2001) e no papel do professor como mediador 

(2005). A partir de então, passaram a ser usados também para avaliar o 

desempenho escolar dos alunos por meio de testes de raciocínio, testes de QI, entre 

outros. 

Assim, as novas ferramentas também podem estar em constante processo de 

adaptação, de modo a chegar a se tornarem indispensáveis para a realização de 

tarefas em trabalhos educacionais ou como ferramenta de gestão. Nesse contexto, 

Gartner (2011) esclarece que, até meados de 2015, mais de 50% das empresas que 

gerenciam trabalhos internos teriam como ferramenta a utilização de jogos em seus 

processos. 

2.1.1 Gamificação  

 

O termo “gamificação” vem do inglês gamification e representa o uso de 

elementos de design de jogos, mas não necessariamente em jogos. Para Kapp 

(2012), a gamificação se trata de usar mecânicas dos games, seja no caso da 

estrutura estética e/ou do pensamento, para englobar pessoas, motivar ações e 

promover a resolução de problemas por meio da aprendizagem.  
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Os jogos gamificados visavam a vantagem em relação ao ensino tradicional, 

mesmo que virtual, atribuída a seus jogadores. Com a chegada dos videogames, 

isso se tornou mais perceptível, uma vez que os aparelhos também foram adaptados 

com a finalidade de competição entre os participantes, como se observa no Quadro 

1: 

 

QUADRO 1 - Evolução do videogame (gerações
2
) 

1a. Geração (1972–1977) 

 
A primeira geração de 
consoles contou, em 

sua maioria, com 
consoles que rodavam 
diferentes versões do 
clássico Pong, como o 
Odyssey 300, Channel 

F e o Super Pong. 

2a. Geração (1976–1984) 

 
A segunda geração 

destaca o Atari 2600, 
Intellivision, o Arcadia 

2001, além do primeiro 
portátil da história, o 
Microvision, que são 

exemplos dessa 
geração. 

3a. Geração (1983–1992) 

 
Surgem as franquias e 
os jogos Sonic, Mario 
Bros, Final Fantasy e 
os consoles NES e o 
Master System, bem 

como o Game&Watch 
e Twin Famicon para 
os colecionadores. 

4a. Geração (1987–1996) 

 
Lançamento do Mega 
Drive, NeoGeo, Super 

Nintendo (SNES), 
Turbo Grafx16 e 

consoles como o Lynx, 
o PC Engine. 

5a. Geração (1993–1999) 

 
A quinta geração 

apresentou os 
consoles Playstation, 
Nintendo 64, Apple 

Pippin e o 3DO. 

6a. Geração (1998–2004) 

 
Chegada da Microsoft 
com a primeira versão 
do Xbox, Playstation 2 
GameCube, GameBoy 

Advance dentro 
outros. 

7a. Geração (2004–2011) 

 
A sétima geração é 
marcada ao surgir o 
Playstation 3, Xbox 

360 e Wii. 

8a. Geração (2011–20??) 

 
Histórias cada vez 
mais profundas e 

jogos mais detalhados 
com Playstation 4. 

Fonte: o autor, com base em http://www.brasilgameshow.com.br/evolucao-do-videogame/ 

 

Segundo Vianna et al (2013), o termo gamification e sua conceituação foi 

utilizado pela primeira vez em 2002, pelo estudioso britânico Nick Pelling. O termo 

teve origem da indústria da mídia digital. As questões sobre gamification são 

teoricamente recentes, com seu aparecimento científico datando do ano de 2008. 

Porém, segundo Deterding (2011), a definição final desse termo ainda passa por 

                                                           
2
 “Geração” também pode ser o nome dado ao grupo de pessoas que sucederam os seus pais. Nesse 

sentido, estimava-se que uma geração poderia ter um tempo de 25 anos. Porém, nos últimos anos, 
houve grande avanço na tecnologia. Consequentemente, novos modos de produzir e os 
acontecimentos históricos surgiram em menor espaço de tempo. Assim, foi preciso encurtar a 
duração de uma geração para 10 anos. Essa prática também se aplica à tecnologia quando se estuda 
o processo evolutivo de determinado produto. 
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discussões de definição e qualificação, uma vez que todo termo novo carece de 

tempo para sua total definição.  

A definição mais aceita pela maioria dos pesquisadores tem sido a de que 

gamification é a utilização de jogo em diversas camadas de aquisição de 

conhecimento e tarefas não necessariamente lúdicas, mas que apresentam 

determinado engajamento para sua realização. Por isso, para Zichermann e 

Cunnigham (2011), os jogos com conceito de gamificação podem ser utilizados em 

diversos sistemas e esquemas para resolução de problemas, o que, para os autores, 

foi efetivado na utilização de programas de marketing e aplicações na web com o 

objetivo de fidelizar clientes em plataformas, sempre oferecendo engajamento e 

recompensas.   

A gamificação então pode ser considerada como algo semelhante ao design 

thinking3, ou seja, como um sistema pensado e definido e torno de determinados 

objetivos. Por isso, para Hamari e Eranti (2011), foi a partir de 2010, com Jane 

McGonigal, game designer, e sua obra A realidade em jogo: por que os games nos 

tornam melhores e como eles podem mudar o mundo, que foram esclarecidos os 

fatores que envolvem a gamification como sendo um sistema para a solução de 

problemas por meio de sistemas e gráficos semelhantes aos de jogos. 

Para Alves (2014),  

 

o gamification começou a acontecer há muito tempo quando, no ano de 
1912, a marca americana Cracker Jack, de biscoitos e snacks, começou a 
introduzir brinquedos surpresas em suas embalagens. É claro que naquela 
época tal prática não teve este intuito, mas foi disseminado ao longo de 
décadas. 

 

Nota-se que, para o autor, a conceituação de gamificação, por ser uma 

ferramenta de solução de problemas e recompensas, é anterior às teorias 

publicadas recentemente, uma vez que a ideia de recompensa por uma determinada 

tarefa não é nova. Observa-se isso ainda hoje, quando, para alavancar promoções, 

convida-se a consumir determinado produto para ser presenteado parcialmente até 

alcançar um objetivo. Nesse sentido, ainda que os fabricantes dos biscoitos não 

                                                           
3
 O Design Thinking, como indica o nome, é uma forma de abordagem tomada do campo do design e 

adaptada às empresas e corporações. Literalmente, o termo significa “pensamento do design”, ou 
seja, pensar como designer, da forma como idealizada por Roger L. Martin. 
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tenham conceituado como gamificação, tal iniciativa é uma evidência da proposta de 

desafios e recompensa. 

De acordo com Vianna et al (2013, p. 15), 

 

(...) na década de 1930, o historiador holandês Johan Huizinga, por meio de 
sua obra Homo Ludens, trouxe significativa contribuição para estudos nessa 
área quando afirmou a necessidade de compreender o jogo além do mero 
entretenimento. Em sua teoria, Huizinga apontou como o ato de jogar está 
inserido nas mais diversas relações sociais, tais como a política, o trabalho, 
a poesia e mesmo a natureza. A partir do conceito estabelecido pelo autor, 
os jogos são considerados como artefatos que constroem uma relação 
dialógica e dialética com os sujeitos, a partir de suas distintas e singulares 
formas de interação. O ato de jogar, portanto, tem um sentido para além do 
entretenimento estrito. (...) 

 

Confirmando a ideia de que jogos vão além de tabuleiros e diversão, o autor 

demonstra que a relação entre tarefas e suas efetividades podem estar descritas 

com objetivos, tarefas e recompensas, uma vez que as ações dos jogos estão 

inseridas nas diversas camadas sociais e podem estar inseridas de forma dialética, 

ou seja, dialogando entre si, com um objetivo comum. 

A tendência das teorias da gamificação é de cada vez mais destaque na 

sociedade e, para Alves (2014), essa teoria pode ter tido início também com Richard 

Bartle, em 1980, quando o game designer criou o “MUD1”, primeiro jogo de sistema 

on-line, que, segundo o autor, foi o primeiro momento de experimentação de espaço 

colaborativo. Alves (2014) aponta que na época ainda não existia o conceito de 

gamification, mas a ideia era pegar algo que não era jogo e transformá-lo em jogo, o 

que se pode definir como “jogos sérios”. 

Ainda segundo Alves (2014), 

 

em 2002, a categoria “Serius games” ganha proporção com o surgimento do 
“Serius games moviment”, que reúne empresas do setor privado, o meio 
acadêmico e militar, em busca de jogos que funcionassem como 
simulações, permitindo o aprendizado em ambientes seguros. Esta 
categoria, entretanto, não se enquadra no Gamification, uma vez que visa à 
simulação e seu objetivo primordial é o uso de games para a promoção de 
impacto social. 

 

Os “jogos sérios” foram efetivamente pensados para a resolução e simulação 

de problemas reais, com a finalidade de, em conjunto, chegar-se às estratégias a 

serem adotadas em determinadas situações. Além disso, os desafios e soluções 
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deveriam estar interligados à realidade em que eles estão inseridos, o que, para o 

Alves (2014), deve ter impacto direto na sociedade.  

Incluído nessa teoria está o engajamento e de acordo com Alves (2014), “em 

2007, a Bunchball4 lança uma moderna plataforma de Gamification que é a primeira 

a incorporar a mecânica de jogos com uso de placas, pontos e distintivos para servir 

a propósitos de engajamento (...)”, ou seja, não se tratava apenas de jogar, mas sim 

de ter um fator motivador para que o jogo acontecesse. 

A importância dos jogos sérios e sua efetividade tem ganhado grande 

relevância, e Alves (2014) utiliza-se de dados para provar tal efetividade do uso de 

jogos, games. Para isso, ele demonstra os resultados obtidos por Jane McGonigal, 

anteriormente citada, na utilização efetiva dos games, conforme Quadro 2: 

 

QUADRO 2 - Resultados de McGonigal no uso de jogos 

DADOS                                                              RESULTADOS 

Chefes de família que jogam vídeo game                                   69% 
Jovens que jogam no PC e vídeo game                                     95% 
Jogadoras femininas                                                                   40% 
Jogadores com mais de 50 anos                                           1 a cada 4 
Idade média dos jogadores                                                      35 anos 
Tempo médio (anos) que tem jogado                                    Há 12 anos 
Intenção de parar de jogar                                         Maioria não tem intenção 

Fonte: o autor com base em Alves (2014). 

 

 Com os dados acima, consegue-se comprovar que os jogos passaram para o 

cotidiano adulto além de ser perceptível como a prática dos jogos é permanente, se 

considerarmos que o tempo médio durante o qual uma pessoa joga é de 

aproximadamente 12 anos. Outro fato interessante é a idade média dos jogadores, 

que se caracteriza como estando em fase adulta e a efetividade das mulheres que 

costumam estar inseridas nos jogos. 

 Vianna et al (2013), também se valendo dos estudos de McGonigal, relata 

que “(...) se somadas todas as horas jogadas apenas pelos frequentadores de World 

of Warcraft (game on-line desde 2001), teriam sido gastos 5,93 bilhões de anos na 

resolução de problemas de um mundo virtual”. Além de demonstrar que as pessoas 

                                                           
4
 A Bunchball é uma empresa de soluções de engajamento que tem a patente do Gamification as a 

Service. Foi fundada em 2005 e é pioneira a oferecer o serviço, levantando mais de 17,5 milhões de 
dólares em seu financiamento. 
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estão engajadas nos jogos, isso revela que tal atividade é efetivamente atraente, 

uma vez que o tempo somado dos jogos é considerável.  

A própria desenvolvedora McGonigal (2012) esclarece que, se os jogos forem 

utilizados de maneira adequada, servirão para melhorar o dia das pessoas desde a 

manhã. Mais que isso, ela afirma que os jogos poderão ajustar os sistemas 

educacionais, além de “tratar de depressão, obesidade, ansiedade e transtorno de 

déficit de atenção”, o que parece importante para a evolução da atual conjuntura da 

vida humana, em que as pessoas estão mergulhadas em estresse e atarefados em 

suas rotinas. 

Segundo Cruz Neto (2010), nas pesquisas em torno de temas relacionados às 

ciências sociais, é importante a possibilidade de imersão para a aquisição do 

conhecimento no ambiente a partir da realidade. Esse fato ajudará a identificação 

dos dados com mais credibilidade e ajuda a aproximação do ato de pesquisar com 

seu objeto de estudo. Segundo o autor, o pesquisar deve se relacionar com os 

indivíduos e com o ambiente que permitirá uma análise sem ruídos. O autor destaca 

ainda a importância da entrevista e questionários, “o pesquisador busca obter 

informações contidas na fala dos atores” que o levam ao aprofundamento do 

conhecimento empírico e a compreensão de determinados fenômenos (CRUZ 

NETO, 2010). 

Yin (2001) destaca seis importantes fontes de dados, sendo elas: a 

documentação, os registros em arquivos, as entrevistas, a observação direta, a 

observação participante e os artefatos físicos. Por isso, a coleta dos dados neste 

trabalho se deu por meio de aplicação de questionário, avaliação e simulação junto 

aos envolvidos na pesquisa, da forma como segue: o jogo de simulação realizado 

com os docentes e as entrevistas, por meio de questionários com os acadêmicos. 

 

2.1.1.1 Gamificação e aprendizagem 

 

A relação entre gamificação e aprendizagem tem ganhado espaço no Brasil e 

diversos respaldos teóricos recentes  – e já apontados no referencial teórico – 

comprovam que o avanço da tecnologia tem contribuído para essa ascensão. Dentre 

as diversas ferramentas com as quais se estuda a popularidade dos assuntos 

relacionados a educação e demais assuntos está a ferramenta on-line Google 
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Trends. Assim, fez-se necessária a utilização dessa ferramenta para mostrar a 

aproximação da temática “educação” e “gamificação” nos últimos anos. 

 

GRÁFICO 1 - Evolução da Gamificação (2015~2018) 

 
Fonte: o autor utilizando o Google Trends (2018). 

 

Nota-se, no Gráfico 1, que o interesse pela gamificação tem se mantido desde 

o ano de 2015 até 2018, de modo geral. A ferramenta Google Trends permite esse 

acompanhamento do fluxo de pesquisas de determinadas palavras-chave em um 

período especificado pelo pesquisador, de modo que, no caso, selecionamos o 

período de 2015~2018. Ainda, os números representam o interesse da pesquisa 

com relação ao ponto mais alto, ou seja, o valor de 100 representa o pico de 

popularidade do assunto, um valor de 50 significa metade do interesse da população 

pelo assunto e 0 significa sem interesse pela população. Ainda que a ferramenta 

considere o interesse por amostragem, é possível verificar que desde 2015 o 

assunto sobre a gamificação está se mantendo. Nota-se ainda que em 2016 houve 

maior interesse pela população brasileira. Entretanto, ao analisar a tendência a partir 

de 2017, nota-se uma estabilização do interesse por gamificação, o que condiz com 

nossa proposta de que gamificação é um assunto relevante para estudo. 

Ao relacionar o interesse por gamificação ao interesse pelo processo de 

ensino-aprendizagem entre os períodos de 2015 até 2018, temos o que é 

apresentado no Gráfico 2: 

 

GRÁFICO 2 - Gamificação e aprendizagem (2015~2018) 

 

   Gamificação 
                           Aprendizagem 
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Fonte: o autor utilizando o Google Trends (2018). 

 

Nesse gráfico, observa-se uma comparação entre as pesquisas na web dos 

assuntos referentes a gamificação e aprendizagem (que estejam diretamente 

relacionados um com o outro) e a aproximação de sua interatividade. Alerta-se 

novamente que os números representam o interesse de pesquisa relativo ao ponto 

mais alto, ou seja, o valor de 100 representa o pico de popularidade do assunto, o 

valor de 50 significa metade do interesse da população pelo assunto e 0 significa 

sem interesse pela população.  

Nesse sentido, destaca-se uma aproximação entre os assuntos relacionados 

com a aprendizagem e a gamificação a partir de 2016, o que demonstra a crescente 

relação entre os termos. Atribui-se também a esse fator os autores que defendem a 

tecnologia em sala de aula e que se valem das teorias de Bloom (1972) e o 

behaviorismo como método ambiental do ser humano na aprendizagem e o lúdico, 

sem deixar de lado o ambiente sério em que se encontra as instituições de ensino. 

Os estudos citados anteriormente ajudam a entender a importância do lúdico 

como forma de aprendizagem, e cabe ressaltar aqui a ênfase da gamificação e 

aprendizagem. Nesse sentido, Page & Brin (2015) relatam que, como a palavra 

gamificação é estrangeira, ela também poderia ser considerada como “ludificação”, 

justamente por seu foco de estudo ser a teoria da diversão, os fundamentos de 

projetos dos jogos, a construção de objetivos e estratégias, etc. 

Geiger (2011) define essa estruturação de jogos como: 

 

“recreação individual ou em grupo”; Atividade mental ou física regida por 
regras e que envolvem alguma forma de competição ou de aposta e da qual 
resulta ganho ou perda (jogo de xadrez, jogo de bola, jogo de tênis) 

 

Salen & Zimmerman (2004) definem o jogo de ensino-aprendizagem como um 

“sistema [em] que jogadores se comprometem em um conflito artificial, definido por 

regras que termina em resultado quantificado”. Dessa forma, o ensino está inserido 

direta ou indiretamente no uso dos jogos. A inserção de atividades que auxiliem no 

aprendizado, acrescenta Kapp (2012), é a tentativa de diferenciar o processo 

tradicional de ensino e ajuda a acrescentar e entender o conceito das reações 

emocionais no momento em que se aprende. 
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Por sua vez, Koster (2013) salienta que como o jogo, no primeiro momento, 

parece um objetivo abstrato, ele deve ter regras, interatividade, ações e reações e 

resultado quantificado. Com isso, nota-se certa semelhança entre os processos de 

ensino, uma vez que as regras, resultados e demais definições do autor devem estar 

presentes também em tais processos. 

Na intenção de identificar essas propostas e aliá-las ao ensino-aprendizagem, 

Kapp (2012) conceitua essas etapas como: 

 

Sistema: elementos interconectados ocorrendo dentro do espaço do jogo. A 
pontuação é relacionada ao comportamento e às ações, que são 
relacionadas à estratégia ou movimento da peças. O aspecto de sistema é a 
ideia de que cada parte do jogo impacta e integra outras partes do jogo. A 
pontuação é conectada com as ações, e as ações são limitadas por regras. 
Jogadores: pessoas interagindo com o conteúdo de um jogo ou com outras 
pessoas. A ação de jogar frequentemente resulta em aprendizado. Desafio: 
O jogo desafia os jogadores a alcançar objetivos. [...] Um jogo torna-se 
desinteressante quando não existe desafio. Regras: Definem o jogo. São a 
estrutura que permite que a construção artificial ocorra. Interatividade: 
Jogos envolvem interações. Os jogadores interagem uns com os outros, 
com o sistema do jogo e com o conteúdo apresentado durante o jogo. 
Interatividade é a maior parte do jogo. Reação:[...] Os jogadores assimilam 
o resultado da ação e tentam corrigi-la ou mudá-la com base na percepção 
positiva ou negativa, de erro ou de acerto da ação ou tentativa. Reação é a 
resposta a uma ação. Resultado quantificado: O resultado [...] é quando o 
jogador sabe claramente quando ganhou ou perdeu. Inexiste ambiguidade. 
Este é um traço que faz jogos ideais para ambientes instrucionais. Reação 
emocional: Jogos envolvem ampla variedade de emoções. 
Resumidamente, sentimento de vitória ou derrota. Engajar: Ganhar a 
atenção do jogador e envolvê-lo no processo criado, o jogo. Motivação: 
Processo que energiza e dá direção, propósito ou significado e ação ao 
comportamento. Para motivar, o desafio não deve ser muito difícil nem 
muito fácil. Dirigir os participantes a serem ativos é o cerne de um jogo. 
Promover aprendizado: [...] Os elementos da gamificação são baseados 
na psicologia educacional, que são técnicas de projetistas de instruções e 
professores usadas há décadas. Resolver problemas: A gamificação tem 
um potencial enorme para ajudar a resolver problemas. A cooperação 
natural nos jogos pode exigir mais de um indivíduo para resolver problemas. 
A competição natural do jogo encoraja muitos a fazerem seu melhor para 
realizar o objetivo de vitória. (tradução e grifo nosso) 

 

Embora a citação seja longa, ela é necessária. Nota-se que a qualidade dos 

jogos é relacionada à uma maior quantidade de elementos em sua estrutura, logo, 

os jogos voltados ao ensino- aprendizagem devem conter o máximo dos elementos 

acima para que a observação de seus resultados sejam aferidos, segundo o autor. 

Considerando essas etapas, entende-se que o uso de jogos na aprendizagem deve 

ser associado a um conteúdo; conter ações pedagógicas; envolver a cognição; ter 

tarefas claras e objetivas; oferecer competição e cooperação dos envolvidos; 
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estabelecer regras; gerar sensação de ganho e perda; e, por fim, oferecer 

motivação. 

Gentile e Anderson (2006) afirmam que os jogos, principalmente os eletrônicos, 

atuam com a finalidade de “desenvolver e treinar habilidades, mudar atitudes e 

condicionar comportamentos”, o que vem ao encontro dos objetivos do ensino e 

aprendizagem, pois os participantes “se veem motivados por virtude da 

interatividade; são ativamente comprometidos; proporciona práticas repetitivas; e 

inclui recompensas para jogador habilidoso”. 

Uma vez que este estudo já buscou, em outros capítulos, demonstrar a 

importância dos jogos no desenvolvimento humano, conclui-se a aproximação entre 

gamificação e aprendizagem com a proposta de Vygotsky (1991), que define como 

processo de aprendizagem a capacidade de envolvimento direto ou indireto de 

outros seres, o que destaca a importância de um mediador nas ações de ensino e 

aprendizagem. Assim, a mediação tem papel fundamental para a relações 

psicológicas, uma vez que se sabe que há alguém superior que pode estabelecer 

critérios e ajudar em cada etapa. 

Para o autor, a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), ou seja, relação e 

aproximação entre os participantes, principalmente entre mediador e participantes, 

corrobora com os estímulos para que as conquistas sejam alcançadas. A ZDP pode 

ser observada nos estágios primeiros de aprendizado, uma vez que, ao aprender, o 

indivíduo passa por uma fase denominada pelo autor de “cópia” do que se está 

aprendendo. É por isso que há, nas séries iniciais, a inserção de um mentor que faz, 

enquanto que os demais devem repetir o que está sendo feito, objetivando uma 

aproximação dos gestos e atividades desenvolvidas por um professor. 

De acordo com Vygotsky (1991), com o passar do tempo, torna-se necessário 

o desenvolvimento da Zona de Desenvolvimento Real (ZDR), que se trata 

especificamente do momento em que o aluno não precisa tanto de ajuda e passa a 

se desenvolver de forma independente, dependendo da fase do aprendizado. 

Podemos estruturar isso da seguinte maneira: 

 
FIGURA 4 - Zona de Desenvolvimento Proximal | Zona de Desenvolvimento Real 

 

                                                                     Zona de Desenvolvimento Proximal 
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                                                                     Zona de Desenvolvimento Real 

 

 

 

Fonte: o autor com base em Vygotsky (1991). 

 

Ao considerar a Figura 4, entende-se as afirmações de Vygotsky (1991) em 

elucidar que o processo de aprendizagem não está somente no ato de brincar e 

simplesmente repetir como forma de recreação, mas também no momento em que 

se pode envolver a imaginação e a criação a partir de um exemplo dado. Para o 

autor, a fase do desenvolvimento da ZDR se dá quando o indivíduo pode ser capaz 

de desenvolver seus próprios objetivos e lógicas a partir do que foi aprendido na 

ZDP. Isso caracteriza a individualidade do ser, o fato de poder reconstruir-se a partir 

de estruturas de ensino pré-moldadas.  

A relação entre gamificação e ensino aprendizagem pode ser compreendida e 

relacionada com a Taxionomia de Bloom e o Behaviorismo no ambiente 

educacional. Dito isso, essas duas importantes teorias serão explicadas a seguir. 

 

2.2 ESTRUTURA DOS JOGOS 

 

No desenvolvimento dos jogos, é necessário que se estabeleça critérios como 

a sua estruturação. É ela que tornará o jogo lógico e compreensível aos seus 

usuários, incluindo a parte descritiva, o motor e seus elementos. Para isso, a 

estruturação de seu funcionamento é indispensável de modo a obter o maior 

desempenho possível. Além disso, é nessa organização que se dará a aproximação 

entre a tecnologia e os objetivos pretendidos no jogo.  

Na estruturação dos jogos, há demonstração de sua seriedade, uma vez que 

as regras são estabelecidas e relacionadas aos objetivos. Freud (1980) indica que a 

antítese do brincar não é apenas o que é sério, mas o que pode ser aproximado à 

realidade. Logo, somente com uma estrutura que em algum momento aproxime o 

jogador e a realidade é possível afirmar a lógica organizacional de um jogo.   

Uma estrutura, independentemente de sua aplicabilidade, permeia a 

objetividade de sistematização e obtenção de dados para posteriormente ser gerido 

com a finalidade de dirimir problemas e constatar resultados. Desde as mais simples 
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organizações aos mais complexos sistemas computacionais, previamente pensa-se 

em sua estrutura, assim estabelece-se critérios de início e fim e os caminhos a 

serem percorridos durante quaisquer processos. Essa estruturação é principalmente 

observada nas implantações de sistemas e auxilia na manutenção e uso dos 

recursos propostos. 

Para essa sistematização, observa-se a Teoria Geral do Sistema5 (TGS).  A 

Figura 5 representa sistematicamente os passos a partir dos quais um sistema 

funciona, de modo geral. 

 

                                                           
5
 “A teoria geral de sistemas (também conhecida pela sigla, T.G.S.) surgiu com os trabalhos do 

biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 e 1968. A T.G.S. não busca 
solucionar problemas ou tentar soluções práticas, mas sim produzir teorias e formulações conceituais 
que possam criar condições de aplicação na realidade empírica. Os pressupostos básicos da T.G.S. 
são: existe uma nítida tendência para a integração entre as ciências naturais e sociais; essa 
integração parece orientar-se rumo a uma teoria dos sistemas; essa teoria de sistemas pode ser uma 
maneira mais abrangente de estudar os campos não físicos do conhecimento científico, 
especialmente as ciências sociais; essa teoria de sistemas, ao desenvolver princípios unificadores 
que atravessam verticalmente os universos particulares das diversas ciências envolvidas, aproxima-
nos do objetivo da unidade da ciência; isso pode levar a uma integração muito necessária da 
educação científica. A importância da TGS é significativa tendo em vista a necessidade de se avaliar 
a organização como um todo e não somente em departamentos ou setores. O mais importante ou 
tanto quanto é a identificação do maior número de variáveis possíveis, externas e internas que, de 
alguma forma, influenciam em todo o processo existente na Organização. Outro fator também de 
significativa importância é o feedback que deve ser realizado ao planejamento de todo o processo. 
Teoria dos sistemas começou a ser aplicada na Administração principalmente em função da 
necessidade de uma síntese e uma maior integração das teorias anteriores (Científicas e Relações 
Humanas, Estruturalista e Comportamental oriundas das Ciências Sociais) e da intensificação do uso 
da cibernética e da tecnologia da informação nas empresas.” (ORTEGA; FILIPINI, 2017) 
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FIGURA 5 - Fluxograma Sistemático da Teoria Geral do Sistema (TGS) 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

Explorando a Figura 5, têm-se que as entradas de matéria-prima são os 

escopos adquiridos para a obtenção de resultado, esse material é de extrema 

importância, pois vai desde a matéria-prima de uma empresa a um sistema de 

informações a serem explorados com determinado fim. Os tipos de recursos são os 

elementos que serão usados para custear o sistema. Esses recursos podem ser 

humanos, financeiros e das próprias informações. 

Na sequência, são definidas as saídas dessas informações adquiridas. 

Como são adquiridas para determinado fim, isso também dependerá do objetivo na 

aquisição dessas entradas. Na Figura 5, observa-se que as saídas permeiam, após 

a obtenção de dados e recursos, a satisfação do usuário, que pode ser a satisfação 

de um cliente, de uma área de conhecimento ou até mesmo do próprio sistema. 

Logo após, tem-se os custos (preço), ou seja, como essas ferramentas serão 

ofertadas e também os lucros e inevitavelmente as perdas. 

Com todas essas informações e sistematizações, finaliza-se com o 

feedback, em que serão analisados os dados levantados para posterior tomada de 

decisão. Nesse ínterim, além da questão da aplicabilidade do processo, as 

informações levantadas necessariamente devem ser adquiridas para a melhoria do 
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ambiente e para a melhoria do processo de transformação, tecnologia aplicada e 

administração, seja do produto em si ou da produção. 

Para que a aceitabilidade do sistema proposto ou de qualquer 

sistematização de uso de sistema, é fundamental que o feedback seja analisado 

criteriosamente e, no sistema acima, apresentado na figura 5, esse retorno de 

informações e análise precisa ser cíclico. Deve ser retomado quantas vezes for 

necessário, com a finalidade de demonstrar ao usuário que o uso sistematizado 

pode gerar, além dos dados, benefícios ao usuário.  

O aplicativo proposto levará a mesma lógica desse processo de 

sistematização. Para tanto, modifica-se a Figura 5 com a finalidade de obtenção de 

resultados do aplicativo na instituição. Em suma, a visão geral é a entrada de dados 

no fluxograma sistemático, uso sistemático e analítico dos dados levantados, 

posteriormente gerando gráficos estatísticos atrativos, analisados e projetados por 

uma equipe de técnicos e suportes.  

Todas essas etapas serão melhor esclarecidas na Figura 6: 

 

FIGURA 6 - Fluxograma Sistemático do jogo sério 

 
Fonte: o autor (2018). 
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Nas entradas da Figura 6, acima, os recursos das matérias primas são 

substituídos pelas informações fornecidas pela academia, tanto por parte da 

instituição como por parte dos acadêmicos. Os recursos de informação, humanos e 

financeiros, são substituídos pelas informações da vida profissional acadêmica 

individual de cada discente e docente e, em destaque financeiro, o investimento por 

parte da instituição na criação do aplicativo e distribuição gratuita aos usuários.  

As saídas são substituídas pela satisfação do acadêmico e do docente, 

podendo ampliar a qualidade e, posteriormente, favorecer o melhor gerenciamento 

dos serviços oferecidos, maximizando resultados e diminuindo os custos e perdas, 

logo, melhorando o capital extensivo da instituição por meio do lucro financeiro ou 

estrutural. 

A obtenção dos dados para o aplicativo também pode ser gerida 

internamente no sistema operacional. Para tanto, propõe-se também a 

sistematização na criação de gerenciamento interno dos dados, o que culminaria em 

uma ferramenta responsiva e adaptativa, conforme Figura 7: 
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FIGURA 7 - Fluxograma de game responsivo e adaptativo 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

 

Observando a Figura 7, percebemos que ela se comporta como um 

diagrama de caso de uso, em que se encontra o escopo geral de uma estrutura 

responsiva e adaptável aos usuários.  

 

2.2.1 Motores de Jogos 

 

Os motores de jogos são responsáveis por transformar a sistematização dos 

jogos do planejamento, ou seja, saia do papel (teoria), para se tornar ágil e 

operacional. Esses motores também podem ser reconhecidos como engine por 

serem um software responsável pela execução de processamento que determina 

uma saída, necessitando de uma front end (entrada de informações) e, 

consequentemente, uma saída de informações.  
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 Gonçalves (2011) define que: 

 

Um motor de jogo é uma plataforma concebida para o 
desenvolvimento de jogos, composta por vários componentes como 
motor de renderização 2D e/ou 3D, motor de física, suporte de áudio, 
inteligência artificial, animação, suporte de rede, suporte de scripting, 
e ferramentas de desenvolvimento. 

 

 Logo, os motores de jogos são responsáveis pela junção das informações, 

considerando assim que, dependendo da quantidade de componentes, sua 

complexidade também será alta, tanto para o fluxo de informações como para sua 

manutenção. 

 Em alguns casos, é necessária a criação de um motor próprio para 

determinados projetos. Entretanto, com o avanço das técnicas e desenvolvimentos 

de sistemas, há motores que desempenham o papel de adequar os projetos e as 

ideias que se tem de uma sistematização de um jogo. Independente de criar ou usar 

um motor já desenvolvido, é papel dos motores de jogos proporcionar, graficamente, 

interação em tempo real aos usuários.  

 Autores como Bittencourt (2004) unem as propostas dos jogos, por exemplo, 

em uma estrutura que permite transformar as informações de um idealizador de 

jogo, estruturando por meio de um engine que na maioria das vezes, conforme o 

autor, algumas alterações são necessárias, uma vez que o que está no 

organograma ao ser transposto por meio de um motor de jogo entram em conflito 

com estrutura preestabelecida dos motores. 

 Trata-se então de um sistema que permite que os jogos sejam literalmente 

engrenados e pensados em uma ferramenta específica e que possibilita que as 

ideias, por mais complexas que sejam, possam ser estruturadas com a finalidade se 

manifestar graficamente e atrativamente para os usuários, de forma responsiva. 

 Bittencourt (2004) demonstra os motores de jogos da seguinte maneira(Figura 

8): 
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FIGURA 8 - Arquitetura Genérica de Motor de Jogo 

 
Fonte: Bittencourt (2004). 

 

 Na figura 8, pode-se observar que os motores podem ser complexos. Inicia-se 

com a descrição do jogo, bem como dos recursos necessários para o jogo; segue-se 

com as definições do som e imagem. Em seguida, são consideradas as interações 

pelos jogadores (player), para as quais são necessárias ferramentas (periféricos) 

como teclado, mouse, fones, etc. Finaliza-se com a necessidade de uma 

conectividade, a saber: os jogos atuais são desenvolvidos, segundo o autor, com 

grande parte de seus motores sendo considerados para o fluxo on-line. Dentre 

diversos motores de jogo destacam-se: Construct 2, Unity5, UDK, Cry Engine 3, 

Torque 3D, dentre outros. Cada motor de jogos tem sua especificidade e cada 

desenvolvedor escolherá o engine adequado para a sua estrutura de jogo, uma vez 

que, dependendo do objetivo do jogo, é importante realizar a escolha focada ora na 

estrutura, ora no gráfico ou em seu funcionamento. 

 

 



 

39 
 

2.3 ELEMENTOS DOS JOGOS 

 

As pequenas partes de um jogo são denominadas elementos e são eles que 

funcionam como partes fundamentais do todo. Os elementos dos jogos é que tornam 

os jogos atraentes e flexíveis. Para Juul (2005) o requisito mais importante para a 

formação de um jogo é um sistema que funcione levando em consideração regras 

que possuam resultados diferentes e passíveis de serem contabilizados. O autor 

aponta ainda que esse sistema organizado possibilita que os usuários reajam e 

possam se posicionar emocionalmente conforme o resultado, o que torna o sistema 

“jogável”. 

Já para Fullerton (2005), o destaque é para os elementos que compõem os 

jogos e deve inclusive ser pensado isoladamente, sendo possível considerar o 

empirismo dos participantes. Segundo o autor, em uma comparação entre jogos 

eletrônicos e um simples jogo de cartas é possível verificar que os elementos 

envolvidos auxiliam mesmo os que não tem experiências com determinados jogos. 

Por isso, segundo o pesquisador, os elementos dos jogos são em geral compostos 

pelos jogadores, objetivos, procedimentos, regras, recursos e resultados. 

Clementi (2014 apud Werbach; Hunter, 2012) afirma que a gamificação 

eficiente é que aquela que possui elementos de jogos (pequenos pedaços de um 

jogo; caixa de ferramentas), técnicas de design de jogos (combinação e 

funcionamento dos elementos) e contextos de não jogos (situações do mundo real, 

relativa a negócios, ou a objetivos sociais e pessoais). Essa junção de elementos é 

essencial para a criação de um jogo. 

Werbach & Hunter (2012) exemplificam isso com o jogo de damas, cuja regra 

geral é a transposição de peças umas por cima das outras para capturar as peças 

do adversários. As peças são objetos, tem forma e aderência que ajudam a 

identificar a ideia física de uma dama. Os participantes, que também são 

considerados elementos de jogos, facilmente identificarão esses objetos. É após a 

identificação dessas partes que é possível inserir as regras e, se for o caso, 

gamificar eletronicamente por meio dos motores de jogos. 

Bunchball (2010) identifica duas relações importantes na criação de jogos: a 

mecânica de jogos e a dinâmica de jogos. A primeira se trata de diferentes ações e 

mecanismos de controle que ajudam a gamificar; já a segunda refere-se a 

experiências resultando desejos e motivações. Em suma, as dinâmicas são os 
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desejos por recompensa, status, reconhecimento e vitória, dentre outros. Já as 

mecânicas de jogos são pontos, níveis, desafios, bens virtuais (moedinhas, por 

exemplo). 

O Quadro 2 permite esclarecer a relação entre mecânica e dinâmica de jogos: 

 

QUADRO 3 - Mecânica de jogos e dinâmica de jogos 

Mecânica de Jogos Dinâmica de Jogos 

Pontos  Recompensa  

Níveis  Status  

Desafios  Sucesso  

Bens virtuais e Serviços  Competição  

Presentes e Caridade  Altruísmo  
Fonte: Bunchball (2010 - adaptado). 

  

 É possível observar no Quadro 2 que a mecânica e a dinâmica de jogos estão 

diretamente interligados. A parte da mecânica do jogos, segundo o autor, é a parte 

emocional, logo, é a mais buscada e visível para os jogadores. Já as dinâmicas do 

jogos são intrínsecas e adquiridas de forma secundária pelos usuários. Em todos os 

jogos, o participante espera ganhar recompensas tangíveis ou intangíveis. Dessa 

forma, dependendo da estrutura do jogo, é possível que essas diferenças fiquem 

mais ou menos claras já na esfera visual do jogo, o que o torna mais atrativo e 

competitivo. 

 Csikszentmihalyi (1977) relaciona os elementos de jogos a tarefas realizadas 

por pessoas em seu ambiente de atividades corriqueiras ou de hobby. Para isso, 

estudou diversas pessoas em seus ambientes comuns, realizando ações como tocar 

um instrumento musical, escalar uma montanha, pintar um quadro e, também, jogar 

um jogo. Nessa pesquisa, verificou-se que o resultado satisfatório nessas atividades 

advinham da possibilidade de realização da tarefa, da concentração e do controle 

das ações, de modo que o indivíduo fosse capaz de cumprir cada etapa sem se 

preocupar. 

 Verifica-se, então, que a questão dos elementos de jogos também está 

relacionada com o trabalho e a possibilidade de que se consiga cumprir os objetivos 

de forma familiar ao seu contexto. Considerando os elementos de jogos e as 

premissas da pesquisa do estudioso, os elementos, além das bonificações, sucesso 

ou status, devem ser do contexto dos jogadores, de maneira que o controle das 
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ações seja mais acessível e perceptível, ainda que se tratando de jogos e estrutura 

virtual.  

Vianna et al (2013, apud Herger, 2013) estabelece uma relação entre os 

elementos de jogos e o trabalho, conforme Quadro 4: 

 

QUADRO 4 - Comparação Elementos Jogo x Trabalho 

 
Fonte: Vianna et al (2013). 

 

 Considerando o quadro 4, com o desejo de analisar o desempenho do 

professor em seu ambiente de trabalho, é possível notar que o feedback está 

relacionado, dentre outros, como dificuldade no ambiente de trabalho, uma vez que 

nem sempre essa ferramenta é utilizada de maneira adequada e muitas vezes 

podem acontecer demoradamente, dificultando as ações e tomadas de decisão para 

melhoria das atividades cotidianas do ambiente de trabalho. Nesse sentido, a 
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inserção de jogos que permitam a flexibilização dos resultados pode auxiliar no 

ambiente de trabalho, principalmente na evolução pessoal que, no quadro 4, mostra-

se como “obscura”. 

 

2.4 TÉCNICAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A educação e o processo educativo devem ser orientadas por meio de um 

mentor que permita atender aos objetivos propostos. Esses objetivos, no primeiro 

momento, são os de aprender determinado conteúdo. Para Nérice (1978), a 

metodologia compreende um “conjunto de procedimentos didáticos, representados 

por seus métodos e técnicas de ensino”, logo, esse conjunto de procedimentos 

didáticos visa o desempenho e a eficácia na obtenção dos melhores resultados. 

Vaillant & Marcelo (2012) observam que, com a mudança significativa que a 

sociedade passa, é pertinente que se repense as formas tradicionais de ensino, uma 

vez que a sociedade está sempre em transformação e a inserção em novos 

ambientes, como o da tecnologia e o do acesso à informação, é cada vez mais 

presente na formação do indivíduo. Entretanto, mesmo com o avanço das 

metodologias de ensino, como as salas de Metodologias Ativas, por exemplo, 

algumas teorias cânones permanecem quando o assunto se refere a técnicas de 

ensino e aprendizagem. A exemplo disso, destaca-se a Taxonomia de Bloom e o 

Behaviorismo.  

 

2.5 TAXONOMIA DE BLOOM E BEHAVIORISMO 

 

Tanto a Taxonomia de Bloom como o Behaviorismo são teorias educacionais. 

Entende-se como teorias educacionais o conjunto de estratégias que os envolvidos 

no processo educacional devem seguir para terem resultados e medição de 

desempenho. Pinheiro (1998) relata que “o conhecimento das principais teorias de 

aprendizagem permite embasar e traçar estratégias que atendam aos objetivos de 

aprendizagem”, já Bittencourt (2014) destaca que: 

 

não existe uma teoria específica para todos os objetivos, mas sim 
uma teoria adequada a cada tipo de objetivo. Nesse sentido, deve-se 
utilizar uma combinação dessas teorias visando atender à 
diversidade de alunos e recursos. 
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Considerando essa afirmação, nota-se que, para cada objetivo, há 

determinadas ferramentas que podem ser mais ou menos eficientes, dependendo do 

ponto de vista e das necessidades de aplicação. Inclusive, o público deve ser 

observado nesse processo com a finalidade de se adequar a diversas teorias e 

enquadrar o que for necessário para cada determinado público.  

Doravante, delimita-se dois métodos importantes no processo de ensino e 

aprendizagem, a saber: em 1956, Benjamin S. Bloom, pesquisador estadunidense, 

liderou um grupo de pesquisadores que desenvolveram as possibilidades de 

aprendizagem em três categorias. Já o americano John B. Watson publicou, em 

1913, um manifesto que considerou as questões naturais do indivíduo como 

importantes para o processo de ensino e aprendizagem, sendo, a partir disso, 

considerado o pai do behaviorismo. 

 

2.5.1 Taxonomia de Bloom 

 

Taxonomia (do grego antigo τάξις, táxis, "arranjo" e νομία, nomia, "método"), 

conhecida, nesse caso, como objetivos educacionais, é uma estrutura que 

desempenha o papel de organização estrutural hierárquica com a finalidade de 

delimitar possibilidades de aprendizagem visando três grandes domínios – no caso 

de aplicado à educação, ou estados. 

De acordo com Bloom (1972), há a necessidade de capacidades intelectuais 

para a solução de todo tipo de problemática. Dessa forma, busca-se dos aprendizes 

a capacidade de organizar e reorganizar um problema, reconhecer as ferramentas 

necessárias, e escolher as melhores delas para as resoluções dos problemas. 

Dessa forma, os problemas sempre serão novos aos estudantes, mas sempre 

haverá ferramentas para que eles possam identificar pontualmente as melhores 

soluções. 

Os estudos de Bloom (1972) revelam que, para o estudioso, há envolvimento 

no processo de ensino aprendizagem de três domínios: cognitivo, afetivo e 

psicomotor, conforme Quadro 5: 

 

QUADRO 5 - Domínios na aprendizagem de Bloom 

Domínio Característica 
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Cognitivo  Abrange a capacidade de aprendizagem intelectual 

Afetivo  Abrange a capacidade de sensibilização e valores pessoais 

Psicomotor  Abrange a capacidade de tarefas com o auxílio do aparelho motor 

Fonte: o autor com base em Bloom (1972). 

                                                                                                                        

Para cada uma das três capacidades do Quadro 5 há ainda divisões, por isso a 

denominação de hierarquia, o que torna, segundo os estudos do autor, cada nível 

mais complexo que o outro, dividindo-se em subcategorias. 

Para o domínio cognitivo, primeiro, deve ser considerado o conhecimento, a 

compreensão e o pensar sobre um fato ou problema. Para que esse estado seja 

alcançado, é considerado o conhecimento, como a memorização de informações e 

conceitos; a compreensão, capacidade de imprimir significado e interpretação dos 

fatos; a aplicação, capacidade de aplicar o que se aprendeu em novas situações; a 

análise, capacidade de relação entre os elementos e o princípio da organização; a 

síntese, capacidade de estabelecer padrões; e a avaliação, que julga os critérios 

internos e externos. 

Seguindo os estudos do autor, tem-se também o segundo domínio, afetivo, em 

que se encontram as questões empíricas, experimentações e experiências do 

participante, as quais se subdividem em recepção, capacidade de selecionar o que 

se aprende e disposição de aprender; resposta, capacidade de responder aos 

comandos com vontade própria; valorização, a aceitação e valorização daquilo que 

se aceita; organização, capacidade de conceituar valor organizando o próprio 

sistema de valores; e internalização de valores, capacidade de atuar dirigido por um 

grupo de valores, tendo comportamento coerente e consistente de acordo com ao 

valores recebidos. 

O terceiro e último bloco de domínios é o psicomotor, caracterizado como 

sendo a capacidade de dominar as ferramentas e objetos propostos no processo de 

ensino e aprendizagem. Bloom não estabeleceu subcategorias para essa etapa, 

entretanto, Lorin (1994) acrescentou: a capacidade de percepção, como o 

reconhecimento de movimentos; a resposta conduzida, aquela que responde à 

coordenação motora e adapta quando necessário; os automatismos, quando há 

movimentos repetidos e reflexivos básicos na resposta; as respostas complexas, 
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sendo as que se manifestam com desenvoltura em relação a simples estímulos; a 

adaptação, quando em diferentes situações se percebe o improviso; e, por fim, a 

organização, relacionada à capacidade de se organizar espontaneamente a partir de 

respostas complexas. 

Conklin (2005) descreve esse sistema de Bloom como sendo uma das maiores 

contribuições de pesquisas educacionais para os docentes que querem estimular 

seus aprendizes e que pretendem gerar nos discentes a capacidade de raciocínio e 

abstração em alto nível e alta performance na aquisição do conhecimento.  

Com o intuito de facilitar a compreensão, Johnson & Johnson (1992) 

estabeleceram alguns verbos que auxiliam em cada etapa, conforme Quadro 6: 

 

QUADRO 6 - Verbos relacionados às capacidades em Bloom 
 

 

 

 

Fonte: o autor com base em Johnson & Johnson, R.T. (1992). 

 

Com esse e outros estudos posteriores, os pesquisadores auxiliaram na 

manutenção e compreensão das etapas por meio de verbos no infinitivo (verbos não 

conjugados), para que os organizadores de conteúdos e docentes pudessem 

estabelecer os critérios de cada etapa considerando as ações que os verbos podem 

oferecer. É possível encontrar, por exemplo, na etapa do conhecimento presente no 

quadro acima, os verbos apontar, definir, enunciar. Já para a etapa de 

compreensão, veem-se os verbos descrever, discutir e esclarecer, dentre outros, o 

que facilita na elaboração das estratégicos de ensino e aprendizagem. O mesmo 
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acontece para as demais subcategorias como aplicação, análise, síntese e 

avaliação. No mais, a adoção dos verbos pode ser feita nas categorias e 

subcategorias. 

A seguir, explana-se a técnica conhecida como behaviorismo, também 

importante no processo de ensino e aprendizagem. 

 

2.5.2 Behaviorismo  

 

O behaviorismo (do inglês behavior = comportamento) refere-se a abordagens 

do século XIX e XX que consideram o comportamento como fonte de pesquisa, 

principalmente para as áreas da psicologia. John B. Watson é considerado o 

fundador dessa técnica, uma vez que, em 1913, foi o primeiro a tratar dessa 

temática em seu manifesto. Nele, o autor trata das relações humanas e dos 

processos de aprendizagem em que o indivíduo, em seu estado natural, tem a 

capacidade de maior caracterização de seu conhecimento. As correntes na 

psicologia classificam essas técnicas em três correntes: psicologia da Forma 

(Gestalt); psicologia Analítica (Psicanálise) e Behaviorismo ou Comportamentalismo. 

Segundo Bock, Furtado e Teixeira (2009): 

 

O termo Behaviorismo foi inaugurado pelo americano John B. 
Watson, em artigo publicado em 1913, que apresenta o título 
“Psicologia: como os behavioristas a veem”. O termo inglês behavior 
significa “comportamento”; por isso, para denominar essa tendência 
teórica usamos o termo Behaviorismo (...). 

 

Levando em consideração a proposta deste estudo, destaca-se aqui a última 

classificação, behaviorismo ou comportamentalismo. Ainda que, para Skinner 

(2006), “o Behaviorismo não [seja] a ciência do comportamento humano, mas, sim, a 

filosofia dessa ciência”, ou seja, ideias sobre o comportamento humano, para Baum 

(2006), “sendo um conjunto de ideias sobre essa ciência chamada de análise 

comportamental, e não a ciência em si, o behaviorismo não é propriamente uma 

ciência, mas uma filosofia de ciência”. De qualquer modo, a compreensão de que o 

comportamento humano está envolvido no processo de ensino e aprendizagem é 

necessária na aplicação e manutenção dos conteúdos a serem aplicados. 

Foulin e Mouchon (2000) declaram que o behaviorismo é tratado como uma 

revolução metodológica e as respostas dos indivíduos no processo de ensino e 
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aprendizagem dependem de certos estímulos externos associativos que resultam 

em respostas internas. 

Há dois tipos de behaviorismo: metodológico e radical. Considerando as teorias 

de Skinner (2014), Bock, Furtado & Teixeira (2009) e Keller (1973), organiza-se a 

conceituação no Quadro 7: 

 

QUADRO 7 - Behaviorismo: metodológico e radical 

TIPOS DEFINIÇÃO POSICIONAMENTO 

METODOLÓGICO 

Considera fatos 
tangíveis que podem 
ser observados. Não 
considera os fatores 
imateriais. É racional 
e material, ou seja, as 

experiências são 
bases para tomadas 
de decisão e ações. 

Ação/reação. 

Skinner (2014): os problemas podem 
ser evitados ao se identificar as 
causas físicas. Há desvio dos 
sentimentos ou estados mentais 
intermediários. 
Bock, Furtado e Teixeira (2009): 
deve-se ao fato de que os analistas 
tomaram como modo preferencial de 
investigação o método analítico e 
experimental. 

RADICAL 

Considera fatos 
tangíveis e 
intangíveis.  

O comportamento 
opera direta e 

indiretamente. O 
comportamento é 

operante entre a ação 
e seu efeito. 

Skinner (2014): Não nega a auto-
observação, muito menos o 
autoconhecimento, mas visa 
questionar a natureza daquilo que é 
sentido ou observado e, portanto, 
conhecido.  
Keller (1973): Inclui todos os 
movimentos de um organismo dos 
quais se pode dizer que, em algum 
momento, têm efeito sobre ou fazem 
o mundo em redor. A ação operante 
opera sobre o mundo, por assim 
dizer, direta ou indiretamente. 

Fonte: o autor com base em Skinner (2014), Bock, Furtado & Teixeira (2009) e Keller (1973). 

 

Com o Quadro 7, conclui-se que, em geral, para os autores, o behaviorismo 

está relacionado ao comportamento humano e de um lado está o tipo metodológico, 

sendo experimental e com a experimentação por meio de causas físicas racional e 

material, e, do outro lado, o tipo radical, em que o comportamento é respaldado por 

ação e efeito.  

Ambos os lados demonstram que o behaviorismo está envolvido também no 

processo de ensino e aprendizagem que colabora com o trabalho ao se tratar da 

aproximação dessas técnicas e a observação de estratégias na elaboração dos 

jogos, conforme apresentado em outras seções deste trabalho, principalmente na 
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parte que trata de gamificação. Espera-se, com a explanação das principais teorias 

de ensino e aprendizagem, munir o desenvolvimento dos jogos com essas 

estratégias, com a finalidade melhores resultados na implantação dos mesmos no 

meio educacional. 

 

 

2.6 DESEMPENHO DOCENTE 

 

Segundo Moita (2002), o principal fator avaliativo no Brasil tem sido encontrado 

na literatura e, na maioria das vezes, está respaldado apenas nas opiniões dos 

alunos a respeito do desempenho docente, em análise feitas pelos pares e nas 

avaliações do CNPq feitas pelas equipes que compõem os comitês de assessorias. 

Para o autor, a avaliação do desempenho docente é realizada de forma pré-

estabelecida e não considera os valores que ele (professor) próprio atribui para as 

diversas atividades que desenvolve no meio acadêmico.  

Esse assunto tem despertado interesse de muitos pesquisadores, uma vez que 

se trata do professor em um âmbito diferente do de mediador e de avaliador, pois 

passa a ser o avaliado. De acordo com Costa, Motta & Gutierrez (2006), esse 

despertar tem sido de forma favorável e desfavorável, por um lado, a necessidade 

de que se avalie os professores, por outro lado a falta de consenso na forma de 

avaliar o docente. Isso ocorre, segundo os autores, devido à falta de padrão nas 

avaliações e por ainda não se ter estabelecido um método coerente entre as 

diversas instituições de ensino superior e seus modelos de avaliação. 

O governo federal brasileiro tem buscado intensificar os estudos a respeito 

desse tema. A respeito da avaliação de desempenho docente, são empregados 

como modelo os mesmos métodos utilizados pelas Instituições Federais de Ensino 

(IFE). Entretanto, para os autores, isso avalia um sucesso apenas relativo, uma vez 

que os instrumentos avaliativos medem sucesso a partir de padrões relacionados à 

produção científica, recompensando os docentes com gratificações e apoio 

financeiro para que continuem produzindo cientificamente, mas deixando de lado a 

capacidade individual do docente. 

Para Moita (2002), com a formulação da CAPES e do Conselho Nacional de 

Pesquisa (CNPq) sendo responsáveis pela regulação e avaliação de programas de 

pós-graduação no país, o desempenho docente tem sido alvo de avaliação, assim 
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como se pode averiguar no SINAES (Sistema de Avaliação da Educação Superior) 

que qualifica, classifica e elenca por quantidade de produção científica.  

De acordo com o site do Comissão Nacional da Educação Superior - CONAES 

(2005), a avaliação docente deve se dar de forma qualitativa, desenvolvendo-se a 

partir de dados que indiquem e objetivem compreender e analisar o docente em 

suas práticas vivenciadas. Sendo assim, o CONAES (2005) esclarece: 

 

cada indicador será pontuado segundo uma referência pré-
estabelecida, utilizada para reduzir a subjetividade do avaliador e 
estabelecer padrões de avaliação. Não obstante, o avaliador também 
poderá apresentar uma apreciação qualitativa em relação a cada 
dimensão e à instituição como um todo. 

 

Com isso, pode-se observar que os padrões subjetivos a partir dos quais o 

professor deve ser avaliado nem sempre ficam claros para todas as Instituições de 

Ensino Superior. Por isso, na maioria das vezes, as Instituições de Ensino Superior 

têm adotado os conhecidos questionários avaliativos que contribuem para a 

avaliação do desempenho do docente em sala de aula. Na busca pela padronização, 

as instituições de ensino, como a Unifcv, escopo desta pesquisa, valem-se do Art. 

12 da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96, que aponta que cabe aos 

administradores educacionais “IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de 

cada docente”, assim, obedecendo também a autoavaliação, seguindo a legislação 

de Ensino Superior do MEC que estabelece o Sistema de Avaliação da Educação 

Superior - SINAES (Lei N°10.861 de 14/04/2004, Portaria MEC Nº 2.051 de 

09/07/2004 e Decreto Nº 5.773, de 09/05/2006), além da nota técnica 

INEP/DAES/CONAES Nº065. 

Fica a cargo então da Comissão Própria de Avaliação (CPA), no caso da 

educação superior, prevista na Lei Nº 10.861, de 14/04/2004, que instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), acompanhar as avaliações 

internas dos professores com base no que prevê no Art. 2º, inciso IV, do SINAES e 

que descreve que a avaliação institucional deverá assegurar "a participação do 

corpo discente, docente e técnico-administrativo das instituições de educação 

superior, e da sociedade civil, por meio de suas representações". 

Luckesi (2002) identifica a avaliação docente como sendo o mais problemático 

processo de avaliação dentro das instituições, uma vez que, quase em sua 
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totalidade, a forma de avaliar é apenas verificativa, ou seja, apenas verificar o 

comportamento do professor em sala de aula, poucas vezes havendo uma ação 

pedagógica efetiva. Para o autor, a avaliação se torna apenas um levantar de dados 

e não identifica adequadamente os processos metodológicos do professor, ficando 

difícil alinhar todos os professores com o mesmo método de ensino. 

Por sua vez, autores como Hoffmann (2003) não descartam a importância da 

avaliação. O pesquisador destaca que: 

 

o ato de avaliar se faz presente em todos os momentos da vida 
humana [...] ele também está presente em todos momentos vividos 
em sala de aula. [...] A avaliação efetiva vai ocorrer durante o 
processo, nas relações dinâmicas de sala de aula, que orientam as 
tomadas de decisões frequentes, relacionadas ao tratamento do 
conteúdo e à melhor forma de compreensão e produção do 
conhecimento pelo aluno. [...] É nas relações cotidianas entre 
professor e aluno que vai se dar a aprendizagem. 

 

Segundo o autor, a avaliação faz parte de qualquer processo em que o ser 

humano está envolvido; e, essa abrangência também é comtemplada na sala de 

aula, em que somente após o processo de avaliação é que se constata o processo 

de ensino e aprendizagem. Por isso, na avaliação docente, pode-se constatar que o 

professor qualificado é aquele que também consegue ser entendido pelos seus 

alunos e, por isso, avaliado de acordo com suas práticas pedagógicas. 

Para Martins (2008), a avaliação foi e continuará sendo um processo que 

precisa ser pensado, uma vez que os avaliados são os professores e nem sempre é 

de total concordância de todos serem avaliados. Destaca-se aqui que, na avaliação, 

o que se pensa é que o avaliador seja superior ao avaliado, entretanto, na avaliação 

docente, quem está avaliando é o aluno, que na maioria das vezes não entende bem 

o processo e como isso pode produzir diferentes resultados. O autor destaca 

vantagens e desvantagens do sistema que se usava, e ainda se usa, para avaliar o 

docente, conforme Quadro 8: 

 

QUADRO 8 - Vantagens e desvantagens da avaliação docente 

Vantagens Desvantagens 

O professor reflete sobre as informações 
apresentadas na Avaliação.  

O aluno pode “vingar-se” na avaliação.  

O professor pode sentir-se motivado a partir de 
remuneração de seu desempenho, se tiver.  

O docente pode sentir-se desmotivado.  

Favorece a formação continuada do docente, se Usar apenas o método tradicional para 
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tiver. realização da Avaliação de desempenho.  
Há feedback sobre atuação sob a visão dos 

alunos. 
Deixa de detectar o desempenho do professor 
na propagação do conhecimento.  

Fonte: o autor com base em Martins (2008). 

 

De acordo com o Quadro 8, efetivamente há vantagens e desvantagens na 

avaliação de desempenho docente, assim como em qualquer tipo de avaliação em 

diversas camadas da sociedade; porém, no que se refere à avaliação do professor, 

é importante estabelecer alguns cuidados para que a avaliação não seja punitiva, 

mas instrutiva; não seja vingativa, mas ferramental para que se possa ajudar na 

evolução docente. Para isso, no quadro 8, encontra-se listada a remuneração e o 

feedback como destaques: essas ferramentas podem surtir efeitos positivos desde 

que todos os envolvidos no processo entendam do que se trata. 

Independente da forma como se avalia o processo, a presente pesquisa não 

questiona, nesse primeiro momento, se os métodos estudados até o presente 

momento são totalmente coerentes. O que se busca aqui é a análise imediata, por 

meio de um aplicativo de gamificação, dos resultados da avaliação, de modo a 

torná-la mais pontual para futuras pesquisas que tratam especificamente do 

processo de avaliação docente.  

Em tempo, o que se questiona neste trabalho é se os resultados estão 

chegando a tempo de modo a se realizar prática assertivas na correção pontual dos 

pontos fracos do professor em sala de aula. Piletti (1988) destaca em seus estudos 

que a pontualidade em resolver uma situação é imprescindível para a obtenção de 

resultados, uma vez que retemos: 10% do que lemos; 20% do que escutamos; 30% 

do que vemos; 50% do que vemos e escutamos; 70% do que ouvimos e logo 

discutimos; e 90% do que ouvimos e logo realizamos imediatamente.  

Desta feita, o tópico presente buscou esclarecer os processos de desempenho 

docente comumente estabelecidos na legislação e adotados pelas instituições de 

ensino superior visando obter melhores resultados no que se refere aos requisitos 

avaliativos das instituições pelo Ministério da Educação e Cultura.  

 

2.7 TRABALHOS CORRELATOS 

 

Nesta etapa do trabalho buscamos apresentar pesquisas e pesquisadores que 

tem tradado do assunto em questão. Ou seja, trata-se de um mapeamento de 
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estudos que estão sendo realizados ou que foram relevantes durante a pesquisa. 

Obviamente, muitos outros autores podem estar trabalhando com essa temática 

atualmente, entretanto, cabe nesse momento elencar alguns destes pesquisadores 

que contribuem para a pesquisa em questão. 

Para Salomon (1991), “o pesquisador, ao desenvolver para o leitor o assunto, 

deixa de ser por um momento investigador, para se tornar o filósofo de seu trabalho. 

Abandona as técnicas da pesquisa com que já se habituara, para usar os recursos 

da lógica da demonstração”. Com isso, cabe nesse trabalho deixar, de princípio, as 

técnicas já utilizadas e observar os referenciais teóricos que tem trabalhado até esse 

momento para a continuidade das discussões. 

Para isso, o estado da arte foi esquematizado no Quadro 9 para maior 

flexibilização da análise das teorias. 

 

QUADRO 9 - Proposta de cada autor referente a Gamificação 

AUTOR PROPOSTA 

Valente (2014) 

Trata os jogos como tecnologia na educação, ou 

“Informática na Educação”; inclusão de tecnologia ao 

processo de aprendizagem. Para o autor, o uso da 

tecnologia e a educação devem estar interligados se o 

objetivo for a inovação na área educacional. 

Moran (2015) 

Afirma que “na sociedade da informação, todos estamos 

reaprendendo a conhecer”. Nesse sentido, seus estudos 

têm se dado na direção de respaldar a teoria de que a 

forma como se transmite os novos conhecimento também 

está sendo reinventada e cabe aos estudiosos reaprender 

a ensinar. 

Vianna et al (2013) 

Para eles, a Gamificação refere-se a jogos orientados e 

acompanhamentos os quais podem ajudar a resolver 

problemas e instigar o engajamento na execução das 

tarefas, e que, aplicados coerentemente, poderão ser 

ferramentas importantes para que a sociedade veja uma 

nova maneira e um novo conceito de resolução dos 

problemas por meio de jogos sistematicamente pensados 
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com essa finalidade. 

Montgomery & 
Runger 
(2003) 

A apresentação de controle gráfico deve ser fundamental 

para a manutenção gerencial; ou seja, para eles, as 

tabulações e atratividades estão ligados à maneira como 

os sistemas são apresentados e, com isso, a gestão dos 

resultados é de extrema importância. 

Alves (2013) 

Trabalha com quantificação dos jogos (Bahia e Brasil), por 

isso, estabelece que, devido ao grande crescimento dos 

jogos, em breve será possível acessibilidade geral de 

sistemas e resolução de problemas por meio dos jogos. 

Os sistemas estão se proliferando de forma considerável e 

sempre com a finalidade não apenas de divertir o usuário, 

mas também de ser ferramenta. Nesse sentido, 

estabelece os melhores sistemas operacionais 

responsivos que estão sendo usados no mercado com a 

finalidade de ajudar na escolha do sistema para a 

resolução dos mais diferentes problemas no ramo 

empresarial. 

Arlete dos Santos 
Petry 

(2017) 

Revista norte-americana envolvida em gamificação e 

ensino (USP/FAPESP). A revista foi criada e tem 

importante papel para a divulgação das novidades de 

mercado e evolução dos estudos envolvendo os sistemas 

gamificados. Ainda divulga trabalho de autores que estão 

em busca de aperfeiçoamento dessa nova camada de 

oportunidades de negócios. 

RBPEC 
(Revista Bras. de 
Pesq. e Ciência) 

Lista tipos de jogos utilizados no ensino-aprendizagem. 

Esta revista tem a finalidade de estabelecer e classificar 

alguns jogos que são desenvolvidos exclusivamente para 

a área da educação e ensino. Além de artigos sobre o 

tema, a revista traz estudiosos que ajudam na delimitação 

de jogos sérios, tanto para a educação como para a área 

de gestão escolar. 

ABRAGAMES 
(2016) 

Indica o crescimento de games para estatísticas. Surgiram 
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em dois cenários: I) os baixos custos de desenvolvimento 

e II) políticas públicas de incentivo. Esses estudos são 

capazes de nortear os investidores que querem entrar no 

ramo dos jogos e verificar o mercado propício no qual 

cada tipo de jogo possa ser aplicado. 

João C. Lima e Silva 
(2015) 

Uso do game para avaliação (FATEC), Zona Sul. O 

estudo estabelece as definições de avaliação e organiza 

como são feitas as avaliações dos alunos por meio de 

jogos. O estudioso abre caminho para que se possa 

questionar se há jogos que avaliam o desempenho do 

professor, embora não trate propriamente desse assunto 

em seus estudos. Sua análise norteia novos caminhos 

para que se possa medir o desempenho não somente do 

aluno, mas também do docente em relação à disciplina e 

ao conteúdo que se ministra. 

Willian Jhonatan 
Wiertel 
(2016) 

Gamificação, lúdico e interdisciplinaridade como 

instrumentos de ensino em Foz do Iguaçu (Instituto Latino-

americano de Arte, Cultura e História). O estudo trata de 

interligar diversas disciplinas com o intuito de ensinar os 

conteúdos com mais efetividade. Além disso, traça seus 

objetivos visando a questão lúdica que facilita a aquisição 

do conhecimento em determinadas idades do 

desenvolvimento humano. 

Werbach e Hunter 
(2012) 

Ponderam que esse novo conceito foi idealizado visando 

tornar a forma de execução do trabalho mais atraente, 

divertida e motivadora. Para isso, os estudiosos 

relacionam jogos na vida diária dos indivíduos e, mesmo 

sem se dar conta, os usuários estão todos os dias 

envolvidos com tarefas que geram recompensas e 

desafios. Para isso, traz realidades reais para a realidade 

virtual, tornando os trabalhos do dia a dia mais atrativos e 

transmitindo confiança aos que jogam. 

Mcgonigal (2012) O foco principal é transmitir a ideia de simulação dos 
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jogos da vida real, sejam eles empresariais ou 

educacionais. Também defende a teoria de jogos mais 

atrativos desde que relacionados à vida real de seus 

jogadores. Para isso, usa-se a definição de trabalho 

motivador e aplicado para a resolução de problemas. A 

teoria vem ao encontro de ferramentas que analisam e 

ajudam no desempenho dos jogadores. Trata ainda de 

games como uma forma colaborativa com a finalidade 

demonstrar que as tarefas precisam ser vencidas 

individualmente, mas também em comunidade.  

Koster (2004) 

A produtividade, para o autor, pode ser adquirida por meio 

de diversão e ser menos cansativa, para isso, quebra a 

barreira entre trabalho e aprendizagem. Desenvolve seus 

estudos com a finalidade de obtenção de resultados por 

meio da evolução qualitativa das tarefas. Para ele, a 

produção pode ser aumentada quando os participantes 

estão felizes no que fazem e as atividades que 

desenvolvem serão mais efetivas e com maior qualidade 

para análise de resultados.  

Silva et al (2015) 
 

Levanta questões sobre a competitividade entre os 

participantes. Justamente essa busca pode gerar conflitos 

entre ganhador e perdedor, entretanto, age também de 

forma a munir com conhecimento os participantes que 

estão interessados em competições por meio dos jogos. 

Essa orientação leva o autor a esclarecer que, por mais 

que tenha a competitividade envolvida no processo, as 

novas ferramentas envolvem os participantes no 

processo. Contudo aqueles que buscam saber mais sobre 

os jogos e estratégias tem a vantagem de sair na frente 

dos demais competidores, o que geram melhores 

resultados. Para que a competição seja saudável, é 

necessário que todo o processo seja mediado. Neste 

estudo, pode-se observar a importância do diálogo e do 
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feedback, com a finalidade de inibir problemas maiores 

com os ganhadores e perdedores.  

Fonte: o autor (2018). 

 

As pesquisas acima contribuem para a temática desta pesquisa, uma vez que 

são esclarecedoras e norteadoras teóricas para a continuidade desta e demais 

aplicações dos jogos sérios nos ambientes de trabalho e em destaque nas 

instituições de ensino superior que promovem avaliação de desempenho docente.  

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para Minayo (2010), a metodologia compreende o que se entende como 

abordagem teórica, os materiais, técnicas e instrumentos que são utilizados em uma 

pesquisa, além da criatividade do pesquisador, devendo este ser o responsável por 

uma linha de pensamento coerente e coesa, com a finalidade de possibilitar a 

aproximação da fundamentação teórica de uma realidade empírica, ou seja, passível 

de verificação e experimentação. O autor ainda define que as técnicas são 

importantes e fundamentais para auxiliar na aquisição do conhecimento, mas não 

bastam, uma vez que a sensibilidade, a intuição, o senso crítico e as experiências, 

partindo do pesquisador, são importantes na condução da pesquisa científica. 

Ao salientar essa questão, Minayo e Sanches (1993) descreve que “o 

conhecimento científico é sempre uma busca de articulação entre uma teoria e a 

realidade empírica; o método é o fio condutor para se formular esta articulação”. 

Nesse contexto, busca-se no presente capítulo esclarecer e estabelecer os 

procedimentos metodológicos que foram arguidos no presente estudo, 

qualitativamente. Desse modo, apresentam-se o delineamento da pesquisa, o objeto 

de análise, e os procedimentos de coleta e análise dos dados. Na busca da 

confirmação da validade da pesquisa e sua relevância, os procedimentos 

demonstrados visam a explanação da confiabilidade e definição dos processos. 

Ainda, a pesquisa tem a modalidade DSR6 (Design Science Research) por conter o 

                                                           
6
 Investiga a geração de conhecimento no processo de concepção de artefatos. Design Science 

Research se constitui em um processo rigoroso de projetar artefatos (objetos) para resolver 
problemas, avaliar o que foi projetado ou o que está funcionando e comunicar os resultados obtidos. 
(BAYAZIT, 2004). Disponível em http://dx.doi.org/10.1162/074793604772933739 
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desenvolvimento de um game que poderá ser usado em instituição de ensino 

superior. 

 

3.1 MATERIAS DA PESQUISA E TRABALHO 

 

Além dos questionários realizados com os docentes e discentes via Google 

Forms e bibliografias de livros e artigos, foi utilizado CPU equipado com processador 

Intel core I7, 16 GB de RAM, 1 SSD de 130 GB, 1 HD com 1 TB, 1 placa de vídeo 

geoforce 770 ti, um notebook Dell Inspiron 7000, Windows 10, 14 polegadas, HD de 

1 terabyte, SSD Disco rígido, 8 GB de RAM e Processador de 2,4 GHz. O software 

utilizado foi o Construct 2 e, para tabulação, o Microsoft Excel 2013.  

  

3.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA E OBJETO DE ANÁLISE 

 

Considerando-se as questões da sugestão do desenvolvimento de um jogo que 

contribua para a gestão e verificação do desempenho do professor em sala de aula, 

os dados pertinentes para esta análise são de característica subjetiva. Objetivando 

contribuir com os estudos sobre gamificação e metodologias educacionais das 

instituições de ensino, optou-se pelo estudo de um grupo de professores e um grupo 

de acadêmicos da Faculdade Cidade Verde (FCV), recentemente classificada como 

Centro Universitário e passando a se chamar Unifcv. Tal escolha se dá visto que o 

estudo desse grupo, um estudo de caso, não representa uma ‘amostragem’, mas um 

estudo de caso.  

Os entrevistados são professores (35) entre 30 e 51 anos. Os estudantes 

cursam Administração, Gestão de Marketing e Ciências Econômicas e estão na faixa 

etária de 17 a 35 anos. Ainda, os professores atuam na área da docência na média 

de 12 anos. Os dados foram obtidos no decorrer do segundo semestre de 2018. 

Por se tratar de um estudo de caso em um centro universitário, a pesquisa 

qualitativa e a análise do discurso, por meio de questionário on-line, simulação do 

jogo e pesquisa bibliográfica, proporcionou ao pesquisador a percepção das atitudes 

e moções entre os analisados, bem como a melhor definição e classificação das 

partes subjetivas, como sentimentos e ideologias. Além disso, por meio de 

formulários, utilizou-se de método documental para a verificação dos pareceres e 

percepções que os entrevistados tinham da maneira que estavam sendo avaliados, 
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além, é claro, da avaliação dos discentes em relação aos docentes, possibilitando 

melhor caracterização das transações e dos ambientes institucional e organizacional 

que amparam essas relações. 

 

3.3 FLUXOGRAMA DO MÉTODO DE ANÁLISE 

 

Direcionado pelas questões da pesquisa e buscando atender ao objetivo geral 

de: desenvolver uma ferramenta de avaliação e acompanhamento acadêmico a 

partir da gamificação simultânea na vida discente do ensino superior privado, com a 

finalidade de verificação da gestão e desempenho docente; o presente capítulo está 

dividido em quatro partes. A primeira parte busca apresentar o panorama geral (pré-

análise) e características do ambiente de coleta. A segunda visa demonstrar como 

se caracterizam os resultados obtidos na pesquisa do ambiente institucional 

(exploração do material). Na etapa seguinte, analisa-se as simulações e resultados 

obtidos e, por fim, encerra-se com uma retomada dos principais pontos, apontando 

para futuros melhoramentos da pesquisa.  

Conforme Bardin (2009), a análise e técnica de interpretação de dados podem 

ser realizadas em categorias, uma vez que é a reunião de técnicas das 

comunicações. Para isso, divide a análise em três categorias, sendo elas a pré-

análise, a exploração do material e, por fim, o tratamento dos resultados: a 

inferência e a interpretação. Nesse sentido, a análise deste estudo respaldou-se 

desde sua estrutura até o presente momento no esquema da Figura 9: 
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FIGURA 9 - Estrutura da análise 

 
Fonte: Bardin (2009). 

 

Embora Bardin (2009) também caracterize as operações estatísticas em suas 

divisões da análise de resultados, a presente pesquisa focou na análise qualitativa, 

por isso, para que se tenha um resultado quantitativo, espera-se ser possível a 

realização de estudos futuros e que esta pesquisa auxilie no entendimento sobre o 

fenômeno da avaliação de desempenho docente. 

 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA 

 

Os dados foram coletados em dois momentos distintos, sempre com a 

autorização da diretoria da Unifcv. No primeiro momento, os acadêmicos realizaram 

avaliação dos professores que atuaram no segundo semestre e, em um segundo 

momento, avaliaram os professores os quais, após receberem seus resultados, 

puderam testar a simulação de como fariam em suas aulas para terem resultados 

diferentes. O trabalho desenvolveu-se no período de fevereiro/2018 (aplicado em 

julho/2018) a dezembro/18 (aplicado em dezembro/2018). Esses levantamentos 

podem ser constatados nos dados da análise. 
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Na Unifcv a avaliação do desempenho docente é feita semestralmente, ou 

seja, uma turma “x” avalia determinados professores nos finais de semestre e os 

professores, de posse dos resultados, analisam os pontos fortes e fracos apontados 

em suas avaliações. O feedback é realizado diretamente pelo coordenador do curso 

e, após breves instruções, o professor é designado para uma nova turma “y”. Com 

isso, a turma “x” não terá a possibilidade de comprovar se as melhorias que o 

professor precisaria fazer para que seu empenho fosse efetivamente contribuidor no 

processo de aprendizagem foram realizadas. 

Para nossa pesquisa, o questionário foi aplicado, como de costume, aos alunos 

de Administração (188 alunos), Marketing (51 alunos) e Economia (62 alunos). Os 

números consideram apenas os respondentes. Os cursos são voltados para a área 

de gestão, sendo os cursos de Administração e Economia na categoria de 

bacharelado e, o curso de Marketing na categoria de curso tecnólogo. A faixa etária 

dos discentes está entre 17 e 35 anos. 

Considerando os critérios do INEP e demais órgãos sobre avaliação docente, 

conforme seção específica deste estudo, as questões foram apresentadas aos 

alunos via Google Forms nas penúltimas semanas de aula de cada semestre. O 

coordenador, dias antes do lançamento do questionário, reuniu os líderes de sala, 

também como de costume, e explicou a importância de uma avaliação coerente e 

sem preceitos de “gosto” “não gosto” em relação aos professores. Essa 

conscientização é feita somente com os líderes de sala, sendo posteriormente 

enviado a todos alunos um texto explicando a importância da avaliação. 

 Para o uso do jogo gamificado com os professores, foi também enviado a 35 

professores, sem que eles tivessem conhecimento prévio sobre gamificação, um 

questionário com diversas questões sobre avaliação e se havia a possibilidade de 

uso, por partes deles, de um jogo que servisse como metodologia de avaliação 

pessoal e crescimento de seu desempenho, dentre outras questões que serão 

apresentadas na análise dos resultados nas partes a seguir deste trabalho. Esse 

questionário também foi respondido via Google Forms. 

 O resultado da avaliação docente realizada pelos alunos da forma tradicional 

foi passada a cada docente pelo coordenador, que coincide como agente 

pesquisador desta pesquisa. A tratativa foi feita como as demais coordenações 

realizadas na Unifcv, que consistem em chamar o professor individualmente na sala 
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de coordenação e entregar uma carta de agradecimento pelo seu desempenho, 

seguido de um feedback sobre os números percentuais que o docente alcançou em 

cada quesito do questionário.  

Após algumas orientações, o professor lê juntamente com o coordenador as 

respostas abertas e apreciações dos alunos quanto ao seu desempenho. Nesse 

momento, o professor é capaz de dar explicações em casos mais específicos e 

problemáticos e passíveis de correções. Após a análise, o professor entra em seu 

período de férias e as atividades serão retomadas após 15 dias, em julho, ou após 

30 dias, em dezembro. 

Aos alunos não é dado qualquer tipo de feedback nesse primeiro momento. É 

possível ao acadêmico acompanhar os resultados da avaliação docente nas práticas 

melhorativas que são aplicadas pela Comissão Permanente de Avaliação 

Institucional, entretanto, nos relatórios publicados eletronicamente, não foi 

constatado nada a respeito da avaliação docente. Cabe ao acadêmico deduzir que 

determinada tratativa pedagógica foi realizada de acordo com a avaliação de 

desempenho docente. 

A quantidade dos agentes da pesquisa (docentes) foi definida e especificada 

a partir dos professores atuantes apenas nos cursos de Administração, Ciências 

Econômicas e Marketing da Unifcv, totalizando, dessa forma, 35 professores, como 

já mencionado. Não se descartou a possibilidade de que esses professores 

ministrassem aulas também em outros cursos da instituição. Os acadêmicos desta 

análise foram limitados também a esses três cursos de graduação, o que não 

impede a possibilidade de aplicação para todos os acadêmicos da instituição em 

futuras pesquisas, uma vez que se trata de uma pesquisa qualitativa. 

Após a avaliação, foi enviado aos professores o jogo piloto para que 

pudessem testar a plataforma com os alunos. Nesse momento, os acadêmicos 

também receberam um link no qual os professores simularam uma atividade para 

que pudessem ser avaliados simultaneamente e, com isso, notar os problemas que 

fossem surgindo no jogo conforme os alunos foram testando.  

Tanto para os professores como para os acadêmicos, o projeto piloto foi 

enviado com base na estrutura de uma sala de aula e com o objetivo de realizar uma 

tarefa que estava no aplicativo: a resolução de um exercício interdisciplinar. Levando 

em consideração a base teórica behaviorista e a taxonomia de Bloom de forma 
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implícita, os acadêmicos receberam a seguinte solicitação: 1) passar de fase; 2) 

resolver o problema sugerido; 3) avaliar o jogo; 4) executar a tarefa com o auxílio de 

terceiro (amigo da turma); 5) avaliar o docente; 6) avaliar o próprio desempenho.  

Nesse processo, foi considerado o conceito geral da Administração, que é, 

para Rossés (2014), “obter resultados por intermédio de outros, exerce-se a função 

de fazer as coisas através de outras pessoas, com os melhores resultados 

possíveis.”, melhor esclarecido na análise de resultados.  

 

3.5 ARQUITETURA DO PROJETO DO JOGO 

 

O programa escolhido para esse teste foi o Construct 2, por ser um software 

livre (free), em que os recursos necessários foram suficientes para adaptação de 

modo a fazer o jogo graficamente parecido com uma sala de aula, oferecer a 

possibilidade de criar perfil de jogador e uso de gráficos de simples acesso (2D), 

uma vez que se trata de jogo para avaliação e a tentativa de verificação do 

processo. Futuramente, após a verificação dos dados podem ser sugeridas novas 

plataformas específicas para a elaboração de um jogo mais detalhado com a 

finalidade de avaliação de desempenho docente.   

 

3.6 DEFINIÇÃO DO MOTOR GRÁFICO 

 

Após o desenvolvimento da estrutura gráfica, passou a ser desenvolvida a 

programação com as ações dos personagens e do ambiente de sala de aula. 

Escolheu-se Construct 2 por possuir, nesse primeiro momento, a estrutura adequada 

para a elaboração dos jogos e ser responsivo, ou seja, capaz de se adequar à 

maioria dos aplicativos, sistemas de smartphones e computadores. 

 

 

3.6.1 Utilização do Construct 2 

 

De acordo com as especificações, informações e detalhes constantes no site 

do sistema7, em que também é permitido visualizar as animações e possibilidades 

do jogo, Construct 2 se destaca por ser inovador em criar jogos html5, projetar em 

                                                           
7
 https://www.scirra.com/construct2 
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2D, ser para principiantes em programação de jogos e possuir maquetes e jogos 

preestabelecidos. Além disso, há uma lista com os principais benefícios no site de 

apresentação do produto, quais sejam: rápido e fácil, poderoso sistema de eventos, 

comportamentos flexíveis, pré-visualização instantânea, efeitos visuais, exportação 

para multiplataforma e extensibilidade fácil. 

Na criação em Construct 2 é possível arrastar e soltar objetos e criar 

animação a partir de uma estrutura preestabelecida no próprio sistema. A interface é 

Ribbon (ou seja, em linha reta de tarefas, uma após a outra, indo para a tela 

seguinte ou ambiente seguinte).  

Os apresentadores do sistema definem como “uma interface fácil em que o 

que você vê é o que você obtém”, ou seja, os resultados são verificados já no 

momento da criação. O sistema é intuitivo, possibilitando projetar as ações dos 

personagens e assemelhá-las às dos humanos, permitindo aguçar a criatividade. 

O sistema permite que se realize uma folha de atividades e que, a partir dela, 

pense-se as próximas atitudes dos personagens. Além disso, as soluções ou ações 

são personalizadas, possibilitando a enumeração de gatilhos para as ações, ou seja, 

delimitando as ações por meio de atividades preestabelecidas. Os eventos são 

colocados em lógica linear sob eventos, variáveis e funções recursivas. 

A seguir, elenca-se algumas figuras do Construct 2 com a finalidade 

verificação da interatividade e dos recursos pré-moldados da plataforma. 
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FIGURA 10 - Funções preestabelecidas do Construct 2 

 
Fonte: site de apresentação do sistema (https://www.scirra.com/construct2). 

 

  

Na Figura 10, é possível verificar que o sistema traz em sua plataforma 

funções pré-definidas que auxiliam no processo de criação de jogos. 

 
FIGURA 11 - Visualização em tempo real das ações (Preview Over Wifi) 

 
Fonte: site de apresentação do sistema (https://www.scirra.com/construct2). 

https://www.scirra.com/construct2
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 O sistema é munido de gráficos aplicáveis e com a possibilidade de 

verificação das ações em tempo real (Figura 11), auxiliando na tomada de decisão 

da escolha dos movimentos preestabelecidos. 

 

FIGURA 12 - Atribuindo condições de personagens do Construct 2 

 
Fonte: site de apresentação do sistema (https://www.scirra.com/construct2). 

 

 Na condição de personagens (Figura 12), é possível aplicar a cada 

personagem uma característica de movimentação, bem como a delimitação do 

ambiente em que transitarão dentro do jogo. 

 

FIGURA 13 - Atribuição de ações aos personagens do Construct 2 

 
Fonte: site de apresentação do sistema (https://www.scirra.com/construct2). 
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Já na Figura 13, é possível verificar que o sistema atribui ações como pular, 

andar e voar, dentre outros, para os personagens no desenvolvimento do jogo. 

 

FIGURA 14 - Atribuição de consequências das ações dos personagens 

 
Fonte: site de apresentação do sistema (https://www.scirra.com/construct2). 

 

Na Figura 14, o sistema mostra a possibilidade de definição das 

consequências para cada ação dos personagens após as atitudes do jogador. 

 

FIGURA 15 - Plataformas de exportação do conteúdo 

 
Fonte: site de apresentação do sistema (https://www.scirra.com/construct2). 
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Na tela representada pela Figura 15, é possível verificar que o sistema 

escolhido possibilita a exportação do jogo para diversas plataformas, tornando o 

sistema responsivo. 

 

FIGURA 16 - Banco e ações do Construct 2 

 
Fonte: site de apresentação do sistema (https://www.scirra.com/construct2). 

 

Além das definições preestabelecidas do sistema, podemos ver, na Figura 16, 

que é possível ter acesso ao manual via download, no qual há orientações 

específicas de programações auxiliares, assim como banco de plug-in específicos 

para a plataforma de jogos desse sistema. Em geral, o sistema já acompanha 20 

plug-in, mas é possível a criação de próprios plug-ins via JavaScript SDKA, 

dependendo da necessidade do programador. 

As ações de movimento se dão em 8 direções, recursos avançados como 

física e pathfinding; e utilitários úteis como fade, flash, wrap, pin e drag&drop. A 

exportação pode ser feita para a Web publicando diretamente no site, na Chrome 

Web Store, no Facebook, no Kongregate, no NewGrounds, no Firefox Marketplace 

ou Scirra Arcade. Nas instruções, há definição do sistema responsivo, dentre eles 

PC de mesa, Mac e Linux usando o wrapper do Node-Webkit, smartphones gerais 

IOS e Android. 
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4 CRIAÇÃO DO AMBIENTE DE JOGO 

 

4.1.1 Scripts Utilizados 

 

A disposição do jogo, por ser uma estrutura pensada primeiramente como 

teste e apenas para a constatação da efetiva de um jogo que permite a avaliação 

docente, foi estruturada de forma objetiva e pontual, separando os scripts da 

seguinte maneira:  1) três para login e cadastro dos usuários (acadêmico, docente e 

gestor); 2) início do jogo, 3) escolha do professor a ser avaliado; 4) estrutura da sala 

de aula; 5) objetivo; 6) distribuição das funções aos personagens; 7) ajuda/dica, 

caso necessário; 8) finalização e envio das respostas; 9) resultados e gratificações; 

10) análise (pelo professor e do gestor). 

No diagrama a seguir, é possível verificar a estrutura do processo e o 

esquema de funcionamento do jogo proposto para avaliação do desempenho 

docente.  

Os atores do processo são os alunos, professores e o gestor dos dados. O 

discente tem o papel de inserir suas informações iniciais para login de jogo, jogar e 

acompanhar o seu desempenho pessoal verificando os resultados por meio da 

gamificação com recebimento de incentivos virtuais como pontos, estrelinhas e 

mensagem de sucesso. 
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FIGURA 17 - Diagrama de caso de uso 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

 Após o processo exposto na Figura 17, é possível fazer a gestão e análise de 

desempenho dos três atores do processo. O feedback é possível em três níveis: a) 

do docente ao discente, realizando as correções necessárias; b) do discente ao 

gestor, com a finalidade de oferecer instruções e ferramentas para o melhoramento 

de seu desempenho; c) do gestor ao professor, auxiliando, sempre que necessário, 

com ferramentas e instruções que possibilitem o desempenho docente em sala de 

aula coerente com o que se necessita do professor no processo de ensino-

aprendizagem.  

Com a finalidade de apresentação do jogo, foram pensadas algumas 

estruturas de ambiente que permitissem a interação do aluno com a plataforma, ao 

mesmo tempo em que oferecesse atratividade pelo fácil acesso, uma vez que não 

se buscou por ambientes que fossem muitos semelhantes ao de sala de aula e, sim, 

representações atrativas da estrutura de sala de aula, com personagens que 

também remetessem à ideia de jogos. A caracterização da Unifcv foi deixada de 

lado nesse primeiro momento com a finalidade de demonstrar a ferramenta como 

um “a mais”, tudo isso com a tentativa de distanciamento de uma avaliação formal e 

aproximação com a ludicidade dos jogos, mas deixando claro que a avaliação é 

docente. 
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Todos os usuários são previamente cadastrados pelo gestor. Com isso, há a 

possibilidade de acesso, no início do jogo, via Registro Acadêmico (RA) para os 

acadêmicos e via número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) para os professores. 

Com a finalidade de agilizar o processo, foi enviado aos usuários envolvidos na 

pesquisa um link com o sistema piloto. No início do jogo, foi exibido aos participantes 

uma tela de apresentação, conforme Figura 18: 

 

FIGURA 18 - Apresentação e tela inicial do jogo 

  
Fonte: o autor (2018). 

 

 Após a tela inicial (Figura 18), é apresentada aos usuários a possibilidade de 

escolha de seu perfil, o que irá direcionar para a cena estruturada especificamente 

para o seu perfil. Os três tipos de usuários propostos são, em ordem, acadêmico, 

docente e gestor.  

No primeiro momento, não foi possível o desenvolvimento de um sistema all 

in devido à complexidade e a temeridade de o sistema acabar rodando de forma 

pesada. Assim, a plataforma foi gerida para o desenvolvimento futuro de uma 

plataforma que se realize espontaneamente em AppAluno [Aluno avalia professor], 

AppProfessor [Professor cadastra e libera conteúdo para ser avaliado pelo aluno e 

analisa resultados] e WebsiteGerenciador (escolas/faculdade) [entidade 

cadastra/controla professores/avalia resultados], conforme Figura 18: 
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FIGURA 19 - Usuários do Sistema 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

Apresentam-se, na Figura 19, os interlocutores de escolha do perfil do jogador 

(ator), parte estrutural e esquematizada do sistema do jogo. Adiante serão 

apresentados, de forma geral, os propósitos da avaliação do professor, as telas de 

desenvolvimento e os scripts utilizados nesse processo. 

Para o gráfico do jogo, foi utilizado o mesmo que já consta no pacote de 

dados do próprio sistema Construct 2. Por isso, os elementos são animações e 

desenhos que representam e instruem de forma lúdica os atores do processo 

gamificado.  

Em um segundo momento, poderia ser pensada a personificação dos 

personagens de forma mais aproximada à identidade pessoal dos professores, uma 

ambientação semelhante à sala de aula e imagem com foto do usuário real do jogo. 

Entretanto, como a pesquisa busca apenas, nesse primeiro momento, a aferição dos 

resultados, limitamo-nos ao uso do material gráfico já pertencente ao banco de 

dados do próprio sistema Construct 2. A apresentação da plataforma desenvolvida 

para o experimento do jogo de desempenho docente se inicia na tela apresentada 

na Figura 20, a seguir. 
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FIGURA 20 - Apresentação de escolha do perfil 

  
Fonte: o autor (2018). 

  

 Com a escolha do perfil com o ícone acadêmico (figura com capelo), é aberta 

a cena de escolha do professor a ser avaliado (fotos dos professores ocultadas 

nesta pesquisa com a finalidade de preservação da imagem).  

Em um jogo efetivo, o acadêmico deverá escolher todos os professores, 

sendo isso uma parte das fases do jogo. Desse modo, com a finalização da 

avaliação de todos os professores de seu curso, o jogo é considerado completo. Os 

assuntos abordados serão direcionados de acordo com o plano de ensino e com as 

questões padrão que são usadas na elaboração dos questionários da avaliação 

docente. 

 Na Figura 21, é possível verificar a tela em que os jogadores podem escolher 

os professores para a avaliação por meio do jogo. Para o teste, foram selecionados 

apenas professores com interdisciplinaridade com a disciplina de Introdução à 

Administração, conforme esclarecido a seguir. 
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FIGURA 21 - Apresentação dos professores a serem avaliados (fases) 

 
Fonte: o autor (2018). 

  

Após a escolha do docente a ser avaliado, abre-se a cena da sala de aula e 

um texto com o objetivo da fase. Dependendo da disciplina que se escolhe, as dicas 

mudarão, de acordo também com a resposta sugerida pelos professores. Entretanto, 

o resultado deve ser semelhante, uma vez que se trata de um jogo interdisciplinar. 

Por isso, os objetivos de desafios são adaptados. Por exemplo, na proposta, o que 

se objetiva é que os alunos atribuam as funções da Introdução à Administração aos 

personagens que estão caracterizados e sem funções. Ao clicar nos personagens, 

mostra-se apenas as atribuições de cada um e o acadêmico, na função de um futuro 

administrador (uma vez que os três cursos tem em comum o entendimento da 

estrutura administrativa), deve atribuir as funções a cada personagem de acordo 

com o seu currículo. 

 São dois personagens para cada professor, e os acadêmicos escolhem a 

melhor profissão para eles entre: gerente geral, financeiro, faxineira, diretor, 

supervisor, auxiliar de marketing, recepcionista, gerente de projetos, encarregado de 

almoxarifado, gestor de estoque, gestor de Recursos Humanos e vendedor. Nota-se 

essa estrutura na Figura 22, em que é apresentada a cena da sala de aula, e na 

Figura 23, em que aparecem dois personagens aos quais o jogador deve atribuir 

uma função, considerando seu perfil profissional. Nesse caso, a questão que é feita 

no jogo é a mesma a partir da qual o acadêmico foi avaliado na prova bimestral, 

porém contextualizada em torno da prática de tomada de decisão. 
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FIGURA 22 - Apresentação do ambiente de sala 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

A Figura 22 estabelece o contato inicial entre o jogador e o ambiente de sala 

de aula, enquanto que, na Figura 23, após clique no personagem, vê-se o objetivo e 

a tarefa a ser realizada.  

  

FIGURA 23 - Apresentação do personagem ao qual deve ser atribuída função 

  
Fonte: o autor (2018). 
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 Após o preenchimento de todas as atribuições, apresenta-se uma tela de 

confirmação do preenchimento e uma questão do questionário tradicional da 

avaliação docente, interligando a prática e o conteúdo ministrado pelo docente para 

análise dos gestores, conforme Figuras 24 e 25: 

 

FIGURA 24 - Apresentação da pergunta da avaliação tradicional 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

Para que o processo seja gamificado, nesse momento o jogador poderá 

ganhar estrelinhas, que são consideradas recompensas virtuais com a finalidade de 

que o jogador seja beneficiado e o jogo se torne atrativo para que ele continue a 

jogar. 
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FIGURA 25 - Apresentação da confirmação de envio 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

 Para o acadêmico, repetem-se as telas até que todos os professores sejam 

avaliados e todas as questões sejam abrangidas pelo sistema. Para a análise 

desses resultados, são apresentados aos gestores e professores, além das telas de 

padronização preestabelecidas de acordo com o formulário de questões tradicionais, 

uma tela em que é possível ver a análise dos resultados obtidos durante o jogo, 

conforme Figura 26: 

 

FIGURA 26 - Apresentação da análise e gestão do desempenho 

 
Fonte: o autor (2018). 
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 O resultado da Figura 26 foi apresentado apenas para exemplificação, uma 

vez que foi solicitado aos acadêmicos que avaliassem da mesma maneira como 

avaliaram no questionário do Google Forms tradicional. Isso foi realizado com a 

intenção de verificação de inconsistências no sistema, não para saber se um 

professor é melhor ou pior avaliado com o aplicativo.  

Trata-se de uma ferramenta de agilidade da informação e gestão dos 

problemas e não de verificação se o sistema influencia na avaliação docente em 

relação à sua qualidade. Para esse fim, estudos futuros podem ser pensados com a 

finalidade de verificação da avaliação tradicional e via jogo, bem como da diferença 

entre seus resultados, o que não faz parte da pesquisa neste primeiro momento. Os 

resultados referentes à quantidade de erros e quantidade de respostas, além de 

outros detalhes, podem ser produzidos. Entretanto, neste momento isso é gerado 

por meio de arquivo txt. 

 

4.2 CONFIABILIDADE DA PESQUISA E LIMITAÇÕES 

 

Segundo Yin (2001), há quatro possibilidades de teste para a averiguação de 

qualidade, a saber: validade do construto8, validade interna, validade externa e 

confiabilidade. À validade do construto está ligada a escolha de critérios que 

auxiliem a correta busca e análise dos resultados. Para atingir esse propósito, 

segundo o autor, são apresentadas as seguintes estratégias: buscar fontes de 

evidências diversas (no caso, a avaliação foi realizada pelo menos em três cursos e 

com diversidade de alunos); formar sequência de evidências e ideias (dados e 

resultados) e realizar revisão do relatório do estudo de caso por pesquisadores da 

área e os pesquisados (foi realizado pelos professores e gestor e orientadores desta 

pesquisa). Para atestar a validade, utilizou-se várias fontes de dados (documentos, 

correio eletrônico, jogo e entrevistas eletrônicas) e aplicou-se metodologia de análise 

dos resultados considerando diversas fontes e pesquisas a respeito do tema.  

A validade interna foi efetivada pela aplicação do jogo, já para a validade 

externa, seria necessária a aplicação em outras instituições de ensino, o que 

demandaria mais testes e outros direcionamentos. A confiabilidade foi estruturada 

                                                           
8
 Etimologia (origem da palavra construto). Do latim constructus; pelo inglês construct, "construído". 

Modelo criado mentalmente que estabelece um paralelo entre uma observação idealizada e uma 
teoria. Ideia ou teoria construída a partir de elementos conceituais ou subjetivos, não baseados em 
evidências empíricas. 
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no perfil ético do pesquisador, e espera-se que os resultados contribuam para a 

discussão sobre a temática e futuros estudos. Por fim, é importante entender que, 

devido à peculiaridade e subjetividade das informações, as conclusões referem-se a 

Unifcv e não podem ser interpretadas como representação de todas as instituições 

de ensino paranaense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A pesquisa foi realizada em um recente centro universitário, que até 2018 era 

faculdade. Ou seja, trata-se de uma empresa com fins lucrativos ligada ao ramo da 

educação e formação profissional, em geral, empresarial, uma vez que a maioria dos 

cursos é voltada à área empresarial na modalidade presencial, a saber, 

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Gestão em Marketing, 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Designer Gráfico, Gestão da Produção 

Industrial, Gestão Comercial, Direito, Gestão em Logística, Processos Gerenciais, 

dentre outros, além de diversos cursos na modalidade EAD (Ensino a Distância). 

Embora a escolha dessa instituição de ensino superior tenha ocorrido, em 

parte, devido ao acesso a essa empresa, uma vez que o pesquisador faz parte do 

quadro de colaboradores, a escolha foi feita também pelo fato de ser uma empresa 

voltada para a área empresarial e tecnológica e por possuir cursos voltados para a 

área empresarial, embora tenha alguns poucos cursos voltados especificamente 

para a formação de professores, como os cursos de Letras e Pedagogia. Entretanto, 

por estes serem cursos novos, decidiu-se visar apenas os cursos da área 

empresarial e delimitar em Administração, Gestão de Marketing e Ciências 

Econômicas. 

Esclarecendo melhor sobre a Unifcv, é importante ressaltar que ela tem a 

Direção do Excelentíssimo reitor Prof. Me. José Carlos Barbieri; que está há mais de 

10 anos no ramo da educação; que tem como missão “produzir e difundir o 

conhecimento, por meio do ensino presencial e a distância, buscando resultados 

sustentáveis e contribuindo para o desenvolvimento social.”; como visão, “ser 

referência na preparação de profissionais aptos a atuarem no mundo dos negócios, 

atendendo às dinâmicas da sociedade.”; e como valores, a “formação flexível às 

novas tendências de mercado; conhecimento e confiabilidade nas ações; 

valorização e transparência em todos os campos de atuação”. Além disso, está 

promovendo diversos estágios profissionais com ajuda de centenas de empresas de 

Maringá e região, uma vez que está situada em um polo industrial em constante 

desenvolvimento na cidade de Maringá, Avenida Horácio Raccanello Filho, 5950, 

Novo Centro, Maringá/PR. 

 

5.1 RESULTADOS OBTIDOS COM A PESQUISA (exploração do material) 
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No primeiro momento foram analisadas as avaliações docentes que são feitas 

em dois momentos na instituição, a realizada no início de julho/2018, objetivando a 

análise do desempenho docente no primeiro semestre do ano; e a realizada no início 

de dezembro/2018, para observação do desempenho docente no segundo 

semestre.  

No Quadro 10, constata-se o comportamento de coleta de desempenho dos 

docentes na instituição analisada: 

 

QUADRO 10 - Estrutura da avaliação docente 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

Além da estrutura do Quadro 10, verificou-se a ausência de uma ferramenta de 

gestão que possibilite acompanhar se o desempenho do professor foi efetivamente 

melhorado nos pontos negativos apontados, além de que, a próxima avaliação 

acontecerá apenas após seis meses, sendo inviável realizar levantamento manual 

de cada ponto observado na avaliação docente, sendo observado apenas se o 

percentual geral de desempenho aumentou ou diminuiu. 

A turma “x” que avaliou o docente no primeiro semestre, por exemplo, não terá 

oportunidade (naquela disciplina) de notificar a melhoria que consideravam 

necessária, caso tenha ocorrido, pois, ao término do semestre, receberão novas 

disciplinas e, na maioria das vezes, com novos professores. Esse esquema permite 

que se faça uma análise geral dos resultados docente, mas não individual. 
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Notou-se que a instituição elabora seus questionários nesses três cursos via 

Google Forms e o link é enviado aos alunos, que tem uma semana de prazo para 

realizar a avaliação docente. O envio foi feito a todos os discentes devidamente 

matriculados e frequentes nas aulas, totalizando 188 alunos no curso de 

Administração, 51 no de Marketing e 62 no de Economia. Ainda, os questionários 

estão de acordo com as legislações que indicam e sugerem as questões para serem 

respondidas no levantamento de dados do desempenho docente.  

As questões constantes no questionário, tanto de julho como de dezembro, 

são: A [O docente analisou com os discentes as avaliações?], B [O docente realizou 

avaliações compatíveis com o que foi trabalhado em aula?], C [O docente teve 

postura adequada diante da diversidade sociocultural?], D [O docente utilizou 

recursos e procedimentos didáticos adequados? (Planejamento de aulas, adequada 

escolha de textos, estudos enriquecidos com exemplos, além da utilização de 

recursos como Datashow, quadro, livros, etc.)],  

Na sequência, há mais um grupo de perguntas, sendo elas: E [O docente foi 

assíduo (relativo a faltas) e pontual?], F [O docente cumpriu (ou está cumprindo) o 

plano de ensino apresentado no início do semestre?], G [O docente contextualizou 

os conhecimentos?], H [O docente manteve atitudes de respeito e cortesia?]. I [O 

docente trabalhou com clareza e objetividade?], J [O docente mostrou-se disponível 

para atender os discentes fora da sala de aula e responder a questionamentos?], K 

[O docente demonstrou domínio dos conteúdos?], L [O docente tem domínio da sala 

de aula?], M [A disciplina contribuiu com o desenvolvimento da capacidade 

intelectual do aluno, não se restringindo à memorização?] . 

No final do questionário, é oferecida ao avaliador a possibilidade de opinar 

sobre determinado professor ou deixar sugestões em uma questão aberta. 

Entretanto, não foram constatadas respostas nesse campo, de modo que não havia 

justificativa quando a avaliação era insatisfatória, ou apenas satisfatória. 

Cada questão, após sua aplicação, pode ser analisada individualmente pelo 

professor, uma vez que o próprio Google Forms permite isso com facilidade. Como a 

quantidade de disciplinas coincide com a quantidade de professores nesses três 

cursos, elaborou-se um gráfico com média simples dos resultados com a finalidade 

de constatar o desempenho docente nos dois períodos de análise.  
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Após elaboração de gráfico com média simples dos 35 professores avaliados 

nos dois semestres de 2018 e utilizando tabulação por meio do Excel, obteve-se: 

 

GRÁFICO 3 - Resultado da avaliação dos professores 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

O grau de satisfação em cada quesito é medido em uma escala de 0 a 5, 

sendo 0 equivalente a “fraco” e 5 equivalente a “excelente”. No Gráfico 3, é possível 

verificar que nenhum desempenho foi menor que 3, ou seja, satisfatório. Na média 

anual, constatou-se que a maioria dos 35 professores avaliados obtiveram média 5 

(excelente) nos quesitos avaliados, tendo sido indicados os pontos fracos de alguns 

docentes dependendo da questão analisada, por exemplo, nas questões A, B e I 

alguns professores tiveram desempenho satisfatório, o que necessita ser pontuado 

aos mesmos com a finalidade de melhoria. As questões D, G e L receberam 

atribuição 4 (muito bom), que significa que também podem ser melhoradas. 

É importante informar que, após a realização da pesquisa, há um campo aberto 

em que o professor pode ser avaliado de forma descritiva, ou seja, como forma de 

justificativa para a atribuição da nota baixa recebida. Entretanto, não foi constatado 

preenchimento desse campo, o que permite observar que, embora o acadêmico 

ache que determinado professor tem um desempenho abaixo do esperado, não há 
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indicação pontual do que precisa melhorado e do que ele entende ao avaliar o 

docente com média inferior ao desejado. 

Como não foi estabelecido um feedback aos alunos, ficou a cargo do 

coordenador de curso validar as respostas e questionar diretamente ao professor ao 

que ele atribuía a nota baixa. Nesse momento, o professor, na maioria das vezes, 

não lembrava o que poderia ter acontecido em seu desempenho para que o aluno 

entendesse que ele deveria melhorar em determinado quesito. 

De posse dos resultados, o docente recebe a nova disciplina que ministrará no 

semestre seguinte com a orientação de que aqueles pontos que foram constatados 

como baixos sejam melhorados. Durante a análise de transição e dos resultados do 

segundo semestre, não se constatou a retomada dos pontos fracos com a finalidade 

de verificação se o docente realmente teria melhorado nos quesitos apontados no 

primeiro semestre.  

Dessa forma, seria necessário um esquema de avaliação a partir do qual o 

coordenador, agente da gestão, pudesse aferir logo no início a disciplina, nos 

primeiros meses, se o professor tem melhorado seu empenho em relação às suas 

avaliações negativas/baixas. Assim, a estrutura do jogo foi idealizada de acordo com 

a padronização e ambientação para a receptividade de um novo sistema de 

avaliação por meio da gamificação e do jogo de avaliação de desempenho docente 

na instituição de ensino superior.  

Após a análise dos resultados dos questionários tradicionais, foi proposta uma 

avaliação linear, para que se desse a continuidade do processo de inserção do jogo 

na avaliação de desempenho docente, conforme Quadro 11: 
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QUADRO 11 - Estrutura da avaliação docente proposta 

 
Fonte: o autor (2018). 

  

Como é possível visualizar no Quadro 11, a proposta se respalda nos 

resultados obtidos pela avaliação tradicional da instituição. A proposta visa avaliação 

sistematizada e pontual com a finalidade de melhoramento, de modo que o docente 

poderá acompanhar seu desempenho frequentemente, permitindo que a análise 

colabore com seu melhoramento. Além disso, destaca-se a possibilidade de 

correção durante o processo, ou seja, enquanto o professor ministra sua disciplina 

na turma que o está avaliando. 

 Como a Comissão Permanente de Avaliação (CPA) institucional se vale 

desses resultados para caracterizar o desempenho de seus professores, a partir 

desse esquema será possível demonstrar mais facilmente as soluções que estão 

sendo buscadas em relação aos pontos fracos encontrados em seu corpo docente, 

uma vez que a agilidade da informação contribui para a resolução de problemas. 

 A estrutura também permitirá que o discente participe do processo de 

melhoramento, uma vez que não será afetado sem que haja possibilidade de 

melhoramento por parte do docente, obrigando-o a aguardar pela avaliação docente 

ao final do semestre para apontar o que, em seu entendimento, o docente poderia 

ter melhorado para contribuir em seu processo de aquisição do conhecimento. 

Nessa feita, destacamos mais uma vez que a possibilidade do uso de um jogo pode 
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auxiliar no processo de avaliação docente, uma vez que o acadêmico também será 

parte constante dessa avaliação. 

 

5.2 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO (tratamentos e interpretações) 

 

No mês de dezembro de 2018, após as aulas e período ”pré-férias”, foi 

proposto a um grupo de discentes e docentes o teste do aplicativo desenvolvido 

para validar a pesquisa, a saber, 30 docentes e 207 discentes, sendo 102 alunos do 

curso de Administração, 48 alunos do curso de Marketing e 57 alunos do curso de 

Economia, como já dito anteriormente. Antes da aplicação do sistema de avaliação 

gamificado, foi enviado aos docentes um questionário via Google Forms com a 

finalidade de aferir a receptividade de um jogo sério que avaliasse o seu 

desempenho durante as suas aulas.  

Trinta docentes da Unifcv, que ministram aulas nos cursos de Administração, 

Ciências Econômicas e Tecnólogo em Gestão de Marketing, responderam a esse 

questionário. A intenção era observar se o docente é receptivo a ser avaliado em 

todas, ou quase todas, as suas aulas, uma vez que se esperava que o jogo não se 

tratasse de uma ferramenta obrigatória, mas sim de um auxiliar no processo de 

ensino-aprendizagem e desenvolvimento pessoal. 

Os acadêmicos não foram questionados sobre a possibilidade de usar um jogo 

para a avaliação docente. Eles apenas foram esclarecidos de que se tratava de um 

novo método de avaliação e que, no primeiro momento, não surtiria efeitos de 

substituição da avaliação que já havia ocorrido via Google Forms uma semana 

antes. Foi solicitado, inclusive, que as respostas que deram na avaliação anterior 

fossem replicadas, uma vez que a intenção não é demonstrar se o professor é 

melhor ou pior avaliado por meio de um jogo sério, e sim se o sistema permitirá que 

o docente seja avaliado pontualmente e identifique onde precisa melhorar durante o 

semestre em que se ministra a aula. 

Quanto ao questionário de receptividade do jogo de desempenho docente, dos 

35 professores, 30 responderam. O questionário foi enviado via e-mail, WhatsApp e 

mídias sociais, com a intenção de que esses resultados chegassem para tabulação 

antes do efetivo jogo piloto de avaliação e desempenho docente. Os professores 

foram prontos em responder e a tabulação foi realizada por meio da plataforma do 
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Google Forms, em que os gráficos com os resultados da pesquisa já são montados 

logo após a resposta. Os seguintes resultados foram obtidos: 

 

 

GRÁFICO 4 - Receptividade prévia dos docentes (I) 
 

Quando é avaliado seu desempenho docente? 

 
 
 

                                                                                                     Uma vez por ano 
                                                                                                    A cada Semestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: o autor (2018). 
 

 

Quanto à receptividade prévia dos professores na aceitação de uma plataforma 

de avaliação contínua, apresentada no Gráfico 4, nota-se que 13,3% dos 

professores entendem que seu desempenho é avaliado uma vez por ano, embora se 

tenha constatado nesta pesquisa que a avaliação é feita duas vezes por ano. Assim, 

esse grupo de professores não compreende que a avaliação docente deve ser 

realizada duas vezes ao ano e no final de cada semestre. 

A seguir, questionou-se sobre o feedback das avaliações de desempenho 

docente, por entendermos que em todo processo de avaliação é necessário que se 

tenha um feedback com a finalidade de melhoria pontual e contínua. As respostas 

são apresentadas no Gráfico 5: 
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GRÁFICO 5 - Receptividade prévia dos docentes (II) 

 
Fonte: o autor (2018). 

  

Pelo que se infere do Gráfico 5, os mesmos 13,3% alertam que não receberam 

feedback de seu desempenho. Aqui, nota-se a possibilidade de um grupo de 

professores acabar não sendo efetivamente avaliados. Os 86,7% restantes 

confirmam a existência de feedback. 

A pergunta seguinte (apresentada no Gráfico 6) era sobre a aplicabilidade de 

medidas corretivas na mesma turma em que ministram aula. 

 
GRÁFICO 6 - Receptividade prévia dos docentes (III) 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

 

No casso dessa pergunta, 73,3% dos professores confirmam não ser possível 

a correção dos pontos negativos indicados pelos alunos na mesma turma em que 

ministrou aula; já 26,7% alegam que conseguem resolver seus pontos negativos na 

mesma turma em que foi avaliado.  
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O percentual de 73,3% é relevante e merece atenção, já que não ser possível 

fazer correções durante o processo de ensino-aprendizagem pode caracterizar falta 

de uma estrutura capaz de identificar e alertar no tempo certo as devidas correções 

a serem realizadas para alcançar os objetivos do ensino-aprendizagem. 

Já a afirmação de que é possível corrigir os pontos negativos apontados em 

uma mesma turma se justifica quando, em um semestre, o docente leciona para 

uma turma “x” uma disciplina distinta daquela que ministrava no semestre anterior. 

Com isso, é possível ministrar aulas duas ou mais vezes para a mesma turma. Por 

exemplo, um professor de uma disciplina como Introdução a Administração poderia, 

em um segundo momento, ministrar aula na disciplina de Teorias da Administração, 

uma vez que os conteúdos e áreas do conhecimento se assemelham. Entretanto, 

isso só acontece com um percentual relativamente baixo de professores. 

A questão seguinte era sobre o atual processo de avaliação docente, conforme 

Gráfico 7: 

 
 

GRÁFICO 7 - Receptividade prévia dos docentes (IV) 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

  

As opiniões quanto ao método atual de avaliação docente se dividiram no 

Gráfico 7, uma vez que 53,3% dos docentes responderam que o modelo atualmente 

utilizado não é satisfatório e os outros 46,7% acreditam que o método está 

adequado. Nesse ponto, é possível verificar que a divisão se deve ao fator de não se 

criticar o método que a instituição se vale para a avaliação, ou talvez a intenção da 

pergunta não tenha ficado clara. Quanto à questão de ser avaliado e resolver os 
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problemas na mesma turma, a resposta foi 100% afirmativa, por isso não se elencou 

o gráfico neste trabalho. 

O Gráfico 8, a seguir, apresenta as respostas sobre a possível utilização de um 

jogo avaliativo em sala de aula: 

 
 

GRÁFICO 8 - Receptividade prévia dos docentes (V) 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

Dentre as questões cujas respostas chamam a atenção está a sugestão de um 

jogo que avaliasse regularmente as aulas do docente, como consta no Gráfico 8. Um 

grupo composto por 7,1% dos docentes afirmou que não usaria um jogo para avaliar 

suas aulas, um percentual pequeno se comparado aos 92,2% dos docentes que 

usariam a metodologia de jogos em suas aulas para serem avaliados quanto ao seu 

desempenho. Nesse sentido, observa-se que os docentes de modo geral não se 

preocupam com a forma como serão avaliados e que haveria aceitação de quase a 

totalidade dos docentes de que isso ocorresse por meio de um jogo.  

Um resultado de 92,2% de professores interessados em usar um jogo em suas 

aulas é relevante por demonstrar que os professores estão abertos a novas 

ferramentas tecnológicas e que, com o avanço da tecnologia, as salas de aulas 

estão cada vez mais aptas a se valerem de materiais tecnológicos no processo de 

ensino, mesmo que para uma avaliação, caso cogitado no questionário aplicado aos 

docentes. 

Foi ainda verificada a possibilidade de o docente ser avaliado em todas as 

aulas em que ministra, e os resultados são os apresentados no Gráfico 9, a seguir. 
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GRÁFICO 9 - Receptividade prévia dos docentes (VI) 

 
Fonte: o autor (2018) 

 

 

A opinião se divide quando o docente é questionado quanto a ser avaliado 

diariamente em seu desempenho em sala de aula, conforme Gráfico 9. Um 

percentual de 46,7% dos entrevistados se mostrou favorável a ser avaliado em todas 

as aulas, enquanto que os que não gostariam de ser avaliados em todas as aulas 

somam 40% e, por fim, há ainda 13,3% dos docentes que preferiram não opinar 

quanto a serem avaliados constantemente em suas aulas. 

Como o pesquisador desta pesquisa também se enquadra como docente, 

arrisca-se afirmar que a divisão se dá pelo fato de que a avaliação constante pode 

inibir o docente em suas práticas comuns de sala de aula ou fazer com que seja mal 

interpretado. Ainda, para ser avaliado, presume-se que o avaliador seja igual ou 

superior ao avaliado, o que não acontece na avaliação docente, em que o avaliador 

é um futuro graduado e nem sempre está ciente de todos os processos avaliativos e 

do modo como eles devem ser realizados, o que pode ser muitas vezes ser 

encarado, conforme exposto na fundamentação teórica, como um ato punitivo. 

Outro questionamento foi a respeito do constrangimento em ser avaliado 

diariamente em cada aula ministrada, cujas respostas são expostas no Gráfico 10: 
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GRÁFICO 10 - Receptividade prévia dos docentes (VII) 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

Assim, finaliza-se a pesquisa com a análise a respeito do desconforto dos 

professores em relação a serem avaliados o tempo todo. Dos docentes, 60,7% 

pensam não ter problemas ou constrangimentos por serem avaliados o tempo todo, 

enquanto que 33,3% afirmam que ser avaliado o tempo todo é constrangedor. 

Obviamente, no jogo sugerido não seria demonstrado explicitamente que o professor 

está sendo avaliado, mas só o fato de saberem que aquela é uma ferramenta de 

avaliação já a torna passível de cuidados. É importante salientar que o escopo desta 

pesquisa não é a aceitação da ferramenta, isso seria papel de futuros estudos sobre 

avaliação docente para os quais o presente estudo venha a contribuir. Trata-se aqui 

de verificação da efetividade de uma ferramenta que permita avaliação docente com 

mais agilidade e pontualidade na resolução de problemas levantados durante o 

processo de ensino e aprendizagem.  

Após o questionário aos discentes, foi enviado o jogo aos alunos e professores 

em que se constava o objetivo do jogo, a saber: 1) passar de fase; 2) resolver o 

problema sugerido; 3) avaliar o jogo; 4) executar a tarefa com o auxílio de terceiro 

(amigo da turma); 5) avaliar o docente; 6) avaliar o próprio desempenho.  

Foi considerado como pressuposto o assunto comum que os acadêmicos 

aprenderam em sala de aula, a saber, o conceito geral da Administração, que é, 

para Rossés (2014), “obter resultados por intermédio de outros, exerce-se a função 

de fazer as coisas através de outras pessoas, com os melhores resultados 

possíveis.” Nesse sentido, o objetivo era: atribuir as tarefas elencadas a cada 

personagem em uma entrevista, julgando as melhores tarefas de acordo com as 

habilidades dos avatares desse jogo (gerente geral, financeiro, faxineira, diretor, 
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supervisor, auxiliar de marketing, recepcionista, gerente de projetos, encarregado de 

almoxarifado, gestor de estoque, gestor de Recursos Humanos e vendedor).  

O aluno só conseguiria passar de fase caso os professores tenham ensinado 

esses conteúdos e especificações previamente, durante a apresentação de suas 

aulas e planos de ensino. Além disso, também só passaria de fase se, em pelo 

menos uma escolha, houvesse diálogo com um segundo acadêmico, com a 

finalidade demonstrar a interatividade. Por fim, em caso de dúvida na ação proposta, 

também seria possível questionar o professor (personagem) representado 

graficamente no jogo. 

Ao professor, nesse primeiro momento de teste, foi atribuída apenas a função 

de especificar e ratificar que os conteúdos do plano de ensino foram efetivamente 

ministrados em sua integralidade, uma vez que, para responder ao jogo, o aluno 

necessitaria de conhecimento prévio a respeito das funções dos profissionais da 

área de administração.  

Nesse momento, os professores podiam, juntamente com o gestor 

(coordenador), acompanhar em tempo real os alunos que conseguiram realizar as 

fases da tarefa e questionar o motivos dos insucessos. Com isso, se o professor 

entrassem em sala de aula no momento daquela aplicação, poderia atuar como 

mediador e rever a parte teórica que porventura não tenha sido bem compreendida. 

Para os discentes, foi feita a simulação do jogo piloto. Algumas instruções 

foram dadas visando à confiabilidade dos dados obtidos. Por esse mesmo motivo, o 

jogo foi estruturado com base na pesquisa tradicional, com resultados semelhantes. 

Após cada questão, o professor era avaliado e, para efeito de teste, solicitou-se que 

a parte avaliativa coincidisse com as respostas dadas na avaliação de desempenho 

docente pelo Google Forms.  

É importante salientar que os resultados precisavam ser os mesmos para não 

descaracterizar o perfil da avaliação docente e nem influenciar o discente a proceder 

com nova avaliação docente, uma vez que a avaliação tradicional já havia 

acontecido e que o jogo piloto não objetivava, nesta pesquisa, resultados diferentes 

daqueles obtidos, mas sim a possibilidade de correções e intervenções em tempo 

real (e diário) pelo docente. 

O resultado da avaliação docente por meio da gamificação foi conferido com o 

gráfico gerado pelos formulários e se obteve, conforme Figura 27:  
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FIGURA 27 - Resultado do desempenho docente gamificado 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

Dessa forma, verificou-se que é possível fazer a avaliação docente por meio 

de um sistema gamificado e com resultados espontâneos e pontuais, ainda se 

tratando de um jogo piloto. 

Quanto aos resultados por parte dos alunos, toma-se como exemplo, na 

Figura 28, a tela de resultado de apenas um acadêmico, uma vez que não foi 

delimitação de nossa pesquisa a análise dos resultados e desempenho dos alunos 

na avaliação docente. 
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FIGURA 28 - Resultado do desempenho discente 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

Os acadêmicos eram recompensados virtualmente pelo desempenho em 

cada fase, processo que faz parte da gamificação, ou seja, atribuição de 

gratificações em cada etapa. Sugere-se que, em uso efetivo da ferramenta, seja 

possível a substituição de parte da nota pelo acesso e uso da plataforma gamificada, 

com a finalidade de atribuir ao processo maior credibilidade e aceitação dos 

usuários. 

Isso remete à ciência que estuda o comportamento das pessoas, o 

behaviorismo, apresentado na fundamentação teórica. Foi constatado que os 

discentes, por fazerem parte do processo de avaliação por meio dos jogos, puderam 

contribuir com suas pessoalidades, até mesmo na escolha das respostas dos jogos. 

Percebeu-se maior ânimo para a avaliação por se tratar de um jogo e o 

comportamentalismo contribuiu para que o teste fosse realizado em clima leve e 

descontraído, como deve ser com os jogos de maneira geral. 

Já a Taxonomia de Bloom foi averiguada no processo quando as instruções 

de comandos foram atendidos de forma rápida e clara. Como a teoria prevê o 

domínio cognitivo sendo estruturado do grau mais fácil para o mais complexo, as 

fases podem ser consideradas de complexidade mediana, entretanto, os objetivos 

traçados e a acessibilidade do jogo são intuitivos, tornando a parte do domínio 

cognitivo mais simples e fácil para a realização das tarefas. Além disso, os 

comandos com verbos no infinitivo (terminados em -ar, -er, -ir) foram estabelecidos e 
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entendidos conforme a Taxonomia de Bloom, também explanada na fundamentação 

teórica. 

 

5.2.1 Feedback sobre o jogo 

 

O jogo piloto de avaliação de desempenho docente alcançou seu objetivo e se 

comportou de maneira acessível aos usuários (docentes, discentes e gestor). Para a 

obtenção dos resultados, foram aplicados treinamentos aos professores 

participantes e aos alunos. Os treinamentos começaram no mês de setembro de 

2018, com conversa informal.  

As fotos da Figura 29 trazem os professores realizando os testes, treinamentos 

e análise do jogo piloto de avaliação de desempenho docente. Na sequência, na 

Figura 30, estão fotos de discentes que foram recebidos nas dependências da 

Unifcv em horário marcado para a realização do teste do jogo piloto de avaliação 

docente. 

 

FIGURA 29 - Teste e treinamento realizados pelos docentes 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

No decorrer do desenvolvimento, foram apresentadas as telas aos professores 

(Figura 29) e alunos, que puderam opinar em relação ao desenvolvimento do jogo. 

Então, foi marcado uma data com alguns professores que puderam estar presentes 

para receberem o treinamento da análise dos resultados da avaliação por meio do 

jogo piloto. Os que não puderam estar presente analisaram posteriormente a 

plataforma.  
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Já os alunos receberam explicações prévias dos objetivos do jogo e do 

funcionamento das regras estabelecidas no processo de avaliação de desempenho 

docente por meio do jogo piloto, conforme Figura 30:  

 

FIGURA 30 - Teste e treinamento realizados aos discentes 

 
Fonte: o autor (2018). 

  

Para a continuidade do aperfeiçoamento do jogo piloto de avaliação de 

desempenho docente, foi aplicado um questionário aberto de feedback, o mesmo 

para docentes e discentes. Dentre os pontos positivos apontados, parafraseia-se: 

jogo de fácil entendimento e divertido; facilidade nas tarefas a serem realizadas; 

imagens claras e nenhuma dificuldade em realizar as tarefas; interessante poder 

avaliar o conteúdo após a realização da tarefa; mostra na prática o que se foi 

aprendido; o fato de ganhar gratificações em forma de doces foi divertido; percebi 

que o conteúdo que ministrei foi bem entendido pelos alunos; alguns alunos erraram 

coisas simples, mas é importante para avaliar em tempo real; facilita na hora de dar 

aula se eu sei que ele terá um miniteste para fazer a cada aula, gostei da proposta; 

se puder usar em todas aulas, será inovador e motivador.  

Os pontos negativos também foram parafraseados e listados: poucas fases, 

deveria ter mais; as imagens são muito infantis, poderia ter a carinha dos alunos e 

dos professores; gostaria que tivesse mais ações, pois gosto de jogos mais 

complexos; deveria realizar o jogo com pontos extras de verdade ou horas de 
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atividades acadêmicas; precisa pontuar melhor qual parte do plano de ensino foi 

utilizada no jogo; deveria mostrar ao professor a quantidade de alunos que 

realizaram a tarefa por meio do jogo. 

Tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos servem para auxiliar na 

continuidade do melhoramento do jogo piloto de avaliação de desempenho docente, 

bem como no prosseguimento com mais testes e ampliação do público a ser 

alcançado, principalmente em outros cursos de graduação. Pretende-se também 

apresentar a ferramenta ao departamento de apoio pedagógico com a finalidade de 

obter maior respaldo e opinião sobre o processo proposto neste trabalho. Entretanto, 

com o resultado do feedback dos professores e alunos, é possível afirmar que o jogo 

piloto teve sucesso em seus testes e é possível realizar uma avaliação docente de 

forma padronizada e instantânea no auxílio da melhoria contínua dos docentes em 

sala de aula. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi desenvolver uma ferramenta de avaliação 

e acompanhamento a ser aplicado em instituições de ensino superior na avaliação 

de desempenho docente. Essa ferramenta de avaliação teve o formato de jogo sério, 

com vistas a atribuir resultados simultâneos na vida discente e docente do ensino 

superior privado, com a finalidade de auxiliar pontualmente na gestão e desempenho 

docente. Buscou-se ainda contribuir para a discussão sobre o processo de avaliação 

do desempenho docente por meio de uma plataforma gamificada, bem como 

encontrar parâmetros e evidências que permitissem maior entendimento sobre as 

motivações dos participantes na escolha dos modelos atuais de avaliação de 

desempenho em comparação à proposta apresentada neste trabalho.  

Este trabalho também teve os objetivos específicos de a verificar o modelo 

atual de avaliação de docente e a satisfação em relação a ele; analisar as atuais 

atitudes corretivas por parte dos professores após a pesquisa de satisfação das 

aulas ministradas; criar um game (jogo sério) para avaliação simultânea das aulas 

docentes no ensino superior de instituições privadas para auxiliar no processo de 

gestão de desempenho docente em sala de aula; aplicar o jogo sério no Centro 

Universitário Cidade Verde (Unifcv) para constatação da funcionalidade do jogo; 

comparar os resultados obtidos para confirmação do uso do jogo sério na avaliação 

de desempenho docente.  

Para alcançar tais objetivos, analisou-se as influências das características da 

instituição de ensino (Unifcv), dos participantes e da estrutura avaliativa de 

desempenho docente deste centro universitário. Foram identificadas e analisadas as 

avaliações de 35 professores realizadas por 102 discentes do curso de 

Administração, 48 alunos do curso de Tecnologia em Gestão de Marketing e 57 

alunos do curso de Ciências Econômicas, estando esses alunos na faixa etária entre 

17 e 35 anos. Os professores, por sua vez, tem, em média, 12 anos de docência. 

A partir dos resultados, observou-se que os efeitos da escolha de um sistema 

de avaliação gamificado foram expressivos e ágeis, além de ter sido comprovada a 
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efetivação fiel dos resultados, uma vez que se identificou o mesmo resultado 

quantitativo nos dois processos de avaliação (tradicional e gamificado). Entretanto, 

com o processo de avaliação por meio de um sistema gamificado, os resultados 

foram pontuais, o que torna possível a percepção dos problemas em aulas da 

mesma turma avaliadora, com possibilidade de resolução pontual dos pontos 

negativos apresentados pelos discentes. Este resultado era esperado e está 

adequado às fundamentações teóricas dos pesquisadores que tratam sobre 

avaliação de desempenho docente, uma vez que a IES preza pela qualidade 

docente em virtude das orientações legais da LDB, INEP, SINAES e demais órgãos 

responsáveis pela verificação de desempenho docente. 

Foi possível analisar em três níveis o que foi proposto no esquema de Bardin 

(2009, p. 70) e afirmar que se deve dar continuidade aos estudos do uso de jogo 

(gamificado) na avaliação docente de acadêmicos de instituições de ensino superior. 

Por fim, é necessário ressaltar que a Unifcv segue os processos 

estabelecidos pela legislação de avaliação de desempenho docente e o trabalho 

proposto veio ao encontro disso, no sentido de auxiliar nesse processo com a 

agilidade das informações. Na forma tradicional, a avaliação é feita semestralmente 

e com resultados a serem aplicados a posteriori, já com a plataforma sugerida, esse 

problema é dirimido, uma vez que a instituição pode se valer dos resultados em 

menor tempo e atuar de forma pontual nos problemas observados na avaliação de 

desempenho docente realizada pelos alunos. 

Os professores também puderam, com o jogo de avaliação de desempenho 

docente, ter os resultados de forma ágil e não aguardar o final do semestre como é 

feito tradicionalmente. Com posse das informações pontuais, foi possível verificar o 

desejo do docente de realizar as tratativas de devolutiva já nos próximos encontros 

das aulas, o que comprova a ação favorável do jogo apresentado nesta pesquisa. 

 

6.1 MELHORAMENTOS E SUGESTÕES 

 

Visando melhores resultados, sugere-se que o sistema seja aplicado com 

maior tempo para a análise. Ainda, sugere-se que os gráficos sejam melhorados, 

uma vez que se utilizou banco de imagens pré-definidas do Construct 2. O sistema, 

embora testado, deve ser adaptado para mais cursos de diversos segmentos, com a 

finalidade de verificação em larga escala dos procedimentos, e com o 
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estabelecimento de novos objetivos, novas telas e treinamento prévio aos docentes 

em relação à avaliação gamificada. A partir das conclusões presentes, recomenda-

se a continuidade da pesquisa a partir deste ponto ou revendo alguns pontos 

relevantes para as futuras pesquisas relacionadas à avaliação de desempenho 

docente e processos de ensino-aprendizagem, além de temas envolvendo a 

tecnologia e a educação. Ainda, a possibilidade de criação de um jogo sério 

específico para avaliação de desempenho docente. 
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APÊNDICE A - Questionário prévio a aplicação e teste do jogo 

 

*Questionário elaborado via Google Forms 
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APÊNDICE B - Questionário de feedback dos docentes e discentes 

 

*Questionário elaborado via Google Forms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A - Questionário tradicional aplicados aos alunos da Unifcv 
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