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Resumo 

 

Este trabalho visa aferir a eficiência e impacto da ferramenta de gamificação UCL GO 

aplicada ao ensino superior. A pesquisa possui duas áreas primordiais, jogos na 

educação e gamificação. Dentre as várias referências deste trabalho pode-se 

destacar as principais como Huizinga (2000), Fadel et al (2014), Pinheiro e Zaggia 

(2017). Este trabalho é um estudo qualitativo com atividades práticas e participativas, 

desenvolvidas durante uma mostra de trabalhos acadêmicos. Através desta 

metodologia foi possível concluir que o sistema de gamificação UCL GO é eficaz e 

pode gerar um grande impacto no ensino superior, também foi possível definir 

melhorias para o sistema. Finalizo este trabalho com um sistema de gamificação que 

permite instituições de ensino superior implementarem uma dinâmica de aprendizado 

mais agradável aos alunos através do UCL GO. O sistema utilizou ferramentas como 

Django, linguagem Python, o motor gráfico Unity 3D e a linguagem C# para seu 

desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: gamificação; jogos digitais; jogos na educação; game design, 

ensino 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

This work aims to assess the efficiency and impact of the UCL GO gamification tool 

applied to higher education. The research has two primary areas, games in education 

and gamification. Among the several references of this work we can highlight the main 

ones like Huizinga (2000), Fadel et al (2014), Pinheiro and Zaggia (2017). This work 

is a qualitative study with practical and participative activities, developed during a show 

of academic works. Through this methodology it was possible to conclude that the 

UCL GO gamification system is effective and can generate a great impact in higher 

education, it was also possible to define improvements for the system. I finish this work 

with a gamification system that allows higher education institutions to implement a 

more pleasant learning dynamic to students through UCL GO. The system used tools 

such as Django, Python language, Unity 3D graphics engine and C # language for its 

development. 

 

 

Keywords: gamification; video games, games in education; game design  
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1 INTRODUÇÃO 

Desde o início a humanidade busca a evolução em muitas áreas e aspectos, 

porém há alguns desses que possuem um grau elevado de complexidade, como a 

educação. Isso intriga pesquisadores e professores, que buscam formas mais novas 

e eficientes de ensinar, principalmente com a utilização de novas tecnologias. 

Hoje um dos métodos mais buscados suprir esta necessidade é a gamificação 

ou gameficação. Termo cunhado para processos que possuem características de jogo 

e que tendem a ser mais cativantes. 

 

Segundo Alves, Minho e Diniz (2014, p. 76): 

A gamificação se constitui na utilização da mecânica dos games em cenários 
non games, criando espaços de aprendizagem mediados pelo desafio, pelo 
prazer e entretenimento. Compreendemos espaços de aprendizagem como 
distintos cenários escolares e não escolares que potencializam o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas [...]. 

 

Através desta metodologia pode-se aplicar os conceitos de games em 

processos tediosos, ou ainda, mascarar a real intenção daquele processo. O intuito é 

qualquer pessoa possa utilizar um sistema e sair satisfeito com o resultado. Por este 

motivo devem haver regras de como estruturar uma gamificação e que serão tratadas 

no capítulo 2. 

 

Mas antes de iniciar todo o processo de gamificação, consultar-se-á o material 

teórico já produzido nos últimos nos 2 últimos anos e que estejam registrados na base 

de conhecimento da Capes, anais do SBGames e outros jornais e revistas de área 

similar. Este conteúdo irá embasar e direcionar a pesquisa e será exposto no capítulo 

3. 

 

É possível afirmar, pela metodologia científica, que a gamificação não cabe e 

nem caberá perfeitamente em todas as situações, afinal não existe metodologia 

perfeita. Por este motivo alguns cenários serão definidos e detalhados no capítulo 4. 

Estes cenários serão focados no estudo da eficiência da plataforma em aprimorar a 

retenção de conhecimento dos alunos.  

 

Por fim, reserva-se o capítulo 5 para apresentar uma conclusão sobre os 

resultados obtidos e entender como a pesquisa pode ser aprimorada. 
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1.1 Jogo, Simulação e Gamificação – definições primordiais 

 

Antes de continuar com mais detalhes da pesquisa é crucial definir palavras 

que se confundem com o conceito de Gamificação. Jogos e simulações são muito 

próximos e até mesmo bases para a gamificação, porém diferem-se principalmente 

em sua aplicação. 

 

Como são conceitos não triviais, um subtópico será separado para cada um 

destes. 

 

1.1.1 Jogo 

 

Um jogo é algo não tão simples de explicar, para chegar mais fundo, detalharei 

alguns dos elementos de um jogo em sua essência: 

 

Quadro 1 - Elementos do jogo 

Item Elemento Descrição 

1 Jogador Aquele que entra no desafio, que atuará com as regras e 

outros elementos. Quem intermediará as regras e os 

objetivos. 

2 Regras Regras: conjunto de limitações que o jogador deve seguir. 

3 Objetivos Direcionamentos que o jogador deve alcançar ou buscar. 

4 Aprendizado Seja uma habilidade motora ou intelectual, a repetição do 

jogo permitirá que o jogador aprenda ou pratique algo. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Os elementos escolhidos no quadro 1 são apenas uma síntese de vários outros 

citados por autores como Huizinga (2000) e Juul (2003), mas este trabalho não se 

aprofundará nos mesmos, já que não visa discutir o que é jogo. Com estes elementos 

definidos é possível ver como interagem, o jogador gera um desafio onde ele irá testar 

a si mesmo ou testar-se contra outros jogadores, de forma intelectual, hábil ou um 
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misto de ambas. De forma que o jogador saiba o que deve atingir, serão definidos 

objetivos que podem ser estáticos, randômicos ou mutáveis. Porém, para alcançar os 

objetivos, pode ser muito simples e regras são definidas para testar, para estruturar o 

desafio, sempre com a finalidade de testar o jogador de alguma forma, de dificultar o 

alcance dos objetivos. As regras possuem duas bases para serem desenvolvidas, a 

primeira é o tipo de jogo e a segunda é o que pode, deve ser testado.  

 

Cada jogo possui elementos que serão utilizados para interagir, logo as regras 

devem levar estes em conta serem desenvolvidas. Também com estes elementos 

podem surgir uma gama de possíveis testes. Um exemplo pode ser a corrida de 

carros, os jogadores são os motoristas, os elementos são a pista e o carro, mas as 

regras podem mudar. Uma variação é a Fórmula 1, onde as regras testarão não só a 

habilidade do piloto de ser o mais rápido, como a de uma equipe inteira, desde a 

estratégia de abastecimento e troca de pneus, como à eficiência de reação. Outra 

variação é o Rally, onde a equipe é limitada a 2 jogadores, não mais importa quem 

chega primeiro, mas quem passa pelos pontos de verificação (check points) mais 

próximo do tempo determinado, testando assim a habilidade do piloto de manter a 

velocidade estável, enquanto seu ajudante é testado intelectualmente para calcular e 

prever a velocidade que precisam manter para chegar da melhor forma no ponto de 

verificação. Estes detalhamentos podem ser analisados devido às pesquisas 

provenientes de autores como Huizinga (2000), Juul (2003, 2005) e Ang(2006).  

 

O aprendizado surge por trás destes elementos, mesmo que sejam utilizados 

para entretenimento algo será aprendido desta experiência. Podemos ver claramente 

em humanos e animais, quando dois cachorros estão brincando, não estão apenas 

gastando energia ou se divertindo, mas treinando habilidades de combate 

inerentes/internas, na percepção de Huizinga (2000). Quando se utiliza o “Monopoly” 

para divertir toda a família, há operações matemáticas e a criação de estratégias. 

Quando os reis jogavam xadrez, era para praticar suas estratégias de campo de 

batalhas, conforme estudos de Bird (1983). 

 

Por exemplo, o “Jogo da Velha” é um jogo simples. Envolve a colocação de “X” 

e “O” em um pedaço de papel. Tudo que você precisa é de um colega jogador, um 

pedaço de papel, um lápis e você está pronto para jogar. “Jogo da Velha” é 
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considerado um jogo que necessita de poucos recursos, mas continua a ser passado 

por gerações.  

 

Há também jogos como o Fifa ou qualquer outro jogo que é jogado em um 

console de videogame envolvendo avatares, controladores e, ocasionalmente, jogos 

contra oponentes pela internet.  

 

Há ainda, milhares de experiências em jogos como “Rugby”, “Dardos”, “Mario 

Kart” e “Jacks”. Todos eles são considerados jogos. Portanto, não é o fato de que algo 

ser digital ou eletrônico que o torna um determinado produto um jogo. Não é a adição 

ou a falta de uma bola, bastão ou disco. Um dos elementos que transforma uma 

experiência em um jogo é a ideia de um objetivo específico. Estas percepções 

puderam ser formadas baseadas nos estudos dos autores Huizinga (2000), Gardner 

e Ostrom (1991). 

 

Torna-se perceptível que os conceitos de jogos estão em todo lugar, também 

que há uma necessidade de entretenimento/disputa. No próximo tópico é possível 

entender a conexão com a simulação. 

 

1.1.2 Simulação 

 

A simulação também pode ser considerada um jogo, porém não se utiliza da 

disputa ou entretenimento. Também conhecido como jogos sérios, tem seu foco em 

replicar uma situação real onde o jogador estará imerso e treinará para aquela 

situação na realidade. Um exemplo comum é a utilização de simuladores por 

companhias aéreas para treinar e testar pilotos. Conforme detalhado por Rolfe e Caro 

(2003). Também, há algumas iniciativas para treinar médicos conforme Rodrigues 

(2006). 

 

A proximidade com o jogo vem da ambientação, regras e possível 

pontuação/avaliação durante o uso. Mas nem sempre é necessário possuir um 

ambiente igual ao real, pois os focos de cada treinamento podem mudar e necessitar 

de ambientes específicos. 
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A retirada do entretenimento no simulador pode deixá-lo desmotivante, mas é 

algo necessário devido a seriedade daquela prática na atividade real. Demonstrado 

por Pinheiro e Zaggia (2017) nas experiências de gamificação. 

 

O simulador parece mais com um processo gamificado, mantendo a realidade, 

eficiência ao mesmo tempo que consegue pontuar seus utilizadores. A gamificação 

será o próximo tópico a ser abordado. 

 

1.1.3 Gamificação 

 

Gamificar ou Gameficar é uma palavra que surgiu recentemente, mas que sua 

aplicação vem de longa data. Em si, é a essência do jogo, pois é através da 

gamificação que o ser humano unifica conteúdos e materiais através de uma interação 

cativante, de acordo com Fadel et al (2014). A gamificação pode ocorrer em dois 

níveis, conteúdo e estrutura. 

 

A gamificação de conteúdo modificará o cerne do que se deseja praticar ou 

transformar. Como exemplo pode-se utilizar a história de forma gamificada: Sabe-se 

que o homem chegou a lua durante a guerra fria e que Neil Armstrong foi a primeira 

pessoa a pisar na lua. Passado dessa forma, são meras informações que, como várias 

outras, podem se perder na mente das pessoas. Este mesmo trecho pode ser 

gamificado se modificar a visão, contar a mesma história na visão de Neil Armstrong, 

adicionando mistérios, desafios e conflitos, chegando até a alterar a história. 

 

Já a gamificação estrutural ela foca em alterar somente a estrutura ou processo 

pelo qual será obtido aquele conteúdo, mas sem alterar o conteúdo. Seguindo o 

mesmo exemplo, pode-se criar um Quiz (jogo de perguntas e respostas) onde 

questiona-se detalhes da chegada do homem à lua, podendo ser complementado com 

pontos, ranking e outras formas que gerem uma disputa amigável entre pessoas. 

Ambas as classificações podem ser abstraídas dos trabalhos dos autores Huizinga 

(2000), Uribe (2012), Navarro (2013) e Gomes (2017). 

 

As motivações da gamificação podem ser muitas, desde tornar mais cativante 
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um certo conteúdo até reforçar informações específicas. 

 

1.1.4 Gamificação estrutural 

 

Além da gamificação do conteúdo, há também a gamificação estrutural. Onde 

muda-se a estrutura da aplicação ou formato da aplicação, mas não altera o conteúdo. 

 

Está é uma referência básica dos videogames, onde não basta zerar o jogo, o 

jogador é instigado a atingir níveis mais altos através de troféus e conquistas 

(HAMARI; ERANTI, 2011). Uma proposta onde o jogador deverá cumprir uma missão 

mais difícil como, coletar todos os itens do jogo, alcançar um hit combo mais alto que 

o normal, encontrar uma sala secreta, dentre outros. Ganhando um destaque como 

expert naquele jogo. 

 

Uma implementação comum deste tipo de gamificação é tomar como referência 

os diversos elementos dos videogames, tais como pontos, níveis, emblemas e tabelas 

de classificação, e aplicá-los a um contexto instrucional. Então, se você assistir a um 

vídeo de 15 minutos, você pode ganhar 100 pontos. Se você assistir vídeos 

suficientes, você pode ganhar um lugar em uma tabela de classificação. E, em 

seguida, se você chegar ao topo da tabela de classificação duas semanas seguidas, 

você pode ganhar um distintivo intitulado algo como “Chefe por Duas Semanas”. 

Durante todo o tempo, o ensino não é reformatado ou alterado. Isto é reforçado pela 

pesquisa de Domínguez et al (2013), Hamari e Eranti (2011). 

 

Você ganha apenas coisas adicionais para assistir o conteúdo e, na maioria 

das vezes, para responder a perguntas sobre o conteúdo e responder corretamente a 

perguntas tipo “Quiz” que pode ser na forma de perguntas de múltipla escolha, ou um 

exercício de arrastar e soltar, ou mesmo um jogo de tipo forca dentro do conteúdo de 

uma experiência gamificada. 

 

Na educação um exemplo típico de gamificação estrutural em um contexto de 

aprendizagem é quando um aluno recebe conteúdo para ser aprendido através de um 

jogo de tipo “Quiz” diariamente, por um período de duas semanas via e-mail ou através 
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de um aplicativo para celular. 

 

O aluno recebe um e-mail com uma pergunta do “Quiz” contendo o conteúdo a 

ser aprendido. Se eles respondem corretamente, eles ganham pontos e progridem até 

ganhar um crachá digital. Se eles respondem incorretamente, o aluno é 

imediatamente apresentado a uma orientação curta, projetada especificamente para 

abordar o tópico abordado na pergunta inicial. 

 

As perguntas são repetidas em vários intervalos, até que o estudante 

demonstre o domínio do tópico. Todo o processo pode levar apenas de 30 a 90 

segundos por dia, e pode ser feito no início ou no final do dia. O processo de 

aprendizado através do Quiz baseia-se na percepção de jogos comerciais que retém 

muitos usuários como Pokémon Go (SCHWARTZ, 2016), e também suportado pelas 

pesquisas de Cunha, Gasparini e Berkenbrock (2013). 

 

Como os alunos estão progredindo através do conteúdo, o número de 

perguntas que eles respondem corretamente são indicados em um quadro de líderes, 

permitindo que os alunos avaliem o seu progresso em relação aos outros.  

 

A gamificação estrutural parece ser o tipo mais comum que vem sendo 

utilizada em contextos educacionais, talvez porque, de certa forma, é relativamente 

mais fácil de implementar, quando comparada com a gamificação do conteúdo. 

 

Pode-se criar ou comprar uma estrutura em que se aplica pontos para 

determinadas atividades do aluno, dentro de um período limitado de tempo. No 

entanto, é importante ter em mente que simplesmente adicionar pontos, emblemas e 

tabelas de classificação, não necessariamente motiva os alunos por muito tempo. É 

importante aplicar estes elementos de forma inteligente e balanceada. Em outras 

palavras, a gamificação estrutural deve ser uma mistura que motive os estudantes a 

estudar o conteúdo e também incentivá-los. 
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1.2 Principal questão da pesquisa 

 

O objeto deste trabalho toma como referência a seguinte questão: “Como a 

ferramenta UCL GO pode contribuir o aprendizado e motivar os estudos no ensino 

superior?” 

 

1.3 Localização da revisão de estudos anteriores no tempo e no espaço 

 

A revisão de estudos anteriores considera o período de 2009 até 2018 da 

literatura disponível em artigos científicos, teses, dissertações e livros, período em que 

o conceito de gamificação começou a ser desenvolvido e utilizado com mais 

frequência nas produções de obras brasileiras. 

 

A literatura considerada neste período teve como foco publicações em língua 

portuguesa, considerando pesquisas disponíveis nas seguintes bases online: 

 

-Banco de Teses e Dissertações da Capes 

-SCIELO - Scientific Eletronic Library Online 

-Banco de Teses e Dissertações da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo) 

-Google Acadêmico 

-SBGames – Simpósio Brasileiro de Games 

 

O intervalo de data de publicação foi fixado em 2009 até 2018, uma vez que 

nenhuma destas bases apresentou resultados anteriores ao ano de 2009. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo geral 

O objetivo geral desta investigação é aferir como a ferramenta de gamificação 

UCL GO pode impactar o aprendizado e a motivação dos estudos na educação 

superior. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

A partir do objetivo geral proposto, esta pesquisa também tem por objetivos 

específicos: 

a) Mapear o conhecimento de pesquisadores e acadêmicos acerca da 

gamificação referente ao período de 2009 a 2018, considerando as palavras 

chave: gamificação, gameficação, gameficando e gamification. 

b) Estruturar um padrão para gamificação de disciplinas baseados nas 

referências obtidas. 

c) Aferir a eficiência do sistema e sua aplicabilidade para empresas e outros 

eventos. 

d) Aprimorar o aplicativo a partir das práticas observadas 

 

1.5 Justificativas e relevância da pesquisa 

 

1.5.1 Justificativa e relevância científica 

 

Percebe-se claramente que as novas gerações não conseguem mais estudar 

à moda antiga e necessitam de maior interatividade para manterem-se atentos. Isso, 

também, é reforçado com a decadência das notas e da motivação para estudar 

percebida no ensino superior. Deixando assim um árduo trabalho de inovar e motivar 

para os professores, e ainda assim, não conseguir uma eficiência aceitável. Nas 



19 

 

palavras de um dos sócios-fundadores da Faculdade UCL: 

 

“Professor não entra na sala para dar aula, ele entra na sala para dar show!” 

Carlos Alberto - Sócio fundador da Faculdade UCL. 

 

Assim, justifica-se de forma científica, a busca por novas maneiras de ensinar 

e reforçar o conhecimento através deste trabalho.  

 

1.5.2 Justificativa e relevância pessoal, profissional e acadêmica 

 

Desde pequeno sempre tive uma imaginação fértil e muita vontade de 

inventar/criar coisas. Por volta dos 7 anos, tive o contato com meu primeiro vídeo 

game, um Mega Drive. Por mais que naquele momento, fosse apenas um 

entretenimento onde colocaria a prova minhas habilidades, contra mim mesmo e meu 

irmão. Foi mais do que um incentivo para conhecer novas histórias, aprender inglês, 

japonês e ampliar os horizontes de minha imaginação. 

 

Depois de um tempo, passados o Mega Drive, Super Nintendo e em meados 

da era do Playstation, lembro-me de ver descobrir a importância dos jogos. Deste 

momento em diante, comecei a entender e defender os jogos da chamada 

“demonização” da mídia, que baseando-se em eventos como o de 

Columbine(CORDEIRO, 2017) culparam os jogos por tornarem as pessoas violentas. 

 

Muitos jogos depois, descobri o caminho do desenvolvimento de jogos através 

de um colega, e futuro sócio. Começamos um trabalho evangelização no 

desenvolvimento de jogos, junto com o centro de inovação Microsoft (MIC). Aproveitei 

a oportunidade e puxei a responsabilidade de organizar o primeiro evento 

internacional de desenvolvimento de jogos, Global Game Jam, para Vitória-ES, com 

o intuito de cativar e unir a comunidade gamer. 

 

Engajei-me em fazer uma empresa desenvolvedora de jogos, auxiliando outros 

iniciantes, dando-lhes os passos que percorri. Iniciei um MBA em Gestão Empresarial, 

onde o trabalho final era um plano de negócios. Aprofundei minhas pesquisas e 
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detalhamentos do mercado de games, concluindo com um plano de negócios da 

Victory Island Studios e o início oficial da empresa. 

 

Nesse meio tempo também me entrei no mestrado em informática na 

Universidade Federal do Espírito Santo, tive que lutar para desenvolver um trabalho 

voltado para a área de jogos. Infelizmente, depois de dois anos e meio, muita 

“desOrientação”, resolvi deixei a batalha. Vi que a melhor estratégia seria dar um 

passo para trás e buscar uma nova oportunidade. Mesmo assim, continuei minha 

dedicada missão. 

 

Aproximadamente um ano depois meu tio, Hélio Rosetti, também professor e 

incentivador da pesquisa, me informou que abriu um mestrado profissional em jogos. 

De imediato me inscrevi, entrei em contato com meu orientador, e coordenador do 

curso, Claudio André, depois de 40 minutos no telefone eu tinha definido, era o que 

eu queria fazer. 

 

Durante este processo passei da busca por jogos casuais e AAA para algo mais 

próximo da educação, gamificação e simulação, como meio de aproveitar novas 

tecnologias como Realidade Aumentada (RA), Realidade Virtual (RV), além de outras 

tecnologias de ponta. Com minha motivação e uma necessidade da instituição de 

ensino, recebi a missão de apresentar um software que poderia gamificar a Mostra 

UCL, uma feira de projetos, aberta ao público, com projetos de todos os cursos da 

Faculdade UCL. 

 

Aproveitando o conhecimento de como funcionavam as aulas, a proximidade 

com outros professores, aos quais questionei suas dificuldades, estruturei um sistema 

que gamificasse estruturalmente o ensino ao mesmo tempo que valorizasse cada 

stand da Mostra UCL. Também, como toque especial, uma forma de marketing 

engajado para participantes externos. 

 

Uma ferramenta de gamificação que seria voltada para uma mostra, acabou se 

tornando relevante para qualquer tipo de evento, ou ainda, para qualquer tipo de 

disciplina. Por este motivo venho buscar mais conhecimento para saber quão eficiente 
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e essa ferramenta na educação. 

 

1.5.3 Justificativa e relevância histórica, social, cultural e educacional 

 

Segundo Nallin (2005) os jogos advêm do século XVI, cujo o intuito na época 

era alfabetizar. Reforçando a ideia dos jogos estarem implícitos ao nosso 

aprendizado, Huizinga (2000) vê os animais disputando e brincando entre si, ao 

mesmo tempo que aprendem através da prática, e relaciona isso ao ser humano, 

como uma experiência é importante para o aprendizado. Após a descoberta da 

pintura, parte do conhecimento passa a ser escrito, em pedras e cavernas, o que 

permitiu um grande salto para a passagem de conhecimento, para a escrita e para a 

linguagem formal. A partir deste momento, começa o arco da história, onde o 

conhecimento passa a ser promovido, tanto escrito quanto falado, através de contos, 

fábulas e histórias, uma experiência relatada por Lemos e Zamperetti (2017). 

Hoje, com mais estudos e uma formalização maior ainda, o conhecimento foi 

traduzido para livros, vídeos, áudios, sites, jogos e muitas outras formas, além de ser 

dividido em categorias e especializações. Apenas como complemento, por mais que 

referenciamos toda esta massa de experiências como conhecimento, mesmo nas 

formas citadas acima, ela é categorizada oficialmente como informação, já que para 

tornar-se conhecimento precisa de prática/experiência pessoal, conforme Valentim 

(2002). 

Como todo processo evolutivo, há prós e contras, toda essa formalização 

organizou e ampliou os horizontes do conhecimento humano, ao custo de sua forma 

cativante. Isto fica bem claro nos livros de história onde estudamos grandes homens 

como Henry Ford que teve uma ideia e com suas próprias mãos fez um carro, através 
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da tentativa e erro. Tal constatação pode ser abstraída dos trabalhos de Stort (1989), 

Soriano e Winterstein (2004). 

Em vista de todo esse processo, hoje pouco cativante, ressurge a gamificação. 

Cujo objetivo é valorizar o processo de ensino-aprendizagem enquanto cativa como 

uma fábula antiga. Também surge este projeto, cuja proposta será descrita abaixo. 

 

1.5.4 Proposta de pesquisa sobre a validação de um sistema para gamificação 

no ensino superior 

 

A pesquisa concentra-se em validar através da busca por pesquisas similares 

e dos resultados obtidos pela aplicação do sistema UCL GO, se o mesmo é eficiente 

e capaz de cativar alunos, do ensino superior, a se engajarem em atividades 

acadêmicas. 

 Iniciamos com a pesquisa e desenvolvimento de uma ferramenta de 

engajamento em atividades acadêmicas, em específico, a Mostra UCL. A mesma 

possuía em sua programação, workshops, palestras, batalha de bandas, 

apresentação de trabalhos dos cursos, stands de empresas patrocinadoras/parceiras, 

stand para doação de alimentos, campeonato de xadrez e stands de alimentação. 

Todos envolvidos pelo sistema através de um sistema de pontuação por QRCode. 

 QRCode, também conhecido como código QR, é uma variação do código de 

barras. Sua funcionalidade é similar a um link de internet, no qual você clica no botão 

ou digita certo endereço e é direcionado para outra página. Neste caso, o sistema 

interpreta o código como uma referência para uma tarefa, um item interno do UCL GO, 

que poderá fornecer uma pontuação ao usuário. As diferenças entre o código de 

barras e o QRCode é a capacidade de variações de códigos e a facilidade de 
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captura/identificação pela câmera. Dado que o código de barras é possui uma 

dimensão e o código QR possui duas dimensões. Exemplos de QRCodes:  

Figura 1 - QR CODE 1 

Fonte:Denso Wave Incorporated (1997) 

Figura 2 - QR CODE 2 

 

Fonte:Victory Island Studios (2016) 

Como parte secundária, o sistema deveria promover o evento e a instituição, 

como mais um meio de marketing. Interagindo com as redes sociais, de forma que 

cada participante publicasse/divulgasse o que estava fazendo. A ferramenta social 

escolhida foi o Facebook. 

Ambas as partes juntas formariam um sistema completo que permitiria os 

alunos disputarem entre si, através de um ranking, ao mesmo tempo que divulgaria 

os trabalhos da faculdade, considerando que a mostra acadêmica seria apenas um 

primeiro teste. O foco estava em expandir para as disciplinas o mesmo tipo de 

interação. 

Após a aplicação, os dados foram coletados e comparados com as mostras 

anteriores, ao mesmo tempo que foi coletado um feedback indireto de alunos e 

professores sobre a eficiência do sistema. Um relatório de melhorias foi gerado para 

a próxima versão, cujo projeto visa deixar pronto para a apresentação final. 

 Para garantir/comprovar que o sistema é importante, ao mesmo tempo que 

busca melhorias ou melhores práticas para a gamificação, é necessário que o projeto 

tenha uma grande base de outras pesquisas no mesmo âmbito, gamificação na 
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educação, principalmente a superior. Quesito que será melhor explicado na 

metodologia. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho foi dividido em algumas fases, conforme quadro 2, que utilizaram 

metodologias diferentes, dado a maneira que o UCL GO foi desenvolvido. A pesquisa 

ocorreu numa instituição de ensino superior, no estado do Espírito Santo, na cidade 

da Serra. 

 

Quadro 2 - Fases da pesquisa 

Fase Descrição 

Primeira Desenvolvimento e a pesquisa foram direcionados à coletar 

informações sobre as necessidades dos professores, alunos e da 

instituição, elaborando possíveis soluções de gamificação de ensino e 

aprendizagem.  

Segunda Após a escolha dos problemas, houve uma busca por tecnologias que 

poderiam facilitar a implementação das soluções, assim como a 

estruturação do sistema. 

Terceira Unificando os dados das fases anteriores, junto com os resultados 

obtidos da aplicação do sistema na mostra acadêmica e algumas 

análises.  

Quarta Análise dos certos e errados, assim como novas propostas para 

aprimorar o sistema. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A metodologia utilizada na primeira e na segunda fase foi uma pesquisa 

qualitativa com atividades práticas e participativas, onde ações foram conduzidas 

através dos conhecimentos teóricos e práticos, do próprio autor e de outros 

colaboradores da instituição, com o conhecimento da cultura local, dos problemas 
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enfrentados pelos alunos e dificuldades dos professores.  

 

 De acordo com Uribe (2012), a abordagem qualitativa não necessita de 

quantidade de dados, pois está intimamente integrada à experiência. Porém, visando 

a qualidade deste trabalho, foram coletados e analisados alguns dados provenientes 

das atividades práticas com o UCL GO, suportando melhor a análise de resultados. 

 

Já a terceira fase, dedica-se a análise dos dados resultantes das atividades 

práticas utilizadas durante a pesquisa, gerando algumas hipóteses descobertas. 

Enquanto na quarta fase apresenta as melhorias para a versão 2 do sistema, que 

acompanha este trabalho. 

 

Cada fase estará melhor detalhada nos subcapítulos que seguem: 

 

2.1 FASE 1 - Análise das dificuldades e problemas enfrentados  

 

  Para diagnosticar os possíveis problemas, utilizou-se o comitê formado para a 

organização do evento Mostra UCL, que foi composto pelos proprietários da 

instituição, dentre eles a diretora acadêmica, o coordenador dos cursos de graduação, 

coordenadores e professores de várias áreas e cursos, que também possuem muito 

tempo e prática de sala de aula. Também, uma equipe técnica que estava focada no 

desenvolvimento do sistema, cujo o autor deste trabalho estava à frente. 

 

 Após reuniões para discussão das necessidades mínimas e mais importantes para 

o sistema, foram elencadas as prioridades do quadro 3: 

 

Quadro 3 - Necessidades mínimas do sistema de gamificação 

Item Necessidade Descrição 

1 Cativar o aluno a 

estudar 

A percepção do grupo foi que os alunos estavam 

mais interessados em outras atividades, deixando 

de estudar e falhando nas disciplinas. Não só é 

uma característica das novas gerações, como 
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também há falhas no processo de ensino, que 

pouco evoluiu. Logo, há uma necessidade 

iminente de chamar a atenção do aluno para as 

disciplinas. 

2 Enriquecer o 

conhecimento obtido em 

sala de aula 

Um pouco diferente de cativar, mas não menos 

importante, o reforço do conhecimento dar-se-á 

através da prática constante, não 

necessariamente, intensa. Este ponto poderia 

facilitar a cativar alunos, quando começam a ir bem 

na disciplina. O reforço normalmente é aplicado 

através de atividades que serão feitas num horário 

extra, fora de aula. Mas a percepção dos 

professores indicou que os alunos não estavam se 

dedicando para executar essas tarefas. 

3 Permitir uma nova forma 

de avaliação e 

acompanhamento do 

aluno 

Melhorar as formas de avaliação aplicadas aos 

alunos, sabendo que provas e trabalhos são 

limitados para uma avaliação completa e eficaz. 

Surge com este sistema a possibilidade de avaliar 

o aluno todos os dias, permitindo um melhor 

acompanhamento e motivação do aluno. 

4 Direcionar/Orientar o 

aluno nas atividades 

Os professores e coordenadores concordaram que 

não basta a orientação em sala de aula, mas uma 

orientação contínua e direcionada para cada 

aluno. Surge a possibilidade de atribuir tarefas 

para cada aluno de acordo com suas 

necessidades/fraquezas. 

5 Incentivar o aluno a 

participar das atividades 

extracurriculares 

Também, de acordo com o comitê, poucos alunos 

participam das atividades complementares. 
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6 Facilitar a transição 

entre atividades de 

classe e eventos 

Também relatado pelo comitê, a necessidade de 

incentivos práticos para fazer a transição entre 

teoria e prática. 

Fonte:Elaborado pelo autor 

 

Alguns pontos complementares foram definidos conforme quadro 4: 

 

Quadro 4 - Necessidades complementares do sistema de gamificação 

Item Elemento Descrição 

1 Divulgar a 

instituição e suas 

atividades 

Criar um novo canal de comunicação com alunos, 

participantes de eventos da instituição e interessados, 

com o intuito de incentivar a participação e aumentar 

a entrada de alunos. 

2 Incentivar entrada 

de alunos 

Através de tarefas externas com 

recompensas/benefícios, vislumbrou-se a 

possibilidade de encontrar pessoas realmente 

interessadas em participar desse game. 

3 Contabilização de 

carga horária 

complementar 

Depois de uma longa pesquisa, a equipe técnica do 

UCL GO não encontrou sistemas de gerenciamento 

de eventos que contabilizem a real quantidade de 

horas que o participante deve ser creditado pelo 

evento. Os sistemas encontrados contam 

genericamente/totalizam as horas, ou não 

contabilizam as mesmas. 

4 Geração de 

certificados para 

eventos 

Não há um responsável por emitir os certificados do 

evento, normalmente recaindo sobre a secretaria 

acadêmica esta responsabilidade, mas falhando no 

quesito de conhecer casos específicos e 

contabilização de horas/atividades. A equipe técnica 

encontrou muitos sistemas que geram certificados, 
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alguns customizados, mas nenhum integrado com um 

sistema que indique todas as atividades executadas. 

5 Permitir e facilitar a 

visita no evento, 

tanto por alunos 

quanto por pessoas 

externas 

Após a coleta de informações com professores que 

costumam participar de eventos, nacionais e 

internacionais, além da visita a alguns eventos, 

percebe-se que muitos participantes se perdem e 

acabam não visitando todos os stands de uma feira. 

Alguns eventos, para resolver esta situação, fazem 

labirintos direcionados, mas que impedem do 

visitante retornar a um estande, além de necessitar 

um espaço maior. 

Fonte:Elaborado pelo autor 

 

 Dos problemas acima citados, alguns foram selecionados para resolução devido 

sua necessidade iminente e capacidade de desenvolvimento da equipe, estes foram: 

 

-Cativar o aluno a estudar 

-Permitir nova forma de avaliação  

-Reforçar o conhecimento obtido em sala de aula 

-Incentivar o aluno a participar de atividades extracurriculares  

-Permitir e facilitar a visita na Mostra UCL 

-Contabilização de carga horária  

 

 Para dar base às soluções dos tópicos acima, alguns estudos foram executados 

antes e durante o desenvolvimento. Estes são apresentados a seguir. 

 

2.2 FASE 2 - Escolha da tecnologia e soluções 

 

Ao iniciar a equipe reuniu-se para buscar aplicativos que tivessem funções 

similares e definiu a lista definida no quadro 5. 
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Quadro 5 - Jogos e aplicativos similares ao UCL GO 

Item Tipo Nome Descrição 

1 Aplicativo EventBrite Sistema para eventos que permite a criação de 

um site do evento, geração de certificado e check-

in no evento. O site fornece um aplicativo para 

fazer o check-in no evento através da leitura de 

QR-Code. 

2 Jogo Pokemon 

GO! 

(NIANTIC 

INC., 2016) 

Jogo que utiliza geolocalização, realidade 

aumentada e tarefas diárias para cativar 

jogadores. Considerado como um dos jogos que 

alterou a jogabilidade devido a forma que 

implementou a realidade aumentada. 

3 Jogo Hearthstone 

(BLIZZARD 

ENTERTAIN

MENT, 

2014) 

Jogo casual, que possui tarefas diárias, cativando 

jogadores com as mesmas. 

4 Aplicativo DuoLingo Aplicativo para aprendizado de línguas que dá ao 

usuário tarefas diárias, com dificuldade 

personalizada, além de contabilizar as mesmas e 

otimizar a experiência de acordo com o uso. 

5 Aplicativo MemRise Outro aplicativo para aprendizado de línguas, com 

algumas diferenças de design em como entregar 

as tarefas do usuário e às premiações. 

6 Jogo God of War Jogo com troféus bem estruturado, cativando e 

maximizando o potencial do jogador.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Além dos jogos e aplicativos do quadro 5, a pesquisa foi influenciada por 

Dragon Ball Legends (BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT, 2018), Diablo 3 
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(BLIZZARD ENTERTAINMENT, 2012), Nyan Cat (ISTOM GAMES KFT, 2017), Cash, 

Inc. (LION STUDIOS, 2017), Clicker Heroes (PLAYSAURUS, 2016), Coockie Clicker 

(THIENNOT, 2013), Code Combat (CODE COMBAT , 2013), Hungry Shark World 

(FUTURE GAMES OD LONDON, 2017) e Overwatch (BLIZZARD ENTERTAINMENT, 

2016). Também foram analisadas as funções finais do sistema e elencados os 

seguintes pontos: 

 

-Necessita suportar acesso simultâneo de muitos usuários (milhares) 

-Banco de dados é acessado constantemente, devido a atualizações de tarefas feitas 

-Necessita de segurança para o login 

-Acesso via web e mobile 

-Geração de relatórios e ranking em tempo real 

-Tarefas podem ser atualizadas em tempo real, para aparecimento de tarefas surpresa 

 

Dado estes requisitos a equipe buscou alguns frameworks de acordo com seus 

conhecimentos, obtendo como resultado as seguintes ferramentas de backend e 

frontend foram definidas. 

 

Para ampliar a possibilidade de equipamentos que suportem o sistema, além 

da redução de custo de processamento nas pontas (web e mobile), o servidor deve 

fazer todo o processamento, recebendo apenas entradas e atualizações das pontas. 

 

Backend, ou ferramentas para implementação dos servidores e estrutura 

principal do sistema, foi selecionado o framework Django, com a linguagem de 

programação Python. Este framework trabalha com a tecnologia RESTful API, que 

permite a transferência de dados através de comandos estruturados em forma de 

linha. 

 

Estes comandos parecem-se com o seguinte exemplo, onde podemos ver 

claramente informações classificadas por campos denominados tags (name, price, 

picture e id) e seus respectivos dados: 
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{    

    "name": "Lasagna", 

    "price": 50, 

"picture":"https://www.thewholesomedish.com/wp-content/uploads/2018/07/Best-

Lasagna-550.jpg", 

    "id": "5c401174d3bf4ffe05b5d42b"  

 } 

 

Para o equipamento na ponta, o custo deste processo é extremamente simples, 

quase comparado ao processamento de um arquivo texto. Também, o tráfego de 

dados é reduzido à alguns bytes, permitindo qualquer conexão se comunicar com o 

servidor. Uma única carga de dados, que pode ser considerada pesada para o 

sistema, é a inicial, que envia para a ponta grande parte das tarefas, mas que não 

ultrapassa o tamanho de 500kb, número obtido através de testes e melhor detalhado 

na fase 2. 

 

O backend se encarrega de processar as entradas, verificar se estão corretas, 

pontuar o usuário, liberar mais tarefas, ranquear os usuários e gerar relatórios. Este 

também possui um painel de gestão, que permite os administradores configurar o 

sistema sem necessitar o conhecimento de programação. 

 

O painel de gestão foi estruturado como uma página web, com as seguintes 

funcionalidades: 

 

-Visualizar, editar, adicionar e remover tarefas 

-Visualizar, criar e remover rankings 

-Relatório de quantidade de tarefas executadas, geral, por área e por usuário 

-Relatório de quantidade de usuários, por tipo 

 

A imagem abaixo é um exemplo de painel de administrador do sistema. 

https://www.thewholesomedish.com/wp-content/uploads/2018/07/Best-Lasagna-550.jpg
https://www.thewholesomedish.com/wp-content/uploads/2018/07/Best-Lasagna-550.jpg
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Figura 3 - Sistema de Gestão Wagtail 

Fonte: Wagtail (2014) 

 

Já o frontend, ou ferramentas que fazem o contato com o usuário, a parte de 

visual do sistema, apresentava um grande problema, como divulgação e utilização em 

vários tipos de equipamentos diferentes, sem necessitar a criação de aplicativos 

específicos para cada equipamento. Neste ponto entra a ferramenta, também 

conhecida como um motor gráfico (engine) para jogos, Unity. 
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Figura 4 - Gráfico de quantidade de plataformas em 2017 (Android x iOS) 

Fonte:Kantar (2017) 

 

O Unity permite a distribuição de aplicativos para as principais plataformas, 

baseada na pesquisa feita pela Kantar(2017), IOS da Apple, que atende iPhones e 

iPads, assim como Android, que atende uma gama maior ainda de celulares e tablets. 

A ferramenta também permite a rápida criação da interface, com funcionalidades 

importantes para o sistema, como um leitor de QRCODE. O conhecimento prévio da 

ferramenta, além da licença cedida pelo autor deste trabalho, influenciou na escolha 

também. 

 

Após alguns testes, a equipe identificou que alguns celulares antigos não 

suportavam o Unity e a solução gerada foi criar um aplicativo mais leve e mais simples. 

Utilizando a ferramenta Xamarim com a linguagem de programação C#, e o acesso 

facilitado da RESTful Api, gerou-se o UCL GO Light, com interface mais simplória, 

mas com mesma funcionalidade. A escolha também se deu pela capacidade da 

Xamarim publicar para IOS e Android sem dificuldades. 

 

As funcionalidades necessárias para atender os requisitos acima foram: 
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-Login através do Facebook ou conta Google (Gmail) 

-Atualizador de tarefas automático 

-Capacidade de selecionar as tarefas por área. 

-Ver um relatório de tarefas executadas e troféus ganhos. (Única função que não foi 

implementada na versão Light, devido ao tempo.) 

-Ver pontuação pessoal 

-Listar tarefas que podem ser executadas 

-Escaneador de QRCODE 

 

Antes de colocar o software em produção, conhecendo a realidade local onde 

muitas pessoas, principalmente alunos, não possuem planos de internet com banda 

de alta capacidade. Preparamos testes de consumo de banda, onde acompanhamos 

a rede WiFi e a rede móvel durante o uso do software, mostrando que o gasto médio 

era de aproximadamente 200Kb para a comunicação inicial e 10Kb para as 

sequenciais.  

 

Com estas informações e para facilitar o uso do software durante o evento, uma 
estrutura de roteadores WiFi e uma banda direcionada foram organizadas para o 
evento, mesmo assim, devido à quantidade de participantes, tivemos falhas de 
conexão. Algo que não impediu os participantes jogarem. Como plano secundário, o 
sistema estava preparado para atuar de forma manual, onde ao invés de escanear 
um QRCode, o usuário coletava fichas nos estandes e repassava as mesmas para 
atendentes que registravam os pontos, demonstrando que a gamificação do evento 
foi eficaz. 

 

2.2.1 - Tarefas e categorias 

 

  No total foram cadastradas 96 tarefas, de acordo com anexo 1, as quais 

qualquer usuário poderia executar 1 ou um número limitado de vezes, totalizando a 

pontuação de 469 pontos. A pontuação poderia ser ainda maior, já que não havia 

limites as tarefas de doação de alimentos e doação de itens de higiene pessoal. 

 

Para a foi considerado, principalmente, o peso acadêmico da atividade. O peso 

acadêmico é a capacidade de gerar conhecimento no aluno, ou seja, atividades 

práticas ligadas às disciplinas. Na sequência, atividades teóricas, atividades 

relacionadas ao aprendizado e perfil profissional do aluno, atividades culturais e por 
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fim as demais atividades. Como exemplo, a participação ganhar em primeiro lugar 

numa competição vale 50 pontos, participar de uma oficina vale 10 pontos e interagir 

no estande vale 4 pontos. 

 

As tarefas foram separadas por arenas, que podem ser traduzidas como áreas 

específicas, e categorizadas como Selfie, participação, interação e lanche, conforme 

quadro 6. 

 

Quadro 6 - Categorias de tarefa 

Item Tarefa Descrição 

1 Selfie O foco desta tarefa era incentivar o participante ganhar pontos 

ao publicar nas redes sociais uma foto dele no evento. 

Atendendo assim dois pontos, o primeiro de conhecimento do 

estande e o segundo de marketing. 

2 Participação Participar de oficinas/workshops, bazar, doações e atividades 

culturais. O intuito era motivar o participante a ajudar a 

sociedade através de doações e experimentar novas culturas. 

3 Interação Com o intuito de prover um desafio e gerar conhecimento para 

o participante, não bastava ir até o estande para receber a 

pontuação, o mesmo deveria escutar a apresentação do 

representante e responder questionamentos para poder 

receber os pontos. Assim ele deveria realmente interagir. 

4 Lanche Como benefício às empresas participantes, e parte do jogo, o 

usuário poderia comer nos food trucks e ganhar pontos. O 

mesmo só poderia pontuar uma vez por food truck, 

incentivando-o a experimentar outros. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 As arenas foram definidas em 5 grandes áreas, que também organizaram a 

estrutura da feira. As áreas definidas estão definidas no quadro 7. 

 



36 

 

Quadro 7 - Arenas 

Item Arena Descrição 

1 Kids Com projetos criados na UCL e empresas que trabalham 

no ramo de educação infantil. A área abrangeu crianças 

normais e portadoras deficiências, com o intuito de informar 

e trazer a comunidade próxima para o evento. 

2 Acadêmica Com os melhores projetos já desenvolvidos por alunos 

durante seu curso. O intuito era mostrar o potencial dos 

alunos, incentivar os novatos e ao mesmo tempo que provia 

mais informação. 

3 Cultural Onde ocorriam todas as apresentações e workshops 

culturais. O intuito era permitir o aluno experimentar novas 

culturas, enquanto o evento auxiliava na divulgação das 

mesmas. 

4 Negócios Um local separado para empresas dos patrocinadores e 

convidadas. A arena tinha o intuito de tornar visível os 

produtos das empresas, permitir que encontrassem 

candidatos à cargos internos, conectar as mesmas com 

inovações e novas ideias provenientes dos trabalhos da 

UCL. 

5 Competições Área focada em disputas que foram de matemática à 

robótica, do xadrez aos jogos digitais. O foco foi testar o 

potencial dos alunos UCL, mas também foi trabalhado de 

forma que escolas externas pudessem competir entre si. 

Fonte:Elaborado pelo autor 

 

Todas as tarefas foram minuciosamente estruturadas, junto com professores e 

empresas, de forma que atendessem os critérios: 

 

-Jogabilidade: Tarefa cativante com pontuação equilibrada:  

-Utilidade: Gerar conhecimento, praticar aspectos profissionais importantes e 
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desenvolver o aluno. 

-Organização do evento: Sequência lógica que orienta como aproveitar ao máximo o 

evento.  

 

O embasamento das mesmas foi retirado das melhores práticas de aula, 

conhecidas pelos professores da UCL, e do conhecimento de gamificação prático e 

teórico da equipe de desenvolvimento. 

 

Todas as soluções culminaram na versão final do UCL GO e sua aplicação na 

Mostra UCL, evento que testou ao máximo as capacidades do sistema. Estes e outros 

dados são apresentados na próxima fase. 

 

2.3 FASE 3 - Resultados e análises 

 

Vários dados foram coletados antes, durante e depois do evento, mas 

inicialmente é apresentado pelo aplicativo nas telas abaixo. 
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Figura 5 - Tela 1 UCL GO 

Fonte:Elaborado pelo autor 

Figura 6 - Tela 2 UCL GO 

Fonte:Elaborado pelo autor 
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Figura 7 - Tela 3 UCL GO 

Fonte:Elaborado pelo autor 

Figura 8 - Tela 4 UCL GO 

Fonte:Elaborado pelo autor 
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Figura 9 - Tela 5 UCL GO 

Fonte:Elaborado pelo autor 

Figura 10 - Tela 6 UCL GO 

Fonte:Elaborado pelo autor 

 

Na figura 5, é possível ver o login facilitado através de do Facebook ou do 

Gmail. O primeiro focava nos visitantes, facilitado a divulgação e postagem de fotos 

marcadas, alcançando o requisito de novo canal de marketing. O segundo tinha o foco 

do aluno UCL, já que a faculdade possui uma infraestrutura de e-mails baseada no 

Gmail, e alguns visitantes que talvez não possuíssem conta no Facebook. O sistema 

também aproveita, de ambas as possibilidades, os dados para registro como nome, 

data de nascimento e contatos, não necessitando uma tela de registro de conta. 

 

A figura 6 requisita do usuário a única informação que não é possível coletar 

do Facebook ou do Gmail, seu vínculo com a instituição ou com empresas 

participantes do evento. Cada vínculo permitirá que o usuário receba tarefas 

específicas, permitindo o mesmo estar representado em mais de um ranking. Os 
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rankings definidos para a Mostra UCL foram de alunos UCL, visitantes, escolas que 

visitaram o evento e empresas. Como exemplo de tarefa específica, para as 

empresas, a mesma deveria contratar estagiários durante o evento.    

 

A figura 7 é a principal de todo o sistema, onde o usuário pode ver todas as 

tarefas que podem ser executadas, além de dados sobre estas como quantidade de 

vezes que pode ser repetida, pontuação, área (pela cor) e descrição. Também, no 

menu superior, pode selecionar áreas específicas, onde poderá ver apenas tarefas 

daquela área. Nos botões inferiores é possível, da esquerda para a direita, fazer o 

logout do aplicativo, alterar dados do cadastro, escanear QRCodes (figura 8), ver os 

créditos do aplicativo (figura 9) e ver sua pontuação, caso clique na pontuação, poderá 

ver em detalhes o seu desenvolvimento (figura 10). 

 

Na figura 8 é possível utilizar a câmera do celular para escanear QRCodes, 

uma estratégia baseado no jogo Pokemon GO!, facilitando a captura/conclusão de 

tarefas e pontuação. Assim que um QRCode é escaneado, uma mensagem aparece 

na tela do usuário confirmando ou negando sua pontuação, depois liberando 

novamente a câmera para escanear outro código. 

 

Na figura 9 estão os créditos e contatos importantes da equipe de 

desenvolvimento, caso os usuários necessitem. 

 

Por fim, a figura 10 representa a pontuação em detalhe, mostrando quantas 

tarefas foram executadas, quantas estão parcialmente concluídas e quantas ainda 

faltam. Também apresenta uma tela de troféus, que afetam a pontuação final, dando 

ao usuário mais um incentivo para esforçar-se ao máximo. 

 

Com os dados coletados do servidor, foi possível gerar alguns gráficos para 

estudar a efetividade do sistema. 
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Figura 11 - Gráfico de participantes UCL GO 

Fonte:Elaborado pelo autor 

No gráfico 1 é possível ver a quantidade de registros totais 1917, onde 1325 

realizaram ao menos uma tarefa, além dos participantes de cada dia do evento (06-

Sexta e 07-Sábado). Claramente é possível ver que há uma queda de quase 50% dos 

participantes no Sábado. A conclusão foi que, por sábado não ser um dia letivo, muitos 

alunos não compareceram. O comitê que definiu as tarefas, mesmo conhecendo que 

os alunos tenderiam a não comparecer no Sábado, preferiu não definir pesos maiores, 

mais tarefas ou tarefas mais cativantes. Uma atitude tomada para testar a capacidade 

de cativar do sistema. Mesmo assim, o engajamento foi alto comparado a eventos 

anteriores, outros eventos da faculdade e eventos externos. 
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Figura 12 - Gráfico de participantes engajados UCL GO 

Fonte:Elaborado pelo autor 

Na figura 12 é possível ver que o engajamento foi intenso, já que 510 

participantes executaram mais de 25 tarefas, comparado com o número de 

participantes ativos, 1325 sendo 500 visitantes e 825 alunos, representa 

aproximadamente 40%. De acordo com Fadel et al (2014) o engajamento é 

demonstrado pela quantidade de tarefas e pelo tempo que está imerso no jogo. De 

acordo com a figura 12, é possível ver um grande engajamento pela quantidade de 

tarefas executadas, principalmente por não serem tarefas triviais. Também, como 

falado anteriormente, foram quase 24 horas de atividades. 
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Figura 13 - Gráfico de tarefas realizadas UCL GO 

Fonte:Elaborado pelo autor 

Complementar à figura 11, a figura 13 mostra um total de 23.890 tarefas 

executadas durante os dois dias de evento, onde 18.635 foram pelo aplicativo e 5.255 

por fichas, conforme falha de conexão descrita anteriormente.  
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Figura 14 - Utilização do App x Fichas UCL GO 

Fonte:Elaborado pelo autor 

  

Figura 15 - Tipos de Tarefa UCL GO 

Fonte:Elaborado pelo autor 

A figura 15 mostra como ficou o uso do aplicativo e das fichas durante o evento. 

Mostrando que por mais que falhas de conexão tenham ocorrido, grande parte ainda 

utilizou o aplicativo. A quantidade de tarefas categorizadas como interações era bem 
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maior que as demais tarefas, mas seu intuito era propiciar o aprendizado através de 

experiência da interação, algo que também é reforçado por Fadel et al (2014). 

 

Já a figura 16 demonstra as interações por tipo de tarefa. Mesmo ponderando 

que a maior parte das tarefas eram interações, houve uma discrepância muito grande 

para as outras, possivelmente demonstrando um interesse no aprendizado. Como um 

comparativo, comprovando que a busca não era por pontos, a Selfie não necessitava 

responder questionários, bastava tirar a foto e enviar que pontuaria. 

 

Figura 16 - Selfie x Interação UCL GO 

Fonte:Elaborado pelo autor 

Reforçando a análise e como exemplo, é possível ver na figura 16 uma 

equivalência entre selfie e interação, nos estandes das empresas demonstrando o 

interesse em conhecer. Pode-se ainda trabalhar com a hipótese que um influencia o 

outro, de forma que há participantes que compareceram ao estande para tirar uma 

selfie no intuito de ganhar pontos e acabaram instigados a interagir, assim como o 

contrário. 
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Figura 17 - Relatório de divulgação da #mostraucl 

 
Fonte:Keyhole(2013) 

A figura 17 demonstra o potencial e alcance das selfies, apenas para o Twitter 

e postadas com a #mostraucl, foram 175 postagens de 83 usuários, que alcançaram 

52.354 outros usuários e que houve ao menos 101.393 impressões, visualizações 

sem interação. Não foi possível coletar os dados do Facebook, que era a principal 

mídia social do sistema, por bloqueios que a mesma impôs para análise de seus 

dados. Fadel et al (2014) também demonstra como é importante esta conexão da 

gamificação com as redes sociais, permitindo a jogabilidade colaborativa mesmo com 

quem não esteja presente. 
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Figura 18 - Interação por arena 

Fonte:Elaborado pelo autor 

 

 O gráfico 7 mostra como esteve dividido as interações dentre as arenas. 

Considerando o tamanho e quantidade de possibilidades para interação das mesmas, 

também ficaram equilibradas. Na comparação entre a arena acadêmica e a arena de 

negócios, há uma diferença que foi dada pelos brindes oferecidos pelas empresas, 

atraindo mais participantes. Fadel et al (2014) cita que uma das ações necessárias do 

jogo, para manter o jogador cativado, é a bonificação do mesmo. 

 

 Como resultado de todo o esforço, muitos professores e coordenadores 

relataram que os alunos elogiaram o evento abertamente, dentro e fora da sala de 

aula. Também, no segundo semestre de 2018, foi detectado pelos professores um 

certo pesar/falta da Mostra UCL, já que ela passou a ser bienal e não ocorreu no ano 

que passou. Estes dados não foram formalizados ou oficializados, mas como 

pesquisador e ponto focal do desenvolvimento recebi estes feedbacks dos 

professores. Houve uma tentativa de formalizar os dados por e-mail, através do pedido 

a estes professores que me enviassem um relato, mas não houve um retorno. 

 

 Mesmo sem os relatos formais, ainda é possível utilizar os dados obtidos para 
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demonstrar a eficiência do aplicativo, também, baseando no trabalho de outros 

autores como Huizinga (2000), Fadel et al(2014), McGonigal(2011), 

Kashiwakura(2008) dentre outros fica claro que tanto o jogo quanto a gamificação 

foram bem embasadas. 

 

 Dado todas as questões acima, ainda considerando que o sistema foi aplicado 

num evento acadêmico. Há melhorias e novas implementações a serem feitas para 

tornar o sistema mais direcionado para o dia a dia acadêmico, assim como conectar 

eventos às disciplinas. Detalhes que serão tratados na próxima fase. 

 

2.4 FASE 4 - UCL GO 2.0 - Correções e novas implementações 

 

Logo após o evento a equipe técnica e o comitê se reuniram para tratar das 

possíveis melhorias do sistema, inicialmente e ainda focado no evento, foram 

definidas as implementações conforme quadro 8. 

 

Quadro 8 - Correções e novas funções 

Item Ação Funcionalidade Descrição 

1 Melhorar Gerador de 

Código QR 

aleatório 

Gerador de Código QR aleatório: Para 

evitar um possível problema, onde um 

participante poderia tirar a foto de um 

código QR e repassar para outros 

participantes, sem que eles estivessem no 

evento, um sistema de geração de QRCode 

de baixa duração deve ser implantado.  

2 Implementar Integração com 

funcionalidades 

sociais 

O sistema ainda não possui uma integração 

elaborada onde permita forçar uma 

postagem com as hashtags desejadas, por 

exemplo #mostraucl. Ficou a cargo do 

usuário escrever a mesma. 

3 Melhorar Menor O sistema necessitava de internet 
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necessidade da 

Internet 

continuamente para funcionar e 

sobrecarregava os roteadores WiFi, mas no 

momento da reunião, esta solução já havia 

sido implementada. O sistema guardaria os 

dados na memória do celular e atualizaria a 

cada 5 minutos. 

4 Implementar Interface 

Modular 

Permitir que a interface do usuário seja 

modularizável, adicionando, removendo ou 

alterando botões e configurações. Já com o 

intuito de aplicar o sistema mais voltado 

para as disciplinas. 

5 Implementar Sistema 

Modular 

Permitir que a gestão, ou painel de 

administrador, seja modularizado assim 

como a interface. 

6 Implementar Mapas/GPS Para implementar uma segurança maior, 

garantindo que os usuários estejam no local 

do evento, e implementar atividades que 

demandem uma busca pelo mapa, caça ao 

tesouro, o sistema deve contar com o uso 

de mapas e GPS. 

7 Implementar Sistema de 

Broadcast de 

Mensagens 

O sistema de broadcast tem dois objetivos, 

informar de uma vez todos os participantes 

na área do evento e forçar atualizações 

para a ativação de tarefas tipo caça ao 

tesouro em tempo real. 

8 Implementar Interface Pós-

Evento 

Modificar a interface para expor mais 

novidades do que ocorre na UCL, com o 

intuito de preparar um interface pós-

semestre também, onde os alunos podem 

fazer uma revisão do conteúdo aprendido. 
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9 Melhorar Tutorial de uso Assim como os jogos, ao iniciar, para 

facilitar o entendimento do aplicativo, 

haverá um tutorial funcional direcionando o 

usuário sobre as funcionalidades do 

mesmo. 

10 Melhorar Novas regras de 

jogo 

Implementar novas formas de pontuar, 

limitações e configurações que podem ser 

aplicadas às tarefas, diversificando e 

cativando ainda mais. 

Fonte:Elaborado pelo autor 

 

Além das melhorias acima, é possível listar mais algumas que durante o estudo 

teórico surgiram como ideias para aprimorar o sistema, listadas no quadro 9. 

 

Quadro 9 - Novas funcionalidades 

Item Funcionalidade Descrição 

1 Geração automática 

de certificados 

O sistema, após a data estipulada como fim do 

evento, geraria o certificado com todas as atividades 

executadas e a soma da carga horária. Enviando para 

o e-mail cadastrado com uma assinatura digital. 

2 Subjogos Quiz, jogo da memória, palavras cruzadas e outros 

mini games que podem ser utilizados para ampliar as 

possibilidades de atividades diárias das disciplinas. 

3 Realidade 

Aumentada 

Utilizar uma interação que se misture com o real para 

tornar a experiência mais marcante. 

4 Otimizar interface 

para times 

Permitir a criação de times, mesmo que sejam de 

períodos diferentes, e propor desafios 

diários/semanais 

5 Estruturar regras Permitir que os professores definam quais atividades 
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para pontuação nas 

disciplinas 

serão executadas e quanto valem para sua disciplina, 

recebendo a lista de alunos com suas pontuações 

finais. 

Fonte:Elaborado pelo autor 

 

 Em suma, o mínimo que o UCL GO precisa para ter aplicabilidade nas 

disciplinas do ensino superior é, alterar de arenas para disciplinas, permitir 

professores criarem suas tarefas através de um sistema gerencial, possuir relatório 

de notas para professores, introduzir ao menos o mini game Quiz. 

 

Todas as melhorias foram pensadas para que o sistema possua usabilidade 

para os professores e jogabilidade para os alunos, estando bem embasadas em 

autores como Cybis, Betiol e Faust (2015) com seus critérios para uma boa 

usabilidade do sistema computacional, Fadel et al (2014) para manter a gamificação 

cativante. 

  

Com tantas possibilidades há a necessidade de buscar pelo estado da arte da 

gamificação na educação, para entender o que é útil, eficaz e viável para ser 

desenvolvido. Discorre-se com mais detalhes no próximo capítulo. 

 

3 REVISÃO DE ESTUDOS ANTERIORES 

 

 Além da análise qualitativa com atividades práticas, utilizada como metodologia 

principal para o desenvolvimento do UCL GO, uma segunda metodologia foi utilizada 

para encontrar o estado da arte da gamificação na educação superior. 

 

O trabalho inicia a busca na lista de trabalhos envolvendo jogos, divulgado na 

Teccogs (GARCIA, 2015). Dentre estes trabalhos está o de Uribe (2012), do qual é 

utilizado a quadro 10 para definir esta busca. 
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Quadro 10 - Definições da metodologia de pesquisa 
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Fonte: Uribe(2012) 

 
Pode-se definir esta revisão como quantitativa por obter uma grande 
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quantidade de trabalhos possíveis, todos da lista do Teccogs (GARCIA, 2015) e outros 

mais. Porém é primordialmente qualitativa, pois tem o intuito de validar na atualidade 

sua aplicação e resultado. Também com teor exploratório, para conhecer outros 

trabalhos similares e usará a bibliografia existente. 

 

Em suma, esta revisão é uma pesquisa de natureza básica, abordagem 

qualitativa, com objetivo exploratório e tecnicamente bibliográfica. Para comparação, 

o desenvolvimento do UCL GO foi uma pesquisa de natureza aplicada, abordagem 

qualitativa, com objetivo exploratório. Com o processo clarificado, iniciamos à revisão. 

 

Uribe (2012) detalha como os games permeiam nossa cultura através da 

semelhança com nossos costumes, de contar histórias, desenhar e disputar. 

Demonstrando que o fascínio das pessoas com os games é tão grande que muitos 

estão dedicando cada vez mais tempo aos games do que para outras atividades, 

ressaltando que a jornada do herói está sempre presente.  

 

Uribe (2012) apoia e entende que cada vez mais, a cada nova geração, 

estamos conectados com a tecnologia, algo denominado revolução digital. Atualmente 

podemos reforçar esta informação com a quantidade de escolas que inseriram tablets, 

programação e robótica em seus currículos, além de novos empreendimentos que 

surgiram, escolas de especializadas para treinamento de crianças em programação e 

robótica como a Ctrl+Play e Happy Code. 

 

Relata em seu texto que cada, pela prática, as dinâmicas de grupo permitiam 

um melhor aprendizado, relatando que de acordo com De Masi (2008) é difícil 

distinguir o que é jogo e o que é trabalho, quando se trata de treinamento e formação. 

Constatação comprovada pela história da humanidade, onde vemos humanos e 

animais brincando, mas que por trás da brincadeira há treinamento, passagem de 

conhecimento e experimento, da mesma forma que Huizinga (2000) reforça.  

 

 Assim como a constatação feita por McGonigal(2011), onde as pessoas cada 

vez mais estão dedicando seu tempo para suas vidas virtuais, sejam jogos ou redes 

sociais. Na época, ainda baseou seus estudos no relatório do New Media Consortium 



56 

 

(NMC), uma entidade sem fins lucrativos que estuda como a tecnologia e a inovação 

afeta a educação, aproximadamente a cada 5 anos.  

 

De acordo com a avaliação de Uribe (2012) o relatório previa o uso mais intenso 

de tecnologias móveis em sala de aula, e o uso de aprendizado através de jogos. 

Previsões que concluíram-se, pois hoje é possível ver através das notícias, Editora de 

Cadernos Especiais Gazeta Online (2018), Agência Estado (2017) e Diniz (2016), que 

os equipamentos mobile estão alterando a educação, seja de forma direta com 

tecnologias que permitem a comunicação mais rápida entre alunos e professores, ou 

seja de forma indireta, onde qualquer um pode aprender qualquer coisa com uma 

mera busca online, principalmente no YouTube. 

 

Também, trabalha com as teorias de Pierre Lévy sobre como essa tecnologia, 

aliada aos jogos pode influenciar uma cultura. Nas palavras do mesmo: 

A multimídia interativa, graças à sua dimensão reticular ou não linear, favorece  
uma atitude exploratória, ou mesmo lúdica, face ao material a ser assimilado.  

É portanto, um instrumento bem adaptado a uma pedagogia ativa. Lévy (1993, apud Uribe, 2012 
p.23) 

 
Contrastando com livros e até filmes, a interatividade e vários caminhos 

possíveis dos jogos permite que o usuário esteja mais imerso no conteúdo, 

permitindo-o experimentar. Sabe-se que a metodologia científica, a mesma que rege 

as regras deste trabalho, necessita de testes/experimentos para comprovar que algo 

é válido. Isto está diretamente conectado com o formato de tarefas do UCL GO, 

permitindo que o usuário escolha os seus experimentos, mas caso ele esteja perdido, 

haverá um guia. 

 

Dentre os vários detalhamentos importantes que Uribe (2012) faz, estão a 

definição e importância histórica dos jogos, a taxonomia e divisão de tipos de jogos e 

a definição dos termos, jogos, jogos eletrônicos e games. 

 

Para clarificar a posição de Uribe (2012) e alguns pontos atendidos pelo UCL 

GO, utilizar-se-ão 2 jogos, Jenga e Duolingo. 

 

Jenga, Hasbro (1986), é um jogo de mesa da empresa Hasbro e tem a 

finalidade de desafiar um ou mais jogadores para retirar peças e continuamente 
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empilhá-las uma sobre as outras. Por mais que as pessoas vejam entretenimento para 

a família, e até seja anunciado assim, por trás do jogo há fundamentos muito 

importantes. O jogo permite treinar conhecimentos da física como, atrito, ponto de 

equilíbrio, forças, vetores e peso. Todos diretamente envolvidos com o objetivo 

principal do jogo, não deixar a torre cair. 

 

Figura 19 - Jogando Jenga 

 
Fonte:Hasbro(1986) 

 

Em paralelo, uma comparação com Duolingo, um jogo digital que tem o intuito 

de ensinar línguas. Assim como o Jenga há desafios entre pessoas, mas 

principalmente com si próprio. Por trás de vários mini games, que vão de traduzir 

palavras/frases, escolher qual a opção certa que representa um som tocado, parear 

palavras com a tradução do som e muitos outros. Todas as atividades trabalham com 

certos procedimentos que geram importância para os usuários, importância que leva 

ao cérebro gravar/aprender com mais facilidade. 
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Figura 20 - Telas do aplicativo Duolingo 

Fonte:Duolingo(2011) 

  

É possível ver na figura 20 uma barra de progresso, vidas e um dos mini games 

do Duolingo (2012). Conforme palestra dada por uma das gestoras do núcleo de 

aprendizado da Duolingo, Tsai (2019), na Game Developers Conference (GDC), por 

mais que o software seja gratuito muitos clientes estão pagando para manter suas 

tarefas diárias sem falhas, pois ao errar certas atividades, somente os pagantes tem 

o direito de abonar alguns estes.  

 

O sistema da Duolingo (2012) beneficia os usuários que acertam 

continuamente suas atividades, dando-lhes um bônus de experiência, algo que é 

usado para atingir a maestria dos níveis mais rapidamente. Quando o usuário erra ou 

deixa de fazer uma atividade diária, o sistema retira vida de sua conta, quando essas 

vidas acabam, ele perde o bônus. Todo este processo, mostra a importância de 

atividades constantes e a vontade de manter um status, algo trabalhado no UCL GO 

através do ranking. 

 

Já Kashiwakura (2008) inicia seu trabalho discutindo sobre como os games 

estavam em crescimento na área acadêmica do Brasil. Trazendo outros estudiosos 

como Nesteriuk (2004) e Santaella (2007), que também viam a sociedade tratando os 
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jogos como tabu, gerando uma maior dificuldade nas pesquisas. Isto ainda se agrava 

quando tentavam utilizar jogos na educação. Contrastando com hoje, ainda há um 

tabu/preconceito com os jogos, não tanto quanto em 2008, principalmente pelo 

advento dos esportes eletrônicos (E-Sports). Hoje ainda há, o que podemos 

denominar a demonização dos jogos, que também ocorreu com outras inovações 

como o rádio e a TV.  

 

Casos recentes, que ocorreram durante o desenvolvimento do trabalho, 

demonstram isso com maior claridade. Como o caso do massacre de Suzano, Correio 

Braziliense (2019), onde as primeiras matérias dos jornais acusavam os games de 

serem vilões da história. Algo que entra em contraste com o incêndio que queimou a 

catedral de Notre-Dame e poderá ter uma ajuda inesperada do jogo Assassin's Creed 

Unity, que possui uma réplica da catedral e pode auxiliar arquitetos e engenheiros na 

reconstrução, Fonseca (2019). 

 

Mas além da história e dos tipos de jogos, como também pesquisado e melhor 

definido por Uribe (2012), ele trata sobre dois conceitos que afetam a mecânica 

intrínseca do ensino, o instrucionismo e o construcionismo/construtivismo. Nas 

palavras de Kashiwakura (2008, p.42): 

    

No instrucionismo, a informação é memorizada. Entretanto, uma vez que a informação não foi 
processada e o método de memorização e recordação de informações é suscetível a falhas, esse 
conhecimento pode não estar passível de ser aplicado em situações de resolução de problemas e 

desafios, sendo possível no máximo reproduzi-lo de maneira mais ou menos fiel, indicando o grau de 
fidelidade da retenção. 

      

Já no construtivismo, a informação precisa ser processada pelos esquemas mentais e 
agregada a esses esquemas. O conhecimento é construído e incorporado à rede de conhecimento do 

aprendiz, facilitando assim a recuperação da informação e associação às situações problemas a fim 
de solucionar desafios. Nesse caso, o aprendiz pode resolver o problema, se o mesmo dispõe de 

conhecimento para tal. Caso contrário, deve buscar novas informações para serem processadas e 
agregadas ao conhecimento já existente.  

   

 Em tradução simplória, o instrucionismo são as disciplinas teóricas onde o 

professor ainda faz papel de instrutor, apresentando informações e cobrando dos 

alunos a prática através de exercícios teóricos. Já o construcionismo, são disciplinas 

mais atuais, conhecidas como projetos interdisciplinares (PI) e que são normalmente 

baseado em metodologias Problem Based Learning (PBL). Nestas o professor é um 

orientador, dando aos alunos problemas reais, instruindo-os o suficiente para dar as 
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ferramentas básicas, e deixando que eles encontrem uma solução. 

 

 Por experiência própria e dados coletados durante as reuniões de professores, 

é discrepante e positiva a diferença de interesse e de desenvolvimento dos alunos 

quando estão envolvidos com PIs. Também há relatos da dificuldade de execução do 

projeto, pois não é algo trivial. Experiências similares e um estudo mais detalhado 

sobre PBLs são relatados por Sampaio et al (2018) e Berbel (1998). 

 

 É importante destacar mais dois pontos sobre esse tipo de metodologia, PBL 

irá funcionar caso os alunos tenham conhecimento das ferramentas básicas para 

resolução do problema, ou seja, há a necessidade de instrução prévia. Também, a 

dificuldade do problema deve ser ajustada para cada turma, grupo ou pessoa, uma 

vez que problemas muito fáceis receberão pouca atenção, enquanto problemas muito 

difíceis acabará com a motivação. Algo também tratado por Uribe (2012). 

 

 O UCL GO é diretamente influenciado por ambos, já que tenta facilitar o 

processo entre professor e aluno, lançando possibilidades de tornar uma disciplina 

teórica em algo mais prático. Também, podendo fazer parte da instrução e 

acompanhamento nas disciplinas práticas. Um exemplo mais claro e voltado para os 

jogos são o Dark Souls 3, Fromsoftware(2016) e God of War, Sie Santa Monica 

Studios (2018).  

 

Ambos os jogos possuem estilos similares, RPG (Role Playing Game) terceira 

pessoa, desconsiderando a parte da história de ambos os jogos, por estarem 

equivalentes no grau de interesse dos jogadores, o jogo Dark Souls 3 tem uma 

jogabilidade difícil e sem tutoriais. Do começo do jogo, ao final do mesmo, a única 

certeza é que o jogador enfrentará as garras da morte inúmeras vezes, deixando que 

a evolução/maestria dos comandos e da sobrevivência fiquem com o jogador. 
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Figura 21 - Cena do jogo Dark Souls 3 

Fonte:Fromsoftware(2016) 

 
 Já God of War, Sie Santa Monica Studios (2018), introduz o jogador lentamente 

aos comandos e habilidades do jogo. Assim que o jogador recebe uma habilidade 

nova, surgem experiências fáceis onde o mesmo poderá testar/experimentar antes de 

prosseguir. Criando uma evolução/maestria mais "palatável" ao jogador iniciante, mas 

não deixando de jogadores experientes de fora.  
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Figura 22 - Cena do jogo God of War 

Fonte:Sie Santa Monica Studio (2018) 

 

 Para demonstrar a eficiência de possuir uma introdução nos jogos, utilizarei 

dados dos jogos no console PS4. Estes dados são obtidos dos troféus, ou seja, 

desafios extras dados pela empresa desenvolvedora para testar aqueles que desejam 

atingir a maestria do jogo. 

 

Figura 23 - Relatório de troféus de Dark Souls 3 – PSN 

Fonte:PSN Profiles(2016) 

 

 



63 

 

Figura 24 - Relatório de troféus de God of War – PSN 

Fonte:PSN Profiles (2018) 

 

 A análise terá como base que ambos os jogos têm a diferença de 2 anos, dando 

ao primeiro uma vantagem na questão de vendas/quantidades de jogadores. O quadro 

10 descreve cada parte: 

 

Quadro 11 - Detalhamento do relatório da PSN 

Item Parte Descrição 

1 Game Owners Quem possui o jogo, é possível ver que God of War 

aparenta ser mais cativante do que Dark Souls 3 já que 

possui quase a mesma quantidade de jogos no mercado. 

2 Recent Players Jogadores recentes, já que o tempo afeta muito esta 

quantidade. 

3 Platinum 

Achievers 

Jogadores que atingiram a maestria e conquistaram o troféu 

platina, é possível ver que o jogo mais jogadores estão 

motivados em atingir a maestria no God of War, do que em 

Dark Souls 3, quase o dobro. 

4 Average 

completion 

A média de completude dos troféus, é bem similar, 

mostrando que os jogadores normalmente atingem por volta 

dos 55% da maestria durante o jogo normalmente.  

5 Trophies 

Earned 

total de troféus ganhos pelos jogadores, dado o tempo de 

diferença entre jogos, God of War está quase atingindo o 

mesmo nível, mostrando que há uma motivação maior que 

em Dark Souls 3. 
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6 100% 

Completed 

Serve apenas para jogos que não possuem o troféu 

máximo, platina, e seu valor é igual aos dos jogadores que 

platinaram o jogo. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Assim como os jogos, uma disciplina, mesmo que prática, que possui um 

desnível no desafio final ou nas atividades/objetivos parciais pode afetar o aluno, 

desmotivando-o a chegar na maestria. Ou ainda, disciplinas meramente instrutivas, 

onde o mesmo não consegue praticar as habilidades recém aprendidas, dificultam seu 

caminho e a tendência é que o aluno não queira chegar ao final com a maestria, mas 

apenas o bastante para passar. É claro que atingir a maestria não é para todos, mas 

é possível cativar mais pessoas a atingirem a mesma, com uma metodologia bem 

direcionada. 

 

 O UCL GO busca este intermédio através de atividades direcionadas onde o 

aluno poderá treinar para atingir a maestria em sala de aula. Fornecendo aos novatos 

desafios que aumentam a dificuldade, aos experientes desafios que desenvolvam 

ainda mais seu conhecimento, mas que em ambos os casos cative os alunos ao 

estudo. Quando se fala sobre maestria em sala de aula, dá-se o enfoque no 

aprendizado e conhecimento obtido pelo aluno, como consequência ele tende a ter 

notas melhores. 

 

 Kashiwakura (2008) continua seu trabalho discutindo sobre contrastes entre 

estudiosos sobre a aplicabilidade dos jogos na educação, e como conclusão, grande 

parte vê este advento com muitos benefícios.  Também tratando de teorias como a de 

Gardner (1995), tratando das múltiplas inteligências e como podem ser influenciadas 

por jogos, dando exemplos de jogos com capacidade de desenvolver cada uma delas. 

Fechando seu trabalho com uma taxonomia dos jogos, conforme tabela abaixo. 
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Quadro 12 - Taxonomia dos jogos 

 
Fonte: Kashiwakura(2008) 

 

 Dentro desta taxonomia, o UCL GO poderia ser enquadrado como: 

 

-Concentração e Raciocínio: Por estimular problemas em diversas áreas/disciplinas, 

logo é necessário raciocínio. 

 

 

-Interpretação de textos: As atividades do UCL GO podem ser diretas como um mero 
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quiz, ou longas como um desafio. 

 

-Responsabilidade e Social: Através do ranking, o jogo se torna social, pois estará 

disputando com múltiplas pessoas, até mesmo unindo-se a outras. Já a 

responsabilidade para manter suas atividades em dia é árdua e ensina muito ao 

jogador. 

 

Um dos estudos feitos foi comparar UCL GO com outros softwares como 

Duolingo, Memrise, GDC e EventBrite. Avalia-se estas telas através dos estudos feitos 

na disciplina de Interface e Usabilidade, ministrada pelo professor Alexandre Braga 

no Mestrado Profissional em Jogos Digitais em 2018-1, que destaca dois termos 

importantes User Experience (UX) e usabilidade. Pode-se definir ambos da seguinte 

forma: 

 

UX: Termo usado para definir a experiência do usuário no aplicativo, ou seja, como o 

usuário vê e se sente ao usar aquele software. 

 

Usabilidade: Termo similar, mas que avalia o fluxo do sistema/aplicativo, averiguando 

se está intuitivo para o usuário e se há utilidade para todos os botões na tela. 

 

Também serão avaliadas todas as funcionalidades.do sistema, para ver o grau 

de gamificação e completude, baseado nos requisitos propostos. Abaixo destaca-se 

lado a lado essa comparação. 
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Primeira tela dos aplicativos: 

 

Figura 25 - Tela Inicial 
UCL GO 

Fonte:Elaborado pelo autor 

Figura 26 - Tela Inicial 
Duolingo 

Fonte:Duolingo (2011) 

Figura 27 - Tela Inicial 
Memrise 

Fonte:Memrise(2010) 
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Figura 28 - Tela Inicial Eventbrite 

Fonte:Eventbrite - Apple Store (2006) 

Figura 29 - Tela Inicial GDC 

Fonte:Informa Tech (2019) 

 

A primeira tela é bem similar para todos, login e senha para identificação do 

usuário, exceto para o aplicativo da GDC, que não possui a necessidade de login e 

para o Eventbrite, que permite o acesso sem login. Fica claro que o UCL GO 

acompanha um padrão simples de interface inicial, com duas possibilidades de login. 

Caso o usuário não possua cadastro, este o fará automaticamente ao acessar com 

sua conta. Mesmo processo adotado pelos outros aplicativos.  
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Segunda tela dos aplicativos: 

 

Figura 30 - Tela interna 
UCL GO 

Fonte:Elaborado pelo autor 

Figura 31 - Tela interna 
Duolingo 

Fonte:Duolingo (2011) 

Figura 32 - Tela interna 
Memrise 

Fonte:Memrise(2010) 
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Figura 33 - Tela interna Eventbrite 

Fonte:Eventbrite - Apple Store (2006) 

Figura 34 - Tela interna GDC 

Fonte:Informa Tech (2019) 

 

A segunda tela já temos diferenças discrepantes. No UCL GO temos 

diretamente as tarefas do usuário, 5 botões no topo, representando áreas ou 

disciplinas, e 5 botões na parte inferior bem intuitivos. Duolingo bem direto ao ponto, 

às lições e 5 botões abaixo, não tão intuitivos para iniciantes. Memrise muito similar 

ao Duolingo, com algumas funcionalidades diferentes. Eventbrite com eventos 

próximos à região do usuário e 5 botões intuitivos na parte inferior. Já o GDC há 27 

botões, interface nada intuitiva, e para quem frequentou a mesma, como o próprio 

autor, sabe que se utiliza 3 ou 4 dentre esses. Perceptivelmente há um padrão 

adotado para 4 dos aplicativos, com poucas mudanças de interface, exceto para o 

aplicativo da GDC. Tanto em UX, quanto em usabilidade o aplicativo da GDC falha 

por não propiciar uma experiência fácil ao usuário.  
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-Terceira tela dos aplicativos 

 

Figura 35 - Tarefa UCL 
GO 

Fonte:Elaborado pelo autor 

Figura 36 - Tarefa 
Duolingo 

Fonte:Duolingo (2011) 

Figura 37 - Tarefa 
Memrise 

Fonte:Memrise (2010) 
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Figura 38 - Detalhes do evento 
Eventbrite 

Fonte:Eventbrite - Apple Store (2006) 

Figura 39 - Palestras da GDC 

Fonte:Informa Tech (2019) 

 

As abordagens das telas de atividades, ou telas em que o usuário pode engajar-

se, são bem diferentes. O UCL GO adota uma medida bem simples de expandir o 

botão da tarefa para evitar a troca de telas, algo muito bem visto principalmente em 

aplicativos mobile. Memrise e Duolingo, mudam de tela, mas direcionam o usuário 

diretamente para a tarefa em si. Eventbrite traz mais detalhes sobre o evento, mas 

ainda necessita de outras ações do usuário antes de continuar. Já o aplicativo da GDC 

permite que o usuário veja e agende os horários das atividades que deseja participar, 

para mais informações é necessário trocar de tela. De acordo com o professor 

Alexandre Braga, assim como Cybis, Betiol e Faust (2015) estes pontos em grande 

parte facilitam ao quesito de adaptabilidade, que considera a experiência do usuário. 
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Neste quesito ainda, para facilitar a experiência do usuário e a usabilidade do 

aplicativo, utiliza-se o QR Code. Porém de todos os aplicativos, apenas dois utilizam 

essa ferramenta, o UCL GO e o Eventbrite, com algumas diferenças. O Eventbrite 

utiliza a ferramenta para registrar a entrada do participante no evento e essa função 

está liberada apenas para os organizadores, enquanto o UCL GO utiliza para o 

registro de atividades. 

 

Figura 40 - QR Code UCL GO 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 41 - QR Code Eventbrite 
Organizer 

Fonte: Eventbrite (2006) 

 

De acordo com Cybis, Betiol e Faust (2015) o poder de marcar a experiência, 

simplificar a vida do usuário, feedback imediato, ações mínimas e tolerância a erros, 

para a usabilidade e ergonomia do aplicativo são imprescindíveis. O QR Code atende 

todos esses quesitos, e o aplicativo UCL GO utiliza a ferramenta como função principal 



74 

 

do sistema. 

 

Com este embasamento, mas não limitando este trabalho ao mesmo, é 

possível analisar os resultados e obter algumas conclusões, algo que será discutido 

no próximo capítulo. 

 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Por mais que esta seja uma pesquisa acadêmica e visto que o curso é um 

mestrado profissional, acho importante deixar dois pontos finais para este trabalho, 

que são complementares. O primeiro uma visão acadêmica do quanto o UCL GO trás 

ótimas oportunidades para o ensino superior. O segundo é uma visão de mercado, 

pois após analisar vários softwares/aplicativos é visível que o UCL GO é uma das 

grandes oportunidades para aplicar em eventos como a grandiosa GDC. 

 

De acordo com Moraes, Caires e Fontes (2017) o Brasileiro tem interesse sobre 

a ciência, porém conhece pouco e não se engajaria como pesquisador. Comparando 

com esse dado, os 1325 jogadores do UCL GO, não só visitaram a mostra acadêmica, 

mas engajaram-se em atividades que envolvem ciências. Ainda, comparado com a 

média nacional dos entrantes no nível superior em 2017 (INEP-MEC, 2018), 3386 

pessoas por instituição, os jogadores representam 39% desse total. Ainda, ampliando 

estes dados, foram recolhidos quase 1 tonelada de alimentos/materiais de higiene 

pessoal durante os dois dias, sendo possível através da única tarefa do evento que 

não possuía limite de execução.  

 

Comparando esses dados podemos considerar que o aplicativo foi eficaz no 

engajamento de pessoas à uma atividade acadêmica. Fadel et al (2014) indica que o 

engajamento pode ser representado de várias formas, dentre elas, se o tempo 

despendido para uma atividade foi grande e se a pessoa se dedicou fazendo várias 

tarefas. Em comparação, normalmente em eventos expositivos, um visitante passa 

apenas uma vez, e caso tenha visto tudo que desejava não retornará. Mas neste caso 

é possível ver que 563 pessoas retornam no outro dia (figura 11). 
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Alguns poderiam refutar que estes dados sejam o suficiente para dizer sobre e eficácia 

de um sistema, mas até o fechamento deste trabalho, o autor não conseguiu encontrar 

dados de participação de outros eventos similares a este. Considerando que é um 

evento expositivo e acadêmico de dois dias, com palestras. A própria instituição de 

ensino possuía uma estimativa de participantes de eventos anteriores, mas nada 

concreto. Há sim a informação de eventos próximos, como o Pit Stop de Sistemas de 

Informação da própria instituição, considerando dois dias noturnos com uma média de 

300 participantes, ou o hackathon NASA Space Apps Challenge, com 48 horas 

seguidas, que atrai uma média de 100 participantes. Ou ainda eventos que duram 

mais de dois dias como a Campus Party com mais de 8000 participantes (MIZZIN, 

2018), mas que não é acadêmico. 

 

Mesmo assim, o sistema mostra-se extremamente eficiente, pois coleta 

informações exatas de quem são os jogadores e quanto se dedicaram, permitindo 

criar melhorias em tempo real e para próximos eventos, de forma a cativar ainda mais 

os participantes. O autor deste trabalho encontrou como ferramenta mais próxima à 

essas necessidades o Eventbrite, mas que não possuí a gamificação nem a coleta de 

informações detalhadas.  

 

Com todos estes dados em mãos, é possível partir para algumas conclusões, 

iniciando pela parte que mais importa a este trabalho, a acadêmica. 

 

4.1 Conclusões acadêmicas 

 

 Com todos os dados obtidos, tanto de uso, quanto de suporte por outras 

pesquisas está claro que o UCL GO trará um ótimo retorno acadêmico em vários 

âmbitos. Sua modelagem facilitada permitirá que qualquer instituição de ensino, até 

mesmo as de ensino médio e fundamental, possa gamificar sua grade curricular. 

 

 Por mais que o sistema, superficialmente, seja mais algumas atividades de 

casa, onde o aluno deverá se dedicar todos os dias, ao invés de dedicar-se 

massivamente para uma tarefa. Isto afetará seu aprendizado em muito, pois a 

constância permitirá que grave mais conhecimentos e sinta-se mais satisfeito com o 

estudo. Ao sentir-se satisfeito com o estudo o UCL GO atingiu o ponto principal de 
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sua pesquisa, motivação. Motivação que, com o tempo, modifica os costumes do 

aluno e que tende a modificar a cultura do estudo. 

 

Este processo envolve também o entretenimento, de forma que o aluno se 

divirta com o que faz, evitando o stress do estudo ou ainda a sobrecarga do aluno. 

Considerando que muitas instituições recebem alunos que trabalham, é quase uma 

jornada dupla todos os dias, sobrando-lhes pouco tempo para se divertir. Se o UCL 

GO conseguir amenizar, quiçá um pouco, deste stress é um ganho muito grande para 

a instituição e para o próprio aluno. Algo que também auxiliará o mesmo a se manter 

estudando. 

 

Podemos concluir que este trabalho serve de prova contundente para o 

continuar desenvolvimento do UCL GO, trazendo ao público seus vários benefícios. 

Também vejo que é necessário o contínuo estudo dos dados dos usuários, para 

aprimorar o sistema dando mais opções aos educadores e melhores atividades aos 

educandos. 

 

4.2 Conclusões mercadológicas 

 

 Através da busca de um sistema similar, que pudesse se comparar ou atender 

parcialmente às demandas do UCL GO, descobriu-se um nicho de mercado que não 

foi atendido. Hoje a cultura dos eventos é aplicar o básico da tecnologia para facilitar 

check-in, check-out e contabilização de dados dos frequentadores, mas poucos se 

atentam a ir além, facilitar a passagem/guia do visitante ao local, muito menos tornar 

um momento marcante. 

 

 Como o sistema é modular, este pode ser moldado às necessidades de cada 

evento, permitido que o organizador configure como deseja incentivar e divulgar seu 

evento. Assim há a possibilidade de comercializar o mesmo sistema que será aplicado 

à uma instituição de ensino para empresas que organizam eventos.  

 

 O evento deixaria de ser uma mera atração passiva e passaria a ser uma 

atração interativa, quase um jogo ao vivo, imersivo e em tempo real, também nomeado 

de live action. Tornando o evento mais chamativo, agradável e auto divulgável, uma 
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vez que os próprios participantes fariam tarefas de postagem em redes sociais. Na 

visão de uma empresa organizadora, isto pode ser traduzido como redução de custos, 

principalmente com marketing. 

 

 Logo é possível concluir que é uma grande oportunidade de demonstrar uma 

ferramenta que pode abranger não só a área educacional, mas o mercado de eventos, 

reforçando ainda mais seu potencial e capacidade. Também, abre caminhos para 

conectar os dois, já que instituições podem criar tarefas que referenciam eventos e 

eventos que indicam instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Unificando esses resultados e conclusões, pode-se averiguar que a pesquisa 

atingiu seus objetivos, abaixo exponho-os novamente discorrendo com mais detalhes. 

O objetivo geral desta investigação é aferir como a ferramenta de gamificação 

UCL GO pode impactar o aprendizado e a motivação dos estudos na educação 

superior. Algo que através dados coletados, foi possível ver a ampliação do 

engajamento dos alunos em atividades acadêmicas. Também, que pode mensurar a 

eficiência de tarefas específicas, permitindo correções em tempo real para melhorar 

a motivação do jogador.  

A pesquisa também atingiu os objetivos específicos, como mapear o 

conhecimento de pesquisadores e acadêmicos acerca da gamificação referente o 

período de 2009 a 2018. Conseguindo coletar uma grande quantidade de autores e 

detalhamentos sobre o tema, que podem auxiliar pesquisas futuras. Através dos 

autores e das atividades práticas deste trabalho foi possível verificar que a estrutura 

do aplicativo está adequada à gamificação de disciplinas, necessitando ajustes de 

usabilidade para o sistema de gerenciamento de atividades, a ser utilizado pelos 

professores, e permitindo listar melhorias para o aplicativo. 

Também, foi possível pesquisar e comparar com outros softwares no mercado, 

aferindo que as possibilidades fornecidas pelo aplicativo demonstram que ele pode 

ser mais eficiente, principalmente por ser modular, permitindo sua adaptação dentro 

de empresas e outros eventos. É importante destacar que o aplicativo ainda está em 

testes, mas que com a implementação de algumas das melhorias encontradas, pode 

ser colocado no mercado. 

 

5.1 Desenvolvimentos Futuros 

 

O UCL GO ainda possui muito potencial para crescimento, cito aqui algumas das 

ideias que surgiram durante o trabalho, mas que não puderam ser pesquisadas e 
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desenvolvidas: 

 

-Deep Learning: Como o sistema está na mão de várias pessoas, criar um módulo de 

aprendizado de máquina para aprender mais detalhes sobre os usuários é crucial no 

desenvolvimento de inovações. 

 

-Coleta de dados: Aprimorar o módulo de coleta de dados para obter dados de todos 

as postagens e mensagens de redes sociais feitas, com detalhamento de palavras 

chave, hashtags, imagens, eventos e locais. 

 

-Comunicador: Anexar um serviço de mensagens/chat ou integrar ao WhatsApp, de 

forma que participantes possam trocar contatos e se comunicar, durante e após 

evento. 

 

-Módulo de pagamento: Adicionar um módulo para facilitar transações dentro, antes e 

depois dos eventos, onde o usuário pode adquirir ingressos e itens do evento. 

 

-Times: Módulo que permite a criação de times e criação de tarefas pelos alunos. Uma 

forma de gerar disputas entre alunos, sem necessitar do ranking. 

 

-Evolução do jogador: trabalhar de forma que o jogador possa evoluir seu 

personagem/avatar e, de alguma forma, altere a jogabilidade das tarefas. 

 

Também, aproveitando do conhecimento obtido através desse trabalho, há o intuito 

de gerar artefatos que venham promover o conhecimento sobre gamificação como: 

 

-Cursos e oficinas de curta duração 

Os cursos e oficinas serão uma opção sob medida, por exemplo, para todos os 

indivíduos que desejarem aprofundar e adquirir conhecimentos específicos sobre o 

desenvolvimento de jogos, a gamificação com ferramentas Python, Django, HTML5 e 

JavaScript. 

 

-Videoaulas 

As videoaulas serão um dos principais recursos desenvolvidos e disponibilizadas para 
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os participantes da pesquisa. Os participantes da pesquisa também serão 

incentivados a desenvolver videoaulas com conteúdos relacionados ao 

desenvolvimento de jogos com ferramentas web ou motores gráficos atuais. 

 

-E-books 

Nos e-books a serem desenvolvidos, os participantes da pesquisa terão acesso a 

tutoriais e orientações no formato digital, referentes a diversos assuntos relacionados 

ao desenvolvimento de jogos com ferramentas web ou motores gráficos atuais. 

 

-Imagens / Ilustrações 

As imagens / ilustrações a serem desenvolvidas estarão disponíveis em alta e baixa 

resolução para que sejam utilizadas no desenvolvimento de conteúdos digitais, sendo 

que participantes da pesquisa também poderão contribuir para a ampliação do banco 

de imagens vetoriais. 

 
-Planos de aula 

Os planos de aula terão um conjunto de atividades ligadas entre si, abordando a 

gamificação e o desenvolvimento de jogos, organizados para o ensino e 

aprendizagem dos principais conceitos e recursos abordados nesta pesquisa. Um 

aspecto importante presente nos planos de aulas a serem desenvolvidos é que são 

propostas atividades que possibilitarão a argumentação permanente, o intercâmbio 

de ideias/hipóteses sobre atitudes e procedimentos tratados e o trabalho com 

diferentes formas de representação e uso do conhecimento que envolve o 

desenvolvimento de jogos com ferramentas web ou motores gráficos atuais. Os planos 

de aula contribuirão para que os participantes da pesquisa tenham um papel 

importante no processo de aprendizagem sobre o desenvolvimento de jogos e 

gamificações, pois é ele um artefato importante que pode atuar na mediação de 

discussões propostas nas aulas baseadas da ferramenta em questão. 

 

-Guias de Orientações Didáticas 

Tomando como referências as competências digitais que serão investigadas com 

profundidade, desenvolveremos “Guias de Orientação Didática” sobre a gamificação, 

contemplando: a) os pressupostos teórico-metodológicos levados em consideração 

nesta pesquisa; b) a descrição das ferramentas; c) textos de fundamentação teórica e 
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bibliografia de referência, de forma a promover o melhor desenvolvimento das 

atividades propostas. 

 

-Registro de patente do produto e processo 

Aproveitando todo o estudo e conhecimento obtidos durante este trabalho, também 

para formalizar e valorizar os desenvolvimentos do mestrado profissional em jogos 

digitais, serão abertos processos para registro de patente sobre o produto e o 

processo resultantes desta pesquisa. 

 

 Provavelmente há outras ideias que surgirão na continuidade do 

desenvolvimento do UCL GO, mas as citadas acima já são trabalhosas o bastante 

para um trabalho de doutorado, principalmente quando se trata de Deep learning. 

Enquanto outras, como os guias e planos de aulas já estão em desenvolvimento. 

Fecho este trabalho com a ânsia de aprender mais para continuar o desenvolvimento 

de um sistema de gamificação e mostrar ao mundo uma nova forma de estudar.  

 

Até mais, e Obrigado pelos peixes! 

Guia do Mochileiro das Galáxias (ADAMS, 1984) 
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LÉVY, Pierre. As Tecnologias da Inteligência – O Futuro do Pensamento na Era 
da Informática. São Paulo: Editora 34, 1993.  

 

LEMOS, Denise Castanha de Avila de ; ZAMPERETTI, Maristani Polidori. Arte 
Rupestre: uma experiência de ensino e pesquisa em Artes Visuais no PIBID. 
SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA ARTE - CENTRO DE ARTES - UFPEL, Pelotas, 6 
mar. 2017. N°6, XV Seminário de História da Arte, 2017, Pelotas.  

 



86 

 

LION STUDIOS. Cash, Inc. Fame & Fortune Game. Apple Store, 2017. Disponível 
em: https://itunes.apple.com/br/app/cash-inc-fame-fortune-
game/id1270598321?mt=8. Acesso em: 30 maio 2018. 
 
McGONIGAL, JANE. Why Games Make Us Better and How They Can Change the 
World. New York: Penguim Press, 2011. 

 

NALLIN, CLAUDIA GOES FRANCO. O PAPEL DOS JOGOS E BRINCADEIRAS 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura 
em Pedagogia) - UNICAMP, Campinas, 2005. Disponível em: 
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=15526. Acesso em: 4 maio 
2019.  

 

NAVARRO, Gabrielle. Gamificação: a transformação do conceito do termo jogo no 
contexto da pós-modernidade. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Especialização em Mídia, Informação e Cultura) - USP, São Paulo, 2013. Disponível 
em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/125459/mod_resource/content/1/gamificacao
.pdf. Acesso em: 1 maio 2019. 

 

NESTERIUK, Sergio. Videogame: narrativas, jogos e interações no espaço virtual. 
2004. Monografia apresentada no curso de doutorado ministrado pelo prof. Sergio 
Bairon na pós-graduação em Comunicação e Semiótica. PUCSP, São Paulo, 2004. 
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