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RESUMO
Os desafios para a capacitação de profissionais com a formação em nível superior, críticos e reflexivos, busca investigar
os  diferentes  modos  de  facilitar  os  processos  de  aprendizagem,  desenvolvendo-os  pensantes,  vivos,  sensíveis  e
atuantes  na  construção  de  uma  sociedade  mais  igualitária.Este  trabalho  tem como objetivo  elaborar  e  avaliar  um
instrumento didático de apoio para o ensino de nível superior, tendo como referência os conceitos da Gamificação.Os
materiais e métodos desta pesquisa do estudo são compostos pelo objeto e ambiente em sala de aula, além de caráter
lúdico  e  divertido  dos  jogos  que  proporciona  ao  discente,  desenvolve  funções  que  vão  além  do  entretenimento,
envolvendo  também  aspectos  de  relacionamento  com  os  envolvidos  e  aulas  com  característica  de  metodologia
ativa.Com elementos simples dos jogos, permite grande flexibilidade, integração e amplitude de temas sobre a educação
ao docente e discente, que a seu critério, ou conforme o andamento da disciplina consegue enfatizar os temas e dar a
profundidade desejada do conhecimento facilmente através da ludologia. Uma das características do jogo é que todos
jogam até o final estimulando o ensino aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: Metodologia de Ensino, Gamificação, Ludologia

1 INTRODUÇÃO

Devido às exigências de mercado, as empresas têm procurado reestruturar seus processos
administrativos e operacionais com o intuito de se tornarem cada vez mais competitivas. Em função
disto e frente os desafios para a capacitação de profissionais com a formação em nível superior,
críticos  e  reflexivos,  busca-se  investigar  os  diferentes  modos  de  facilitar  os  processos  de
aprendizagem, desenvolvendo-os menos disciplinadores, e mais importantes, para a recriação de
profissionais  pensantes,  vivos,  sensíveis  e  atuantes  na  construção  de  uma  sociedade  mais
igualitária.

O mercado mostra que a contínua necessidade de desenvolver habilidades e competências
para novas tecnologias, exigindo cada vez mais investimentos, inovações, recursos e qualificação
profissional. O aumento da complexidade das operações (negócios) soma com a competição entre
as empresas, e com a maior maturidade por parte do mercado consumidor, tem criado um cenário
cada  vez  mais  desafiador,  e  com  isto  as  situações-problema  são  verdadeiros  desafios  de
oportunidades de crescimento que surgem durante a caminhada do profissional durante sua carreira.
A importância de qualificar-se em nível superior se torna cada vez primordial, retratando situações
onde evidencia-se problemas,  envolvem planejamento,  tomada de decisão,  análise do contexto,
além de promover habilidades e competências no ambiente acadêmico deste para esse profissional.
Neste contexto na educação do ensino superior tem-se um enorme desafio para os docentes dos
mais diversos cursos, que têm de desenvolver meios para integrar e interagir com seus discentes,
preparando-os para as exigências do mercado e levando-os a obter conhecimentos concisos, além
de construir formas de avaliação capazes de mensurar o aprendizado do aluno.

Essa  aproximação  dos  conceitos  da  academia  com  práticas  no  ambiente  de  trabalho
caracteriza-se  em  uma  aprendizagem  baseada  em  “aprender  fazendo”,  ou  conhecimento
experiencial,  que  se  utiliza  de  artifícios  frequentemente  lúdicos  (Jogos)  e  que  possibilitam  ao
aprendiz ter um contato em um ambiente de simulação de sua futura profissão. Conforme Ayres
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(2015) a tendência em separar em nossa imaginação, o fator do saber do fazer, a relação da teoria
de um lado, e a prática de outra.

No  encontro  entre  a  gamificação  (ludologia/jogos)  e  o  ensino,  questiona-se  sobre  a
possibilidade de uma educação para autonomia dos envolvidos na dinâmica do jogo, sem coibir-lhe
o caráter espontâneo, libertário, motivacional e insubordinado. Em outros termos, ao vislumbrarmos
com atividade lúdica em um ambiente propício ao aprendizado, ao propor um jogo como atividade
educativa,  principalmente  em  instituições  formativas,  inevitavelmente  subentende  seu  o  caráter
voluntário, do próprio jogo. Conforme Ipolitto (2012) essência do jogo é a dinâmica do processo de
decisões (participantes) e seu benefício é a aprendizagem propiciada por esta dinâmica. O uso da
ludologia pode ser uma forma de facilitar o processo de ensino e aprendizagem, para melhorar e
adequá-lo os objetivos do próprio estudo ou da atividade.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O interesse por esse estudo e o objetivo da pesquisa é apoiar o método tradicional de ensino
que esta sendo aplicado a esta disciplina e contribuir para o desenvolvimento das habilidades e
competências dos discentes. Para atingir este objetivo é necessário identificar os métodos ativos e
passivos (GEORGES; SEYDELL, 2008), o termo metodologia ativa de ensino se opõe a metodologia
passivas de ensino, que têm como característica a aula expositiva. Em um exemplo na sala de aula
do método passivo,  o  aluno tem um papel  secundário  no processo de ensino-aprendizagem.  A
atenção é dada ao docente que assume o papel principal, ao passo que as metodologias ativas o
discente assume posição central,  sendo o principal agente no seu processo de aprendizagem e
evolução do próprio conhecimento.

Exemplos de metodologias ativas de ensino são: estudos de caso, simulações de processos,
ensino com foco nas soluções de problemas, jogos e RP (role playing). Exemplos de metodologias
passivas de ensino são: aulas expositivas, palestras, conferências, leituras e vídeos.

Trata-se de uma pesquisa quantitativa e descritiva, sendo que a mesma só terá início após
sua devida aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UniCesumar. Os materiais de pesquisa
são compostos pelo objeto e ambiente do estudo, e o método de pesquisa é composta por elaborar
e avaliar um instrumento didático de apoio para o suporte ao ensino.

A  área  de  estudo  é  na  cidade  de  Curitiba,  situada  no  estado  do  Paraná.  Possui  uma
população de 1,893 milhões habitantes (IBGE, 2016) e o levantamento de dados será na faculdade
Cesumar de Curitiba. A pesquisa será realizada utilizando-se das informações sobre os principais
fatores  da  gamificação,  destacando  a  ludologia  com  o  direcional  para  o  desenvolvimento  de
Competências  e  Habilidades  dos  alunos  com  a  utilização  deste  Sistema.  O  estudo  a  ser
desenvolvido para criação do jogo obterá a base em jogos de comportamento. Onde focam em
habilidades comportamentais, como por exemplo, cooperação, relacionamento do grupo dos alunos,
a flexibilidade, a confiança.Um dos fatores relevantes para o jogo, é desenvolver habilidade técnicas,
como: Planejar e acompanhar a evolução dos processos, estabelecer metas, negociação, liderança
e gestão de grupos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o objetivo  de distribuir  de  forma didática  e  bem fundamentada a apresentação dos
resultados  esperados,  a  pesquisa  a  ser  realizada  deverá  ser  apresentadas  um  total  de  sete
capítulos, cuja síntese de cada um apresenta-se da seguinte forma: 
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Capítulo 1 – Introdução da breve contextualização geral do cenário do mercado em relação as
habilidade e competências exigidas no Brasil, apresentação inicial dos objetivos gerais e específicos
propostos para o trabalho, motivação e justificativa para o desenvolvimento da pesquisa.

Capítulo  2  –  Aspecto  de  fundamentação  teórica  apresenta  baseado no consumo de  dos
artigos científicos, teses e dissertações, e demais referenciais teóricos. Os seguintes tópicos como:
aspectos históricos dos jogos, a Gamificação, a ludologia, conceituação básica de jogos lúdicos,
com caracterização dos seus diversos entes e definições técnicas.

Capítulo 3 – Estado da Arte apresenta os principais jogos para educação, as características e
bases de aplicação.

Capítulo  4  –  Estudos  de  Caso  a  ser  apresentado,  sinteticamente,  as  características  do
desenvolvimento do método em sala de aula e aplicação da metodologia a ser desenvolvida. Testar
e  validar  o  sistema  através  dos  conceitos  da  Gamificação  para  apoio  à  educação.  Analisa
detalhadamente os resultados obtidos, observando os aspectos relevantes em cada uma das fases
de aplicação.

Capitulo 5 – Retrata a metodologia desenvolvida para estabelecimento da ferramenta. Define
as sete etapas necessárias para aplicação e implementação da ferramenta. 

Capítulo 6 – Análise de Resultados das observações referentes à aplicação da metodologia
desenvolvida para o sistema de apoio à educação. 

Capítulo 7 – Conclusão e Trabalho Futuros em sugestões de trabalhos futuros, ênfase na
continuidade da presente metodologia.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho tem como objetivo geral elaborar e avaliar um instrumento didático de apoio,
contendo uma metodologia especifica através dos conceitos da gamificação,  para  o suporte  ao
ensino superior.  Elaborar uma metodologia para aplicabilidade do ensino através de um jogo, e as
características  que  o  jogo  deverá  possuir  e  desenvolver  um  jogo  lúdico  de  aplicabilidade  da
metodologia ativa para a disciplina de do curso de análise e desenvolvimento de sistemas.

Avaliar o processo aplicado através de medições para monitorar o resultado através de um
estudo de caso e Verificar a eficiência do instrumento e de sua metodologia, testando em ambiente
físico, avaliando possíveis melhorias.  Os dados serão analisados conforme a evolução do aluno
através do nível de aprendizado com o instrumento didático. Após a coleta de dados, os mesmos
serão analisados e digitados em planilha eletrônica utilizando recursos de informática (Microsoft
Excel ® - versão Office 2007 ®) e depois importados para algum programa de estatística, na qual
serão tabulados e apresentados em forma de tabelas e gráficos. Será utilizado o testes para verificar
possíveis associações significativas entre as variáveis de interesse. 
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