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RESUMO 

Objetivo: Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de técnicas e procedimentos para 

a aplicabilidade do processo de jogos e de trilhas de aprendizagem em um Ambiente de Virtual de 

Aprendizagem (AVA), na modalidade de Educação a Distância (EAD) utilizando a plataforma 

Moodle. 

Design/Metodologia/Abordagem: O estudo proposto tem como referencial teórico, fundamentado 

em uma pesquisa qualitativa, autores que analisam técnicas e ferramentas que contribuem para 

sanar a problemática de engajamento dos alunos. Dentre elas, podem ser destacadas as seguintes: 

gamificação, trilhas de aprendizagem, aprendizagem baseada em jogos e aprendizagem baseada 

em problemas. 

Resultados: Foi possível constatar que a aplicação de trilhas de aprendizagem, fundamentadas nos 

conceitos de gamificação, podem ser implementadas com a utilização e combinação de diversos 

plugins ou de recursos desenvolvidos nativamente. 

Limitações da pesquisa: Dentro das inúmeras possibilidades de aplicações da gamificação, 

conduziu-se uma busca por plugins ou recursos desenvolvidos especificamente para o Moodle que 

utilizam essa técnica. 
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Implicações práticas: Espera-se que com a utilização de um AVA projetado com tais recursos seja 

possível obter uma contribuição significativa com o desenvolvimento de competências e com o 

aumento do interesse dos alunos pelos conteúdos disponibilizados. 

Originalidade/valor: A aplicação destas ferramentas tornou-se necessárias devido a possibilidade 

de contribuir com o engajamento dos estudantes nos cursos ofertados nesta modalidade. Tem-se 

como fundamentação a constatação de que o processo de ensino-aprendizagem dos modelos 

tradicionais de ensino não é compatível com as expectativas e os anseios dos alunos quanto a 

motivação, a participação e o engajamento nas atividades propostas, sendo necessária a inclusão 

de novas metodologias ou ferramentas. 

Palavras-chave: Ambiente Virtual de Aprendizagem. Engajamento. Gamificação. Moodle. 

Trilhas de Aprendizagem. 
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APPLYING PEDAGOGICAL INNOVATIONS IN THE VIRTUAL 

LEARNING ENVIRONMENT MOODLE FROM THE 

COMBINATION OF THE PRINCIPLES OF GAMIFICATION 

AND LEARNING TRACKS 

 

ABSTRACT 

Goal: This paper aims to present a study of techniques and procedures for the applicability of the 

process of games and learning trails in a Virtual Learning Environment (VLE), in the Distance 

Education Modality (DEM) using the Moodle platform. 

Design/Methodology/Approach: Several authors who analyse techniques and tools that contribute 

to solve this problem compose the theoretical framework of this study, based on a qualitative 

research. Among them, it is possible to highlight the following: gamification, learning tracks, 

game-based learning, and problem-based learning. 

Results: Through the development of the present study, it was possible to verify that the 

application of learning tracks, based on the concepts of gamification, can be implemented with the 

use and combination of various plugins or resources developed natively. 

Limitations of the research: Within the numerous possibilities of applications of gamification, 

searched for plugins or resources explicitly developed for Moodle using this technique. 

Practical implications: We hope an Learning Management System (LMS) designed with such 

resources can contribute to the development of competencies and the increase of the student’s 

interest in the content available. 

Originality/value: The application of these tools became necessary due to the possibility of 

contributing to the students' engagement in the courses offered in this modality. We based the 

study on the finding that the teaching-learning process used in traditional models is not compatible 

with the expectations and desires of students regarding motivation, participation, and engagement 

in the proposed activities, being necessary to include new methodologies or tools. 

Keywords: Virtual Learning Environment. Engagement. Gamification. Moodle. Learning Tracks. 
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1 INTRODUÇÃO 

Estamos diante de práticas e recursos pedagógicos presentes nas instituições de ensino 

consideradas ultrapassadas e incapazes de atender às necessidades dos alunos em sala de aula. Ao 

mesmo tempo, temos à nossa frente o desenvolvimento da tecnologia afetando a realidade 

educacional. Cada vez mais são necessárias pesquisas voltadas para as práticas pedagógicas 

mediadas pela tecnologia, pois estamos em face a um grande avanço tecnológico e a um maior 

acesso à cultura das mídias virtuais, que vêm transformando as relações humanas. Essas 

transformações precisam chegar ao ambiente educacional. 

Nos últimos anos, presencia-se o aumento da influência das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) na nossa sociedade, uma vez que seu uso intermedia a maior parte das 

atividades humanas. No ambiente educacional não seria diferente. Segundo Prensky (2012) e 

Mattar (2010), os nossos alunos nasceram na era digital, sendo considerados nativos digitais, uma 

vez que estão imersos no mundo digital. Ou seja, trata-se de “jovens que incorporaram os recursos 

e as mídias digitais em seu cotidiano de tal forma que sequer os percebem como tecnologia” 

(MATTAR, 2010, p. 193), assim, eles influenciam e são influenciados pela cultura digital formada 

nos ciberespaços. 

Nesse sentido, Matos e Lima (2015, p. 1) relatam que “há uma necessidade de atualização 

nas práticas pedagógicas e nos recursos didáticos utilizados no sentido de abordar os conteúdos 

escolares de uma forma mais prazerosa” e significativa para o aluno, o retirando do papel daquele 

que aprende passivamente e o transformando em coadjuvante da sua aprendizagem. 

Por isso, Sancho e Hernandez (2006, p. 279) acreditam que é preciso utilizar as TICs de 

forma significativa, em um processo de reflexão e ação, “tendo uma visão aberta do mundo 

contemporâneo, bem como realizando um trabalho de incentivo às mais diversas experiências, pois 

as diversidades de situações pedagógicas permitem a reelaboração e a reconstrução do processo 

ensino-aprendizagem”. 

Uma dessas formas na atual sociedade da informação é a utilização dos jogos digitais. 

Matos e Lima (2015) propõem a utilização de jogos digitais nos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVAs) como uma forma de auxiliar os alunos na construção dos conhecimentos. 

Com esse intento, Yanaze (2009) propõe um novo termo, a chamada tecno-pedagogia. De acordo 

com o autor, a ludicidade tem sido o elo mais coerente e permanente entre ensino e aprendizagem. 

O que acontece é que em nosso contexto socio-histórico houve a transposição para o digital. Dessa 
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forma, une-se dialogicamente a tecnologia e a ludicidade a favor da construção do conhecimento 

para formação e aprendizagem do sujeito. 

Bueno e Bizelli (2014, p. 167) lembram que, nesse contexto, os jogos digitais “devem ser 

entendidos como sistemas de simulações, onde situações reais são substituídas por situações 

lúdicas” e “a criação experimental lúdica promove um novo modo de se produzir e difundir o 

conhecimento, o qual tem seu lugar na sala de aula”. É por esse motivo que Gee (2003) afirma que 

é possível encarar os jogos digitais como ferramentas educacionais sofisticadas, surgindo, assim, 

o chamado processo de gamificação, do inglês gamification. 

A gamificação, conforme Kapp (2012), corresponde à utilização de elementos dos jogos, 

como sua mecânica e estética, no engajamento e na motivação dos alunos para a promoção da 

aprendizagem e da habilidade de solução de problemas. 

Estudos implementados por diversos autores sobre a aplicação de algumas inovações 

pedagógicas, na tentativa de aperfeiçoar as práticas de ensino e aprendizagem na modalidade de 

Educação a Distância (EAD), trazem alguns problemas primordiais para serem analisadas no 

âmbito de uma educação que seja colaborativa, construtivista e formadora de alunos autônomos e 

críticos (MATTAR, 2010). Dessa forma, a literatura pesquisada oferece suporte a este trabalho e 

enfatiza que o processo de ensino-aprendizagem na modalidade EAD é prejudicado pelo 

desinteresse dos alunos na realização dos estudos, devido às abordagens pouco desafiadoras e 

pouco problematizadoras, assim como a dificuldade em desenvolver e manter a autonomia desses 

indivíduos. 

Tendo tais questionamentos como norte, este trabalho tem como objetivo apresentar, 

através de uma pesquisa qualitativa, um estudo de técnicas e procedimentos para a aplicabilidade 

do processo de jogos e de trilhas de aprendizagem em um Ambiente de Virtual de Aprendizagem 

(AVA) Moodle, visto que a modalidade EAD é a base das análises do tema proposto. Para tanto, 

realizou-se o levantamento de técnicas e ferramentas de gamificação disponíveis e, a partir delas, 

avaliou-se sua aplicabilidade nos AVAs de acordo com as necessidades pedagógicas do mercado 

educacional na modalidade EAD. 

Diante disso, foram elencados critérios e ferramentas que possam ser utilizadas para 

contribuir com novas possibilidades de resolução da problemática apresentada, a partir das 

inovações pedagógicas como, por exemplo, gamificação, trilhas de aprendizagem, aprendizagem 

baseada em jogos (ROQUE et al., 2013) e aprendizagem baseada em problemas (CARVALHO, 
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2015), proporcionando, assim, que os alunos tenham maior interesse na participação das atividades 

e dos conteúdos de um determinado curso na modalidade EAD, especificamente aqueles 

estruturados no AVA Moodle. 

Espera-se que os alunos possam ser envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem, 

buscando desenvolver novas competências, fomentando a construção do conhecimento autônomo 

e crítico através do uso das inovações tecnológicas e pedagógicas trazidas pelos jogos. 

Esta discussão pretende ser relevante do ponto de vista socio-histórico e científico-

pedagógico, visto que acredita-se que, a partir dela, seja possível aprofundar os conhecimentos 

sobre o assunto no intuito de contribuir para uma reflexão crítica. Espera-se, ainda, que, a partir 

de pressupostos teóricos a favor do desenvolvimento e da qualidade do processo de ensino-

aprendizagem, os jogos possam ser encarados como uma ferramenta extra para docentes e 

pesquisadores. 

Este trabalho é fruto de uma pesquisa bibliográfica, tendo como ponto de partida o interesse 

pelo tema relacionado ao crescimento do uso das mídias de comunicação na sociedade da 

informação e as novas possibilidades de inovações pedagógicas trazidas pelas TICs. 

A pesquisa foi iniciada pelo levantamento de referências bibliográficas, servindo de base 

para a elaboração dos primeiros tópicos. A partir disso, foram elaborados os pressupostos teóricos, 

cuja argumentação está fundamentada na aplicação de técnicas de gamificação para aumentar o 

engajamento dos alunos nos AVAs e contribuir, consequentemente, para a melhoria do processo 

de ensino-aprendizagem. Os resultados da pesquisa científica foram analisados e interpretados, 

além de estarem fundamentados pela discussão e reflexão acerca do assunto. A última parte do 

trabalho traz as considerações finais, tendo em vista os resultados obtidos com a análise dos dados 

coletados, além de propor algumas inferências acerca do assunto, de modo a instigar e direcionar 

trabalhos futuros. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

Para executar a etapa de identificação dos pressupostos que embasam as novas 

metodologias ativas e de inovação pedagógica, foram realizadas pesquisas bibliográficas com o 

objetivo de delimitar, debater e problematizar o tema geral deste trabalho. Essa temática possui 

grande importância frente aos desafios da era digital, e, por ser ainda recente, carece de pesquisas 

que possam fundamentar e analisar o uso dos jogos no processo de ensino e aprendizagem em 
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cursos ofertados na modalidade EAD. Dessa forma, as pesquisas se concentraram em artigos 

científicos e livros sobre a temática geral. 

 

2.1 COMPREENSÃO E APLICAÇÃO DE JOGOS EM AMBIENTES EDUCACIONAIS 

Os pressupostos que fundamentam as possibilidades de uso dos jogos para o 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos foram construídos a partir da literatura que definem 

o que são jogos e quais são as contribuições desses recursos para a construção autônoma da 

aprendizagem dos alunos. Dessa forma, o jogo é qualquer “interação entre jogadores dentro de um 

conjunto definido de regras” (VILA e FALCÃO, 2002, [s. p.]). Quando são utilizados no meio 

educacional, são referidos como jogos educacionais. 

A autora McGonigal (2012), uma das referências no assunto sobre gamificação e 

desenvolvimento de jogos, relata que os jogos proporcionam um trabalho gratificante e com 

produtividade somente quando a meta é clara e os passos são passíveis de reprodução. Além disso, 

 
na sociedade atual, os jogos de computador e videogames estão satisfazendo as genuínas 
necessidades humanas que o mundo real tem falhado em atender. Eles oferecem 
recompensas que a realidade não consegue dar. Eles nos ensinam, nos inspiram e nos 
envolvem de uma maneira pela qual a sociedade não consegue fazer. Eles estão nos 
unindo de maneira pela qual a sociedade não está. (MCGONIGAL, 2012, p. 14). 

 

Segundo Schell (2011, p. 41-42), os elementos principais que compõe os jogos são 

divididos em quatro categorias, denominadas de tétrade elementar: mecânica, tecnologia, narrativa 

e estética. Suas descrições podem ser identificadas na sequência. 

 
• Mecânica: define os procedimentos do jogo. Como o jogador irá se comportar, o que 

acontece com ele e o objetivo do jogo. 
• Tecnologia: representa o meio físico que permite a existência do jogo. Embora seja 

o elemento menos visível ao jogador, é a tecnologia que sustenta a ocorrência dos 
outros elementos da tétrade. 

• Narrativa: representa a história que será contada no jogo. 
• Estética: trata-se do elemento mais visível ao jogador e representa os sons, músicas, 

aparência, e qual o tipo de visual que o jogo deve transmitir. (SCHELL, 2011, p. 41-
42). 

 

Quando os jogos são desenvolvidos ou utilizados em algum contexto educacional, a tétrade 

proposta por Schell (2011) recebe um quinto elemento: aprendizagem. Essa nova representação, 

denominada de pentágono elementar, proposta por Leite e Mendonça (2013) e ilustrada pela Figura 
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1, permite que a aprendizagem seja obtida com o auxílio das demais áreas, de modo que todas elas 

apresentem sua relevância e dependência 

 
Figura 1 – Pentágono elementar para jogos educacionais. 

 
Fonte: Adaptado de Schell (2011) por Leite e Mendonça (2013, p. 139). 

 

Para tanto, os jogos digitais devem possuir desafios cognitivos que levem os alunos a uma 

imersão nos AVAs, onde eles devem: levantar hipóteses, testar soluções, criar ou problematizar 

conceitos, dialogar com os professores e outros alunos, entre outros. O jogo ainda favorece o 

aprendizado a partir do erro e estimula a exploração e a solução de problemas, uma vez que o aluno 

não se constrange quando erra (MACEDO, 2000). 

Os jogos podem ser utilizados não somente para a aprendizagem dos alunos, mas, também, 

como um instrumento de avaliação da aprendizagem. Logo, é necessário que o professor estimule 

o aluno a ter uma atuação consciente e intencional para que, caso ele não consiga atingir o objetivo 

proposto, possa realizar uma análise crítica dos seus erros e aprender com eles, assim como superar 

os obstáculos (MACEDO, 2000). 

 

2.2 COMPREENSÃO DO PERFIL DOS ALUNOS 

Após a execução das pesquisas sobre o conceito de jogos e suas possibilidades de aplicação 

no contexto educacional, buscou-se compreender o papel do aluno, seu perfil, e seus interesses ao 

optar por estudar em um curso ofertado na modalidade EAD. Lopes e Ribeiro (2018), que 

desenvolveram sua pesquisa com alunos do ensino médio da região do Triângulo Mineiro, 



 
 
 

 

 
 
 
9 Anais ICKM/II SUCEG Universidade Federal de Santa Catarina – Florianópolis/SC – Brasil – Dec., 04 – 06, 2019 
 

apresentam algumas vivências dos alunos com metodologias ativas fundamentadas na utilização 

de jogos, as quais contribuíram para o desenvolvimento do protagonismo de sua aprendizagem. 

Conhecer os alunos possibilita a construção de atividades com os jogos que não ficam 

“restringidas à mera aplicação dos mecanismos dos jogos a contextos que se pretendem gamificar” 

(LOPES e RIBEIRO, 2018, p. 6), pois elas devem considerar os interesses do público, as suas 

necessidades e as suas expectativas. Isso quer dizer que não basta utilizar elementos de jogos para 

que o processo de ensino e aprendizagem seja efetivo, também há a imprescindibilidade de se 

conhecer o público com o qual serão trabalhadas as atividades com metodologias ativas e de 

inovação pedagógica (ARAÚJO, 2016). 

 
Para eles, o acesso à informação que precisam deve ser rápido, quase imediato e, por isso, 
muitas vezes recorrem à Internet e a ferramentas de busca antes de pesquisarem em meios 
impressos tradicionais. Utilizam para isso seus computadores ou aparelhos celulares, que 
também servem como tocadores de mídia (música e vídeo) e canais de comunicação com 
seus amigos através das ferramentas de comunicação e mensagens eletrônicas do tipo 
Messenger, mensagens de texto nos celulares (...). (MATTAR, 2010, p. 193). 

 

Ainda sobre o perfil dos alunos, é necessário problematizar que as novas gerações já 

nasceram em um momento da humanidade no qual as TICs são uma realidade extremamente 

influenciadora em todos os segmentos sociais. Mattar (2010), ao sistematizar seus estudos sobre 

essas influências, enfatiza a necessidade de trabalhar com estilos de aprendizagem que envolvam 

as novas gerações, nascidas em meio a computadores, Internet, videogames e outros recursos 

digitais. Essa incorporação torna inevitável o uso de tecnologias no contexto educacional, 

favorecendo o uso de novas metodologias de inovação pedagógica com o objetivo de relacionar as 

vivências dos alunos com os conteúdos trabalhados em um determinado curso da modalidade 

EAD. 

 

2.3 COMPREENSÃO DAS TICS E DE METODOLOGIAS INOVADORAS NOS AVAS 

Posteriormente, a análise foi direcionada para a utilização das tecnologias dentro da sala 

de aula ou nos espaços virtuais de aprendizagem. Através das pesquisas, foi possível refletir sobre 

o uso das mídias de comunicação e ambientes virtuais nos processos de ensino e aprendizagem, 

bem como compreender as funcionalidades das plataformas de e-learning, suas transformações e 

significados no decorrer tanto do tempo quanto do espaço e as possibilidades de desenvolvimento 

da autonomia dos alunos (PEREIRA et al. 2015). 



 
 
 

 

 
 
 
10 Anais ICKM/II SUCEG Universidade Federal de Santa Catarina – Florianópolis/SC – Brasil – Dec., 04 – 06, 2019 
 

Dentre às questões norteadoras dessa revisão bibliográfica, está a necessidade de analisar 

o papel do AVA na modalidade EAD, visto que o AVA é a interface online por meio da qual 

acontece a aprendizagem, correspondendo ao espaço em que os alunos, em sua maioria, 

desenvolvem suas atividades pedagógicas, assistem videoaulas, realizam a leitura dos textos, 

interagem com os tutores, professores e colegas de curso, entre outras atividades. Os AVAs, nesse 

contexto, são compreendidos como espaços interativos, participativos e colaborativos. Entretanto, 

muitos alunos apresentam dificuldades com a interação pedagógica que acontece nos AVAs e, 

muitas vezes, acabam desmotivados, levando, até mesmo, ao abandono do curso. 

Por isso, autores como Militão, Freitas e Salvador (2015) defendem que, na modalidade 

EAD, os processos de ensino-aprendizagem devem ser mais interativos e cativantes, envolvendo 

os alunos nas atividades propostas, destacando a importância da inserção de jogos educacionais 

para desenvolvimento das habilidades cognitivas dos alunos. No ensino mediado por jogos, os 

alunos tendem a se motivar e divertir, mas essa diversão, segundo Fardo (2013), está associada a 

ideia de desenvolver a responsabilidade e o engajamento dos alunos na resolução dos problemas. 

Assim há a transformação do papel do professor/tutor, que deixa de ser a única fonte de informação 

para ser o mediador do processo. 

Para uma melhor sistematização do tema proposto e atendendo aos objetivos estabelecidos 

para este trabalho, busca-se compreender os conceitos de gamificação, trilhas de aprendizagem, 

aprendizagem baseada em jogos, e aprendizagem baseada em problemas, bem como a sua 

aplicabilidade nas atividades disponibilizadas nos AVAs. Os trabalhos de Carvalho (2015), Roque 

et al. (2013), Albino et al. (2018), Dias (2018), Faria (2018), Lourenço (2018), e Ribeiro (2018), 

problematizam, por meio de um levantamento bibliográfico, os conceitos mencionados e elaboram 

reflexões sobre como a utilização destas técnicas, ferramentas ou mídias em um AVA pretendem 

auxiliar, motivar e proporcionar uma melhor sistematização dos estudos, fazendo com que os 

alunos aperfeiçõem e construam novas competências, consolidando, assim, uma aprendizagem 

efetiva. 

As pesquisas também analisaram a aplicação do recurso de storytelling, que utiliza 

dispositivos audiovisuais na produção da história e da narrativa dos jogos, buscando compreender 

em que ponto estes elementos estão relacionados ao impulsionamento das ações de engajamento 

dos alunos na resolução de problemas, através da técnica que envolve a aprendizagem baseada em 

problemas. Além disso, pretende-se problematizar a importância das narrativas interativas, por 
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meio das quais os indivíduos podem fazer escolhas e, assim, participar do processo de construção 

dos fatos de um determinado jogo (CARVALHO, 2015). Então, a aprendizagem baseada em jogos 

pode proporcionar a inserção do aluno ao universo da descoberta, da compreensão de conceitos e 

da reflexão, por meio da criação de um envolvimento entre o indivíduo e uma determinada situação 

de aprendizagem estabelecida em um jogo, aumentando, assim, as possibilidades da construção de 

conhecimento (ROQUE et al., 2013). 

Já em Silva e Bax (2017) são apresentadas técnicas de utilização da gamificação em 

projetos que envolvem a modalidade EAD. As análises dessa autora são de suma importância para 

o desenvolvimento desta revisão bibliográfica, pois propõem uma plataforma de jogos com o 

objetivo de contribuir de forma significativa no processo de ensino-aprendizagem de uma turma 

heterogênea de alunos. Ainda em Silva e Bax (2017), é reforçado que o modelo proposto está 

baseado nos Princípios do Design Educacional Gamificado, relatado no trabalho de Dicheva et al. 

(2015), englobando os seguintes critérios: storytelling (contação de histórias), novas identidades 

ou papéis, embarque facilitado e restrição de tempo. 

Ferreira et al. (2017) e Teixeira et al. (2018) descrevem um relato de experiência sobre as 

dificuldades vivenciadas pelos alunos quanto ao ensino-aprendizagem, mesmo com a existência 

de diversas ferramentas, principalmente nas técnicas disponíveis que utilizam jogos. Ferreira et al. 

(2017) definem diversos termos e propõem formas de motivar os alunos utilizando os jogos de 

forma lúdica e engajada. Além disso, Ferreira et al. (2017) identificam que o uso de jogos é eficaz 

por apresentar momentos de envolvimento entre as partes, além disso, possibilita aplicar um 

processo interativo e dinâmico de aprendizagem. 

Na pesquisa de José (2015) é relatada a importância da utilização dos jogos e da 

gamificação na modalidade EAD com o objetivo de promover momentos de motivação, 

respeitando requisitos de acessibilidade, a fim de proporcionar uma educação adequada e 

inclusiva. O referencial teórico oferece um aporte de ampliação de conhecimento sobre o uso de 

uma modalidade EAD inclusiva e gamificada, que reforça o uso da gamificação para estimular e 

trazer os alunos para o centro do processo de ensino-aprendizagem, inclusive aqueles que possuem 

alguma necessidade especial. 

O jogo, como articulado acima, se tornou um elemento possível para transformar os 

processos de ensino-aprendizagem. Entretanto, Araújo (2016) discute o conceito de gamificação e 

sua aplicabilidade nos contextos educativos, problematizando que as atividades relacionadas a essa 
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inovação pedagógica não podem ser “restringidas à mera aplicação dos mecanismos de jogo a 

contextos que se pretendem gamificar” (ARAUJO, 2016, p. 87), pois além disso, deve considerar 

os interesses do público, as suas necessidades e expectativas. O foco do processo de aprendizagem 

é o aluno e, por isso, cabe ao tutor ou professor diagnosticar previamente quais são os reais 

objetivos em relação a um curso, para que seja possível adequar e aplicar o jogo nas atividades 

propostas. 

Fernandes e Ribeiro (2018) identificaram formas de utilização de jogos em diferentes fases 

no sistema educacional brasileiro. A leitura desse artigo nos leva à constatação de que por meio da 

gamificação pode-se atuar em fatores que ocasionam a evasão. Já Geraldo e Cavalheiro (2017), 

identificaram em seu texto as possibilidades de aprendizagem através dos jogos, apresentando o 

estudo realizado em uma turma de escola pública. Desta forma, os autores conseguem apresentar 

os jogos como grandes aliados da aprendizagem. Borges et al. (2013) oferecem um mapeamento 

sistemático sobre a gamificação, suas aplicações e implicações. Em sua pesquisa, é apontado que 

a maioria dos estudos se concentram em investigar em como pode-se utilizar os jogos no ensino, 

motivando os estudantes, aprimorando suas habilidades e maximizando o seu aprendizado. 

 

2.4 UTILIZAÇÃO DE PLUGINS GAMIFICADOS NO MOODLE 

Como relatado anteriormente, o uso da gamificação na modalidade EAD tem expandido 

rapidamente de diversas formas e uma delas está relacionada à integração de módulos ou 

componentes adicionais no Moodle, também chamados de plugins, cujo objetivo principal é 

garantir a permanência e motivação dos alunos no AVA. Em Barrére et al. (2017) é destacada a 

utilização de um plugin desenvolvido especialmente para o Moodle, chamado de ranking 

(classificação), responsável por exibir as pontuações dos alunos em um painel visível a todos. O 

processo de gamificação é aplicado para engajar e motivar a realização das atividades pelos alunos 

no AVA, classificando-os de acordo com as pontuações obtidas. Além disso, os mesmos autores 

propõem a reformulação deste plugin, permitindo, assim, a melhoria ou inclusão de 

funcionalidades, com o objetivo de suprir às limitações da versão anterior. 

Os plugins compatíveis com o Moodle e que estão fundamentados em técnicas de 

gamificação podem ser categorizados em diversos grupos de acordo com suas funcionalidades e 

objetivos didáticos. Conforme Lister (2015), estes plugins podem ser agrupados nas seguintes 

classificações: badges (medalhas), achievements (conquistas), points (pontos), levels (níveis), 
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leaderboards (tabelas de classificação), challenges (desafios), progress bars (barras de 

progressão), peers (duplas), interactions (interações), collaborations (colaborações), coins 

(moedas) e storyline (narrativa). Na Figura 2 é possível visualizar a quantidade de trabalhos 

contabilizados por Lister (2015) que abordaram cada uma dessas categorias de plugins, bem como 

sua popularidade de utilização. 

 
Figura 2 – Frequência de utilização de categorias de plugins de gamificação. 

 
Fonte: Lister (2015). 

 

Em Cônsolo (2016) e Silva (2018) são apresentadas algumas definições básicas da 

gamificação, além disso são destacados cinco plugins que podem ser instalados e configurados no 

Moodle para uso efetivo da gamificação, muitos deles também abordados em Lister (2015). O 

badges (medalhas) é um tipo de plugin que permite que os estudantes recebam medalhas após o 

término de uma atividade. O ranking (classificação), utilizado juntamente com o badges, apresenta 

uma classificação de cada aluno em relação aos demais de sua turma. O level up (subir de nível), 

também associado ao badges, exibe conteúdos ao aluno somente após o término de uma 

determinada tarefa. O game (jogo) pode ser utilizado para criação de outros jogos como, por 

exemplo, caça-palavras. Por fim, o quiz adventure (teste com aventura) é incorporado aos 

questionários do Moodle, permitindo que o aluno, em um jogo, capture as respostas corretas. 

Na matéria apresentada em Moodle News (2017) são descritos os recursos da plataforma 

mootivated, disponibilizada também para o Moodle e para dispositivos móveis. Seus principais 

recursos estão relacionados a uma loja virtual de recompensas para o esforço de aprendizado 

desempenhado pelos alunos, que são representados por avatares. Este plugin permite que os alunos 
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recebam recompensas virtuais para comprarem itens na loja virtual, e os itens adquiridos permitem 

que seus avatares sejam personalizados. 

 

2.5 APLICAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

Outra técnica que pode ser aplicada aos AVAs com o objetivo de estimular a participação 

dos alunos e simular a competição presente nos jogos é a utilização de trilhas de aprendizagem, 

conforme relatado nos trabalhos de Ramos et al. (2015) e Tafner et al. (2012). 

 
Em uma tradução simples, estas trilhas correspondem a ‘caminhos’ virtuais de 
aprendizagem, capazes de promover e desenvolver competências no que concerne ao 
conhecimento, à habilidade, à atitude, à interação, à interatividade e à autonomia. 
Ademais, a concepção de trilhas de aprendizagem favorece a otimização do desempenho 
e da utilização do (...) AVA. Podemos dizer ainda que as trilhas de aprendizagem são 
caminhos flexíveis e alternativos para o desenvolvimento intelectual. (TAFNER et al., 
2012, p. 5). 

 

Em complemento, Ramos et al. (2015) diz que, 

 
no contexto de desenvolvimento de ferramentas educacionais, nos trabalhos da literatura 
relacionados aos AVAs, as trilhas de aprendizagens são consideradas sob dois pontos de 
vista: a trilha é a sequência de conteúdo e atividades definida pelo professor, ao planejar 
sua disciplina e, posteriormente, disponibilizá-la no ambiente virtual; ou a trilha é aquela 
percorrida pelo aluno, durante a sua interação com recursos disponibilizados no ambiente 
virtual. (RAMOS et al. (2015, p. 339). 

 

O próprio Moodle oferece recursos nativos ou com configurações adicionais que podem 

ser explorados para implementar o conceito de trilhas de aprendizagem, mas existem plugins 

específicos para isso, como o meta-link. Este plugin permite que os alunos matriculados em um 

determinado curso sejam inscritos automaticamente em outros cursos após o término de seu 

antecessor (MOODLE, 2016; MOODLE, 2017). Desse modo, a necessidade de aprendizagem de 

cada indivíduo é respeitada de acordo com os seus níveis e graus de compreensão obtidos no curso 

anterior. Além disso, o aluno tem à sua disposição caminhos alternativos e flexíveis de acordo com 

seu interesse, promovendo, assim, o seu desenvolvimento. 

A estruturação dos graus de complexidade de cada trilha pode ser configurada com 

conteúdos que vão do mais simples ao mais complexo, possibilitando o aprofundamento do estudo, 

tendo um objetivo principal: proporcionar o desenvolvimento intelectual e das competências do 

indivíduo de diversas formas, conforme o fluxo de execução apresentado na Figura 3. As 
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competências a serem adquiridas estão relacionadas diretamente ao conhecimento, às habilidades 

e às atitudes do estudante, conceitos abordados no estudo de Freitas e Brandão (2005). 

 
Figura 3 – Representação de um fluxo proposto de trilhas de aprendizagem. 

 
Fonte: Adaptado de Ramos et al. (2015) e Tafner et al. (2012). 

 

A utilização de trilhas de aprendizagem pode ser um fator extremamente motivante para os 

cursistas. Além disso, é possível implementar trilhas de aprendizagem utilizando apenas os 

recursos nativos do Moodle de modo a permitir a estruturação de um curso por completo. Isso 

mostra-se uma vantagem devido à dificuldade encontrada durante a atualização de plugins, pela 

incompatibilidade de versões ou, até mesmo, pela ausência de um departamento de 

desenvolvimento web dentro da instituição de ensino. 

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Este tópico apresenta a discussão dos principais autores da literatura correlata, bem como 

situa o leitor nos impactos da utilização da gamificação de modo a contribuir com o engajamento 

dos alunos e na melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Para a elaboração dos pressupostos 

teóricos, foram lidos textos que buscavam discutir sobre os jogos dentro de instituições de ensino 

com o objetivo de aprendizagem. Destacou-se nas pesquisas o fato de esse recurso ser utilizado 

para diminuir a evasão escolar dos cursos ofertados na modalidade EAD e aumentar o nível de 

interesse dos alunos pelos conteúdos curriculares. 
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A ideia dos jogos deve ser explorada na educação e, principalmente, na EAD, uma vez que 

essa modalidade dispõe de diversos recursos tecnológicos. Deve-se desmitificar o erro, ele deve 

ser visto de outra forma, sendo um fator que contribui para a inovação e exploração do 

aprendizado. A representação negativa do erro deve ser reformulada dentro das instituições de 

ensino, pois muitos estudantes desestimulados a se aventurarem em novos desafios por medo de 

cometerem erros e serem punidos, principalmente quanto à nota. 

Os jogos vêm mudando o conceito de perda, ou seja, nem sempre são identificados como 

algo negativo. Com a utilização dos jogos, é possível oferecer um novo significado, fazendo com 

que o erro seja visto como um aliado durante o ensino-aprendizagem, permitindo que os erros 

sejam mapeados e documentados para que seja possível avaliar a evolução do aluno. O erro faz 

parte do processo de ensino-aprendizagem e não pode ser visto como algo ruim ou punitivo pelo 

aluno. Por isso, os jogos têm se destacado de uma forma diferenciada, possibilitando que o aluno 

possa se arriscar cada vez mais. Além disso, a utilização de jogos educacionais específicos para 

complementar ou reforçar determinado conteúdo tem sido amplamente recomendada. Os jogos 

vieram para evidenciar que o processo é mais importante do que a conquista em si. Desafios, 

frustações e dificuldades são fatores que servem de estímulo para um jogador. 

Os jogos têm um grande potencial no mundo digital, seja por proporcionar lazer, imersão 

ou até mesmo aprendizado. Por ter uma representação tão significativa na sociedade, a educação 

tem recebido grandes contribuições com a inserção desse recurso nas aulas, conforme reforçado 

pelos autores da literatura correlata. Espera-se que os princípios que regem os jogos possam ser 

aproveitados em diferentes meios educacionais para engajar os alunos e facilitar o aprendizado. 

Conforme relatado neste trabalho, os principais problemas identificados durante a pesquisa 

estão relacionados ao desinteresse dos alunos pela realização de estudos em cursos na modalidade 

EAD e a dificuldade em desenvolver e manter sua autonomia e engajamento. Diante disso, foram 

levantadas algumas técnicas e ferramentas que podem ser utilizadas para auxiliar na solução dessa 

problemática. Dentre elas, podem ser citadas: gamificação, trilhas de aprendizagem, aprendizagem 

baseada em jogos e aprendizagem baseada em problemas. A utilização dessas técnicas tem-se 

mostrado eficaz no aumento do interesse dos alunos pelos conteúdos disponibilizados nos AVAs. 

Além disso, muitas dessas técnicas apresentaram indicadores que contribuem significativamente 

com o desenvolvimento de competências dos alunos. 
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O conteúdo apresentado aos estudantes necessita incorporar algo que os estimule a estudar. 

Diante disso, é possível sugerir a utilização de algumas técnicas de inovação pedagógica no AVA, 

especificamente no ambiente Moodle. Uma técnica identificada é o uso de trilhas de aprendizagem, 

em que o aluno tende a aprender determinado conteúdo seguindo um fluxo pré-determinado ou 

flexível. Esse recurso pode ser implementado com a utilização de um mapa complementar, de 

modo que seja disponibilizado ao aluno um conteúdo de reforço de acordo com o seu desempenho. 

Isso permite que o aluno tenha, à sua disposição, rotas alternativas para obtenção do conhecimento 

e possa estimular o desenvolvimento das competências desejadas. Além disso, dentro do AVA, 

podem ser utilizados recursos com o objetivo de retornar à avaliação de determinado contexto, ou 

aplicar uma avaliação diagnóstica, ou, até mesmo, oferecer premiações à medida que o aluno 

avança na trilha de aprendizagem. 

A utilização de premiações de grupos após a finalização de um trabalho realizado em 

conjunto, algo possível em muitos jogos disponíveis na atualidade, é outro fator estimulante e que 

desenvolve interesse nos jogadores e que pode ser trazido para os AVAs. Outros critérios que 

devem ser levados em consideração estão relacionados à aplicação de nivelamento de 

determinados indivíduos ou, até mesmo, a inclusão de diferentes indivíduos com níveis variados 

de experiência em um grupo ou, ainda, a aplicação da rotatividade entre os membros. 

Tais critérios de nivelamento ou escolha de participantes podem ser refletidos em um AVA 

com a ajuda de plugins ou pela combinação e configuração de outros componentes ou recursos 

disponíveis para o ambiente Moodle. Sendo assim, as técnicas e procedimentos utilizados em um 

jogo devem estar alinhadas com os objetivos esperados pela gamificação, principalmente no AVA, 

possibilitando o equilíbrio entre os níveis de complexidade. 

Deve-se reforçar que nem todos os plugins são adequados ou apresentam o potencial 

desejado para cumprir o engajamento dos alunos em um AVA. Sua escolha deve ser realizada com 

base na análise de suas principais funcionalidades e em testes de aceitabilidade pela comunidade 

acadêmica, incluindo alunos, professores, tutores e equipe pedagógica. 

Diante de inúmeras vantagens dos plugins, tem-se vivenciado um problema corriqueiro que 

acaba desestimulando a sua utilização: a falta de atualização faz com que as versões dos plugins 

se tornem incompatíveis com as versões do Moodle. Para evitar esta dependência entre os plugins 

de terceiros, existem algumas soluções que podem ser exploradas. 
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O Moodle oferece recursos nativos que, após algumas configurações, possibilita a 

implementação de conceitos de gamificação em cursos, dispensando a instalação de plugins 

adicionais. Alguns desses recursos, apesar da serem simples e atenderem de modo superficial a 

demanda, podem ser implementados por meio de arquivos, livros, questionários, fóruns, rótulos, 

emblemas, conclusões de atividades, restrições de acesso, entre outros. Outras possibilidades 

devem ser levadas em consideração como desenvolver atividades com precedências pré-

estabelecidas, oferecer níveis de dificuldade, utilizar um cronômetro, propor situações motivadoras 

e desafiadoras, estimular o trabalho em esquipe, aplicar recompensas pelos acertos ou possibilitar 

chances de recomeçar, por exemplo. Tudo isso tende a engajar os alunos. 

Desse modo, torna-se possível realizar a implementação de trilhas de aprendizagem no 

Moodle, oportunizando que os alunos sejam guiados durante seu estudo, utilizando diversas mídias 

e atividades, sejam individuais ou colaborativas. Após o término de um curso ou atividade, a trilha 

de aprendizagem permitirá que o aluno seja direcionado para outro conteúdo automaticamente. 

Além disso, é possível que o aluno escolha o seu processo de ensino-aprendizagem sobre 

determinado conteúdo, exercendo, assim, a sua tão reivindicada autonomia. As trilhas podem ser 

criadas com outros recursos com a meta de complementar e contribuir para seu objetivo 

pedagógico. 

Diversos outros plugins podem ser inseridos no AVA para possibilitar a imersão do aluno, 

como se o curso fosse realmente um jogo. Entretanto, a proposta de gamificação deve ser analisada 

com cuidado pela equipe pedagógica, pois essa estratégia didática não é adequada a todos os 

públicos. Existem públicos que não apreciam jogos e isso pode ser um impeditivo para esta técnica. 

Por fim, relacionando os pressupostos abordados, pode-se identificar que as ferramentas 

analisadas na literatura correlata possuem recursos pedagógicos diversificados. Essas ferramentas 

poderão ser utilizadas, após um mapeamento de complexidade, por diversos níveis e cursos 

acadêmicos. É interessante que essas ferramentas sejam testadas, inicialmente, por um público 

específico e reduzido, permitindo, assim, uma avaliação da aceitabilidade dos usuários, bem como 

dos resultados esperados. 

O Quadro 1 apresenta uma síntese dos tópicos abordados pelos diversos autores da 

literatura correlata em relação à temática do trabalho apresentado. 
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Quadro 1 – Análise dos pressupostos teóricos. 
Ambientes Virtuais e Mídias de Comunicação 

Sala de Aula Utilização da Tecnologia na 
Sala de Aula Jogos com Objetivo de Aprendizagem 

O perfil do aluno. Práticas pedagógicas existentes 
nas instituições de ensino e que 
se encontram ultrapassadas. 

Utilização de jogos, técnicas e ferramentas de 
gamificação na sala de aula, fundamentados 
com os princípios de trilhas de aprendizagem. 

O perfil do professor. 
Alunos diante da tecnologia 
digital. 

Professores se adaptando às 
novas metodologias e 
voltando-as para o uso de 
ferramentas tecnológicas. 

Mudanças tecnológicas e a 
globalização afetando o 
currículo escolar. 

Possibilidades de aprendizagem através de 
jogos educacionais. 

Pesquisas sobre práticas 
pedagógicas que acompanham 
as mudanças tecnológicas. 

Nova significação para o professor, ao 
ensinar, e para o aluno, ao aprender. 

Possibilidades oferecidas pelas 
plataformas de aprendizagem 
virtuais ou digitais, rádio e 
televisão. 

Utilização de técnicas de aprendizagem 
baseada em jogos, aprendizagem baseada em 
problemas e da gamificação no ensino, 
motivando os alunos, aprimorando suas 
habilidades e maximizando o aprendizado. 

Plataformas m-learning e AVAs. Melhores maneiras de utilização da 
gamificação em sala de aula. Desenvolvimento da tecnologia 

digital nas instituições de ensino. 
Fonte: Adaptado de Pereira et al. (2015, p. 35); e Assis e Silva (2018, p. 1). 

 

Espera-se que, com este estudo, seja possível propor uma reflexão acerca da maneira como 

os ambientes virtuais e as mídias de comunicação podem motivar os alunos com os conteúdos 

escolares, analisando como os jogos podem ser ferramentas aplicáveis e aliadas aos processos de 

ensino-aprendizagem em cursos ofertados na modalidade EAD. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A forma de ensino tradicional não é mais suficiente em um mundo em que a tecnologia faz 

parte diariamente. Por isso, a forma de transmitir conhecimento deve ser reformulada. Oferecer 

um curso na modalidade EAD sem analisar corretamente seu público-alvo, sem determinar o 

design instrucional adequado, bem como ignorar a metodologia de ensino e desprezar as mídias 

digitais e os recursos visuais a serem utilizados, pode conduzir um curso ao fracasso. Os ambientes 

de aprendizagem devem apresentar mais integração e, ao mesmo tempo, flexibilidade para os 

diferentes públicos, cada vez mais exigentes. De modo geral, os jogos têm se destacado como uma 

ferramenta aliada aos professores, pois os seus princípios norteiam práticas educativas assertivas 

e engajadas. 

Com esta pesquisa, foi possível apresentar assuntos relacionados à área técnica da 

utilização da gamificação e trilha de aprendizagem. Além disso, permitiu-se uma breve reflexão 
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sobre as especificações de algumas tecnologias e ferramentas que aplicam as estratégias de 

gamificação e que podem ser instaladas ou configuradas no ambiente Moodle. Outro ponto foi a 

discussão sobre as principais técnicas de jogos que podem ser aplicadas em gamificação. E, por 

fim, algumas ferramentas foram elencadas e comparadas a partir dos principais trabalhos na área. 

Como temáticas de trabalhos futuros, pode-se levantar os seguintes assuntos: estudos que 

incentivem a identificação de diferentes AVAs que utilizam estratégias de gamificação, bem como 

realizar um comparativo entre essas ferramentas. Outra temática está relacionada à identificação 

de plugins que estão disponíveis em diferentes AVAs e propor melhorias em suas funcionalidades. 

Uma área válida para pesquisa seria sobre plataformas existes ou, até mesmo, a implementação de 

uma plataforma automatizada para gerenciamento e integração de atividades online e presenciais 

que estivessem fundamentadas nos conceitos e técnicas de gamificação. Por último, seria 

interessante analisar a viabilidade da junção do storytelling, uma técnica de contagem de histórias, 

com a gamificação, corroborando para uma estratégia de motivação e engajamento dos alunos em 

AVAs. 
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