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1. Recredenciamento 
  
Conforme as normas que estabelecem as diretrizes de funcionamento dos GTs da 
ANPOLL e a deliberação da reunião do GT no último ENANPOLL, os critérios para 
recredenciamento no biênio 2016-2018 são: 
 
a)  aceitar o novo plano de trabalho do GT, cujo objeto de estudo escolhido 
foi gamificação em linguagem e tecnologias; 
b) propor uma pesquisa autoral sobre tecnologias digitais móveis. Para fins de 
(re)credenciamento não basta se valer de algum trabalho de mestrando/doutorando; 
c)  enviar um resumo do projeto de pesquisa para que a coordenação do GT construa 
novo plano de trabalho a ser enviado para Diretoria da ANPOLL; 
d)  sistematizar os achados de sua pesquisa em um paper para publicação; 
e)  participar do próximo encontro oficial do GT dentro do ENANPOLL, em 2018. No 
caso de ausência, justificar, por escrito, além de enviar o paper escrito à coordenação do 
GT; 
 
Assim, após aceitar esses critérios, foram recredenciados para o biênio 2016-2018 os 
seguintes pesquisadores: 
 
Ana Elisa Ribeiro (CEFET-MG); Antônio Carlos dos Santos Xavier (UFPE); Carla 
Viana Coscarelli (UFMG); Cláudia Rocha (UNICAMP); Denise Braga (UNICAMP); 
Douglas Consolo (UNESP); Fabiana Komesu (Unesp/SJRP); Janaina Weissheimer 
(UFRN); Júlio Araújo (UFC); Júnia Braga (UFMG); Kyria Finardi (UFES); Marcelo 
Buzato (UNICAMP); Nukácia Meyre Silva Araújo (UECE); Rafael Vetromille-Castro 
(UFPel);  Roberta Caiado (UNICAP); Rodrigo Aragão (UESC); Vera Menezes 
(UFMG); Valdir Silva (UNEMAT- Cáceres); Vilson Leffa (UCPel). 
 
Foram credenciados ainda, seguindo os normas da ANPOLL e os termos acordados pelo 
GT na reunião da ENANPOLL, os seguintes pesquisadores: 
 
1) por indicação de Marcelo Buzato e Cláudia Rocha, o ingresso do Prof. Rodrigo 
Esteves de Lima-Lopes (UNICAMP); 2) por indicação de Vera Menezes e Rodrigo 
Camargo Aragão, o ingresso do Prof. Ronaldo Correa Gomes Junior (UFMG); 3) por 



indicação de Júlio Araújo e Roberta Caiado, o ingresso da Profa. Regina Pinheiro 
(UECE). 
 
2. Ações Propostas para o Biênio: 
 
1. Recadastramento dos integrantes do grupo;  
2. Criação de um canal no Youtube e uma página no Facebook para comunicações do 
GT; 
3. Atualização da área do GT no portal da ANPOLL;  
4. Gerenciamento na troca de informações entre os membros do GT e a ANPOLL; 
5. Realização de um seminário e/ou uma reunião do grupo em 2017 para discussão dos 
trabalhos em andamento;  
6. Preparar as atividades para o próximo ENANPOLL (2018), com a participação de 
todos os membros do GT; 
7. Organizar a publicação de um livro ou volume temático de periódico com os 
resultados da pesquisa do GT no biênio; 
 
3. Plano de Pesquisa do GT para o Biênio 
 
A partir do diálogo entre os membros no último ENANPOLL o tema deliberado para o 
biênio 2016-2018 foi gamificação em linguagem e tecnologias. A motivação para o 
tema parte do crescente fenômeno de gamificação das práticas relacionadas à linguagem, 
que nos apresenta diversos desafios teóricos, metodológicos e pedagógicos. Dentro 
deste tema, cada pesquisador desenvolverá um projeto de pesquisa autoral. No que 
segue estão detalhados por ordem alfabética os resumos dos projetos individuais dos 
pesquisadores credenciados para o biênio 2016-2018. 

3.1 Ana Elisa Ribeiro (CEFET-MG) e Carla Viana Coscarelli (UFMG) 
 
Jogos Literários 
        
 
A literatura pode ser vista como um dos mais efetivos espaços de experimentação da 
linguagem. A despeito de períodos historiográficos considerados tradicionais, é possível 
buscar, nessa mesma historiografia, a ocorrência de experimentações literárias na 
fronteira entre linguagens, possibilidades e mídias. Dos gêneros literários, a poesia, por 
diversas razões, talvez seja um espaço de experiência e experimentação peculiar. A 
aproximação entre jogos e literatura pode ser vista tanto nos games que nascem 
inspirados em textos literários quanto no sentido contrário, quando a criação literária 
tenta a aproximação com as linguagens ou as características dos jogos. Nosso trabalho 
para o biênio consiste na coleta e na discussão de textos literários contemporâneos, em 
relação a aspectos do jogo que tornam a literatura limítrofe, especialmente quanto à 
interatividade ou a outros aspectos, como a seleção de alternativas e outras 
possibilidades do game. Com base em estudos como os de Gee ou Steven Johnson, 
sobre games, e nas discussões de teóricos e poetas (Ana Hatherly, por exemplo) sobre a 
escrita ou a apropriação de meios eletrônicos ou digitais, pretendemos arrolar exemplos 
e repensar apropriações da escrita. 
 



3.2 Antonio Carlos Xavier (Nehte/UFPE) e Roberta Caiado 
(Nehte/UNICAP) 
 
APP REDIGIR: aprendendo a escrever jogando 
 
A oferta de aplicativos para dispositivos móveis tem aumentado cada vez mais, porque 
a cada dia cresce o número de usuários de internet por smartphones no Brasil e no 
mundo. Na esteira do fascínio que esses softwares utilitários têm provocado nos 
usuários em geral e nos estudantes, em particular, propomo-nos a elaborar um conjunto 
de atividades pedagógicas focadas na aprendizagem das características do gênero 
textual (Schneuwly e Dolz, 2004), dissertação argumentativa (Xavier, 2005) que 
receberá o tratamento computacional próprio de aplicativo. As atividades pedagógicas 
serão gamificadas (Gee, 2003) e versarão sobre leitura, compreensão e interpretação 
(Marcuschi, 2008; Koch e Elias, 2016) de redações nota 1.000 publicadas na mídia e 
nos simulados do Inep, cujas caraterísticas serão exploradas por meio de questões de 
múltipla escolha que deverão ser respondidas corretamente como condição para que o 
jogador passe de uma fase a outra do jogo. As questões-desafios tematizarão os 
seguintes tópicos: conhecimento da constituição do gênero, tese, argumentos, conclusão, 
coesão, coerência, informatividade, intertextualidade, adequação vocabular à norma 
padrão da língua portuguesa e inferência. O game será composto por dez etapas e 
aumentará o nível de complexidade das questões, proporcionalmente, ao progresso do 
jogador. Haverá feedback instantâneo a cada resposta para manter o jogador focado em 
seu desempenho. Em caso de erro, haverá frase de estímulo para que o jogador tente 
outra alternativa até acertar. Quando chegar à resposta certa, uma breve explicação será 
disponibilizada no display para consolidar o conteúdo apreendido. A cada etapa 
superada, o jogador ganhará uma pontuação como forma de recompensa e estímulo e 
seguirá para a próxima etapa do jogo. O Aplicativo objetiva ajudar estudantes do ensino 
médio a internalizar a configuração desse gênero bastante solicitado em provas de 
concursos e vestibulares brasileiros e o único gênero textual obrigatório a ser produzido 
quando da aplicação do Enem. Partimos da hipótese de que os desafios presentes em 
cada etapa do App farão o jogador se entreter pelo desejo de superá-los e assim 
conseguirá internalizar naturalmente os componentes essenciais a uma dissertação-
argumentativa, motivando-o a escrever mais confiantemente este gênero textual.  
 
 
3.3 Denise Bertoli Braga e Cláudia Hilsdorf Rocha (IEL/Unicamp) 
 
Gamificação e letramento crítico no ensino-aprendizagem de línguas 
em contexto digital 
 
Há mais de uma década,  Gee (2003; 2004) tem chamado a atenção de educadores sobre 
uma prática situada de linguagem e, assim, também sobre novas formas de construção 
de conhecimento propiciadas por jogos digitais na aprendizagem.  Mais recentemente, 
essa proposta tem sido aprofundada em diferentes estudos, criando uma área específica 
de pesquisa voltada para a ideia de  gamificação, que sucintamente consiste em trazer 
elementos constitutivos dos jogos para outras práticas (ALVES, 2015). Com base em 
Gee (2003; 2004), Magnani (2015) e  Zacchi (2015), entre outros, compreendemos os 
jogos digitais como uma prática cultural que se faz presente em uma sociedade 
profundamente desigual e ocidentalizada, constituída em meio a fluxos transnacionais e 



transculturais.  Acatando o caráter político e ideologicamente marcado da educação 
(linguística), como defendem premissas freireanas (FREIRE, 2004 [1996]), entendemos 
que o processo educativo, em sua ligação com as tecnologias,  deva voltar-se ao 
fortalecimento de espaços de problematização e de rupturas frente a discursos 
autoritários e a práticas hegemonicamente orientadas, ao mesmo tempo em que se ocupe 
do desenvolvimento de conhecimentos e da (re)construção de letramentos  que 
possibilitem uma participação social mais crítica e transformadora. Sendo o conceito de 
gamificação relativamente recente e ainda muito marcado por visões mercadológicas, 
não é de se estranhar a preocupação de educadores em relação a vantagens e problemas 
que sua presença no espaço formal de ensino-aprendizagem (de línguas) apresenta para 
uma educação de base formativa e, principalmente, crítica. Nesse sentido, passa a ser 
importante que a cultura lúdica e digital, como estabelece Alves (2015), ao ser 
recontextualizada para a esfera escolar, seja alvo de intensa problematização, a fim de 
que as marcas de condicionamento em relação à lógica neoliberal de mercado e de 
consumo possam ser desestabilizadas. Em vista de ser este um campo relativamente 
novo e desafiador de pesquisa, é também fato que há muito ainda a ser investigado. A  
literatura na área nos mostra que mais especificamente no âmbito do ensino-
aprendizagem de línguas, a gamificação sob o viés de pedagogias críticas (NORTON e 
TOOHEY, 2001; KUBOTA, 2001) tem sido superficialmente ou pouco abordada. 
Considerando ainda que a noção de gamificação encontra-se fortemente atrelada às 
noções de novas tecnologias e letramentos, em contextos formais e informais de 
aprendizagem, a presente pesquisa visa buscar vínculos e conflitos existentes entre 
princípios de gamificação e orientações teórico-metodológicas no campo de e/m-
learning e letramento crítico (LUKE 2004; 2014; MENEZES DE SOUZA, 2011), com 
vistas a contribuir para a ampliação de fundamentação teórica que possa nortear a 
produção de materiais e propostas ligadas a práticas educacionais preocupadas com o 
ensino-aprendizagem de línguas em contextos digitais. 
 
3.4 Douglas Altamiro Consolo (UNESP – São José do Rio Preto) 
 
Avaliação eletrônica de proficiência em português como língua 
estrangeira e gamificação 
 
 
Objetiva-se, com esta proposta de pesquisa, realizar, em um período de dois anos 
(agosto 2016 – junho 2018), um estudo sobre aspectos de validade e confiabilidade ao 
se fundamentar a construção e a utilização de um teste de proficiência para português 
como língua estrangeira (PLE), em meio eletrônico, em um respaldo teórico e 
procedimentos embasados na gamificação. Serão investigados aspectos de validade de 
se respaldar avaliação linguística, de uma perspectiva de língua(gem) em uso para o 
cumprimento de metas e tarefas, pressupondo a presença de aspectos de gamificação em 
atividades eletrônicas, realizadas por diversos usuários de aparatos eletrônicos 
conectados à internet, nas quais os aspectos lúdicos e motivacionais relacionados a 
participar e vencer em jogos e competições atraem esses usuários para essas atividades. 
Seguindo uma metodologia exploratória, de bases qualitativas, a ser iniciada por uma 
revisão da literatura sobre e relacionada à gamificação, por exemplo, o acervo de artigos 
e livros disponível em 
https://drive.google.com/open?id=0B41Flmw7CtqhVkJ5ZUhfdlBOVWc ,buscaremos 
comparar a eficiência, a confiabilidade de resultados e a validade de face dos 
instrumentos de avaliação a serem investigados. Serão comparados (a) um teste de PLE 



em meio eletrônico (CONSOLO; PEREIRA DA SILVA, 2016) – Teste 1, cuja estrutura 
foi desenvolvida de acordo com a visão de língua(gem) em uso para o cumprimento de 
metas e tarefas, com a finalidade de classificar alunos universitários estrangeiros para 
um curso de PLE online (CONSOLO et al., 2015); (b) um teste de PLE online, a ser 
desenvolvido, contendo itens caracterizados como (etapas de) jogos eletrônicos – Teste 
2; (c) os resultados de uma avaliação linguística dos mesmos candidatos por meio de 
um teste oral em formato de entrevista, online ou presencial, e (d) os dados de um 
questionário a ser respondido pelos participantes, considerando suas opiniões sobre os 
três tipos de instrumentos de avaliação de proficiência utilizados, quanto a graus de 
dificuldade para cumprir as tarefas propostas. Os dados serão coletados 
preferencialmente com um grupo de alunos-candidatos ao referido curso online de PLE 
em 2017. O processo de avaliação em PLE objetiva classificar os candidatos nos níveis 
A1, A2, B1 ou acima de B1, de acordo com os descritores do Quadro Europeu Comum 
de Referência (QECR) para línguas, objetivo este já definido e atingido em versão 
aplicada do Teste 1 em 2015. O Teste 2 será disponibilizado em meio eletrônico e o 
jogador-avaliado deverá cumprir tarefas para avançar no jogo e conseguir maiores 
pontuações, de modo que, quanto mais “avançar” no jogo, nos fornecerá mais 
evidências de seu nível de proficiência, e cujo avanço representará, simultaneamente, 
um avanço linguístico na escala dos níveis de proficiência pré-estabelecidos. Por meio 
de interações jogo-jogador, serão avaliadas habilidades de escrita e leitura, e em alguns 
pontos do jogo serão exigidas interações orais entre jogo e jogador e, desta maneira, os 
avaliadores poderão ter acesso a uma interação em um contexto controlado e avaliar 
compreensão e produção oral. Conforme mencionado anteriormente, entende-se que 
uma avaliação através de jogos é lúdica, e barreiras emocionais em relação a 
experiências de avaliação deixariam de ser um empecilho no momento de avaliar o 
candidato, já que não haveria a “pressão psicológica” geralmente imposta em um teste 
mais formal, mais tradicional. Todavia, os candidatos poderão questionar a validade do 
Teste 2, por exemplo, por se tratar de uma metodologia lúdica, e que exija habilidades 
de jogadores em aparatos eletrônicos nem sempre dominadas por todo e qualquer 
candidato em uma avaliação de proficiência linguística. 
 
 
3.5 Fabiana Komesu (UNESP) 
 
Práticas letradas acadêmicas e gamificação: um estudo etnográfico-
discursivo da concepção de “sujeito” 
 
Com base em pressupostos dos Novos Estudos de Letramento e da Análise do Discurso 
de vertente francesa, este projeto tem como objetivo geral investigar uma concepção de 
“sujeito” que emerge em produções acadêmicas que têm como foco o processo de 
“gamificação” no ensino e aprendizagem de línguas, de maneira particularizada, de 
língua portuguesa. O objetivo específico é problematizar como determinada concepção 
de sujeito – em geral, fundamentada nos chamados fatores motivacionais de premiação 
e recompensa – pode (ou não) ser assumida em função de um ideal de autonomia 
privilegiado em estudos de letramentos acadêmicos associados aos de letramentos 
digitais. O conjunto do material deverá ser selecionado a partir de produção 
institucional da Universidade Estadual Paulista (UNESP) disponibilizada no 
Acervo Digital da UNESP (disponível em: <http://www.acervodigital.unesp.br/> e em < 
http://www.unesp.br/nead/#!/acervo-digital/>, acesso em: 23 ago.2016), repositório de 



conteúdos gerados e adquiridos por essa universidade, vinculados a cursos e a 
disciplinas institucionais, e também no Repositório Institucional UNESP, que tem o 
objetivo de “armazenar, preservar, disseminar e possibilitar o acesso aberto, como bem 
público global, à produção científica, acadêmica, artística, técnica e administrativa da 
Universidade.” (disponível em: <http://repositorio.unesp.br/>, acesso em: 23 ago.2016).  
 
3.6 Janaina Weissheimer (UFRN) 
 
Gamificando as aulas de inglês com Socrative: efeitos na aprendizagem 
e no engajamento cognitivo dos aprendizes 
       
A oferta de aplicativos em dispositivos móveis para uso pedagógico tem aumentado a 
cada dia. Nas aulas de inglês como L2,  a revisão de conteúdo ao final de uma unidade 
ou antes de uma avaliação é uma prática pedagógica comum. O aplicativo Socrative 
oferece a possibilidade de gamificar a prática de revisões pedagógicas e obter feedback 
instantaneamente sobre o grau de entendimento dos aprendizes em relação ao conteúdo 
estudado, através da ferramenta de visualização de respostas em tempo real. Nosso 
plano de trabalho consiste em verificar os efeitos sistemáticos de uma forma gamificada 
de revisão pedagógica, através do uso do aplicativo Socrative, sobre o rendimento 
acadêmico e o engajamento cognitivo de alunos adultos de inglês como L2 ao longo de 
um semestre acadêmico. As revisões gamificadas do grupo experimental consistirão em 
uma competição entre alunos com feedback instantâneo e pontuação em relação às 
respostas fornecidas às questões geradas a partir do aplicativo Socrative, que os alunos 
acessam em seus smartphones. Os dados do grupo experimental serão comparados aos 
de um grupo controle, que realizará as atividades no livro didático, de forma não-
gamificada. Dados quantitativos serão coletados a partir dos scores de rendimento dos 
alunos nas avaliações de inglês ao longo do semestre acadêmico dos dois grupos e de 
uma escala de engajamento cognitivo durante a revisão gamificada e não-gamificada. 
Dados qualitativos serão gerados a partir da análise de um questionário aplicado ao 
grupo experimental para avaliar as percepções dos aprendizes sobre a experiência 
gamificada. Os resultados serão discutidos com base nos preceitos teóricos de Gee 
(2003; 2004), Squire (2004; 2006) e Prensky (2001; 2003) sobre a aplicação de 
elementos constitutivos dos jogos a práticas pedagógicas, tais como desafios, metas 
claras e estimulantes, feedback imediato, surpresa, pontos, rankings, competição e 
diversão. Por fim, nosso estudo objetiva promover um diálogo entre a gamificação e 
práticas escolares já existentes, visando a favorecer o contato do aprendiz como uma 
experiência de aprendizagem de inglês mais efetiva. 
 
 
3.7 Júnia Braga (UFMG) e Rodrigo Aragão (UESC) 
 
Jogos e aplicativos gamificados em tecnologias móveis: um estudo 
sobre apropriação, inovação e emoções no contexto de formação de 
professores de língua inglesa 
 
 O interesse pelo uso de jogos e aplicativos gamificados em diversas áreas de ensino e 
aprendizagem tem sido foco de iniciativas de ensino e pesquisa, em especial na área de 
língua inglesa. Dando sequência à uma formação voltada para a utilização de 



dispositivos móveis na sala de aula de línguas feita via WhatsApp – Taba Móvel, parte 
do projeto Taba Eletrônica (UFMG), esta pesquisa terá como contexto uma formação 
voltada para o uso de jogos e aplicativos gamificados para ensino de línguas, ambos 
voltados para plataformas móveis. Durante essa nova ação, Taba Games & Apps, a ser 
realizada no WhatsApp no primeiro semestre de 2017, os professores irão se 
familiarizar com diferentes tipos de jogos e apps com o objetivo de integrá-los à sala de 
aula de línguas durante a formação. Com base nos dados que serão gerados nessa nova 
ação, por meio de interações no WhatsApp, entrevistas e outras ferramentas de pesquisa 
qualitativa, esta proposta visa discutir i) o uso de jogos e aplicativos gamificados como 
recursos de aprendizagem de línguas; ii) os padrões que emergem dessa utilização,  iii) 
as emoções  que envolvem a adoção de jogos  e aplicativos gamificados durante o 
processo de apropriação dessa inovação. As discussões deste estudo serão pautadas na 
abordagem ecológica, no Modelo de Difusão da Inovação, proposto por Rogers (2003), 
com ênfase nas etapas de adoção da inovação e na relação dessas abordagens teóricas 
com estudos sobre emoções e ações de professores de língua inglesa em projetos de 
formação continuada.  
 
 
3.8 Kyria Finardi (UFES) 
 
Gamificação no ensino/aprendizado de inglês: uma proposta de matriz 
de avaliação do potencial de adaptabilidade de objetos de ensino 
 
Pereira e dos Santos (2015) afirmam que um dos desafios da incorporação das 
tecnologias na educação é garantir que elas sejam associadas a práticas pedagógicas que 
efetivamente favoreçam o aprendizado. Com esse fim e em uma série de estudos, 
Prebianca e Finardi partiram das teorias da Modificabilidade Cognitiva Estrutural, da 
Interação Humano-Computador e da teoria Sociocultural para propor uma matriz de 
avaliação de softwares educacionais para o ensino/aprendizado de inglês levando em 
consideração as características ergonômicas e pedagógicas dos mesmos. Ainda com o 
objetivo de informar a incorporação de tecnologias na educação de forma a favorecer o 
aprendizado, Porcino e Finardi (2015) propuseram uma matriz de avaliação de 
Webquests para o ensino/aprendizado de inglês partindo da teoria sociocultural e das 
abordagens de ensino de línguas por meio de tarefas e por meio de conteúdos diversos. 
Finardi (2015) propõe a adaptação de cursos abertos e dirigidos a um público amplo 
(Massive Online Open Courses ou MOOC na abreviação em inglês) para o ensino de 
conteúdos diversos e na modalidade de sala aula invertida para o ensino/aprendizado de 
inglês com base em resultados de Finardi, Prebianca e Schmitt (2016) sobre o potencial 
da sala de aula invertida para o ensino de inglês e de Finardi e Tyler (2015) sobre o 
papel do inglês nos MOOC. Devido ao grande potencial de ampliação do acesso à 
educação oferecida pelos MOOC e com base nos resultados de Finardi e Tyler (2015), 
Tyler (em construção) está elaborando uma matriz de avaliação do potencial de 
adaptabilidade dos MOOC para o ensino/aprendizado de inglês. O que todos esses 
estudos tem em comum é a busca pela incorporação crítica e informada de tecnologias 
na educação. Outra forma de incorporação de tecnologias na educação é através de 
jogos ou da gamificação, entendida como o estudo acadêmico dos jogos no contexto 
educacional. Os jogos oferecem diversas vantagens para a educação, tais como o fato de 
darem prazer ativando o interesse, propiciando a participação voluntária e a 
experimentação livre do peso do mundo real, sendo atividades autotélicas que 



funcionam como representações icônicas da realidade e ferramentas de aprendizado de 
forma lúdica. A gamificação é uma metodologia de estudo de jogos fora do contexto de 
jogos e usa conceitos de game design como a participação voluntária, desafios 
compatíveis com habilidades dos usuários,   metas claras e estimulantes, feedback do 
sistema, elementos de incerteza, surpresa ou aleatoriedade, mecânicas de jogos (pontos, 
rankings, etc), fatores sociais (competição, colaboração, etc) e o objetivo final é sempre 
o prazer. No campo educacional, objetos gamificados são usados como objetos de 
aprendizagem que adotam algumas características dos jogos. Pereira e dos Santos 
(2015), por exemplo, partiram da teoria sociointeracional de Vygostky (2012) e das 
pesquisas de Leffa (2006) e Prensky (2001) para analisar um Objeto de Aprendizagem 
(OA) a fim de ver como ele utiliza de forma lúdica e interativa uma linguagem digital 
para permitir o diálogo entre várias disciplinas escolares. Com base nesses estudos, o 
presente projeto de pesquisa visa elaborar uma matriz de avaliação do potencial de 
adaptabilidade de jogos e OA gamificados para o ensino de conteúdos diversos 
disponíveis no Banco Internacional de Objetos Educacionais para o ensino de inglês. 
 
3.9 Marcelo El Khouri Buzato (UNICAMP) 
 
Gamificação e ética: o papel da tecnologia 
 
A gamificação tem sido alardeada como um novo paradigma aplicável a praticamente 
todos os campos de atividade, do marketing à medicina, do trabalho à ecologia, do 
civismo à educação. Tal alarde se alimenta dos pressupostos de que qualquer tipo de 
experiência pode, em princípio, ser gamificada, e de que ao adicionar certos elementos 
dos jogos (digitais) às mais diversas práticas obtém-se, de forma imediata, maior 
engajamento e comprometimento do usuário com certos comportamentos desejados 
pelos designers ou patrocinadores da experiência. 
A literatura corrente traz uma série de questionamentos a esses pressupostos, juntamente 
com diferentes enfoques sobre a gamificação. Dentre os enfoques disponíveis, esta 
pesquisa opta pelo exame do componente ético da gamificação. Mais especificamente, 
parte-se do princípio que a gamificação tem como finalidade básica mudar 
comportamentos humanos, ou persuadir seres humanos a adotar, manter, ou reforçar 
determinados comportamentos, e que tal movimento não é necessariamente ético. 
O elemento persuasivo dos aplicativos/programas gamificados estende-se para além do 
componente retórico eventualmente explícito em seu conteúdo verbal e não verbal, 
sendo realizado, também, pela via que Ian Bogost chama de “retórica procedural”, isto é, 
a prática de criar-se argumentos por meio de processos. O computador traz para a 
retórica procedural possibilidades e propriedades específicas, de tal modo que 
programas de computador tais como os produzidos pela gamificação podem ser 
chamados de “tecnologias persuasivas”. Estas, por sua vez, são objeto de investigação 
de um campo do design de interfaces humano-computador chamado captologia, do qual 
proverão boa parte dos subsídios teóricos da pesquisa. 
Os objetivos da pesquisa podem ser resumidos da seguinte forma: (1) investigar 
teoricamente o componente ético das experiências gamificadas em diferentes áreas de 
atividade, em especial na educação; (ii) explicar de que maneiras as experiências 
gamificadas persuadem, e quanto tal persuasão pode ser considerada eticamente 
condenável; e (iii) estudar o caso do jogo America’s Army do ponto de vista de (i) e (ii). 
O jogo America’s Army foi escolhido devido ao grande sucesso obtido no a atração de 
jovens norte-americanos para alistarem-se nas forças armadas daquele país, tendo sido 
desenvolvido explicitamente como uma estratégia de “captação de talentos” e mudança 



de atitude da população em relação aos militares americanos. Também pesou o fato de o 
jogo estar disponível para qualquer pessoa online, diferentemente dos projetos de 
gamificação para empresas e para educação que são de difícil acesso para terceiros. 
 
3.10 Nukácia Meyre Silva Araújo (UECE) 
 
Objetos educacionais digitais (OED) em forma de jogo para o ensino 
de língua portuguesa: descrição e análise de OEDs dos repositórios 
currículo + (SP) e escola digital  
 
 
 
A pesquisa “Objetos educacionais digitais (OED) para o ensino de Língua Portuguesa: 
descrição e análise de OEDs dos repositórios Currículo + (SP) e Escola Digital (1ª 
etapa)” faz parte do projeto “Ferramentas para o ensino de língua portuguesa: análise e 
produção”, desenvolvido no âmbito do grupo de pesquisa LENT- Linguística, Ensino e 
Tecnologias. Como um subprojeto, esta investigação tem como objetivo geral analisar 
Objetos Didáticos Digitais em forma de jogo educacional presentes no repositório 
público Currículo + (SP) e no repositório privado Escola Digital. Sob a ótica da 
linguística aplicada a partir da qual devem-se propor questões epistemológicas com 
implicação sobre a vida social (MOITA-LOPES, 2006), discutem-se nesta pesquisa as 
relações entre ensino de língua e tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDIC) e gamificação em aprendizagem, tendo-se como objetivos específicos levantar, 
descrever e analisar OEDs em forma de jogo educacional digital ou simulação para o 
ensino de LP. A pesquisa terá como um dos resultados a construção da 1ª versão de um 
referatório de OEDs para o ensino de Língua Portuguesa. 
 
 
3.11 Rafael Vetromille-Castro (UFPel) 
 
Gamificação para instrução ou educação linguística? Reflexões sobre 
competências comunicativa e simbólica a partir de atividades 
gamificadas 
 
Quando se fala da relação entre aprendizagem de línguas e tecnologias digitais, aparece 
como afirmação corrente aquela que coloca as ferramentas tecnológicas como recursos 
capazes de auxiliar os indivíduos envolvidos na atividade de ensino e aprendizagem, 
seja pelo potencial de ampliação e suposta riqueza da experiência linguística, seja pelo 
componente motivacional para o envolvimento significativo dos aprendizes com o 
processo de construção do conhecimento.  A conexão entre motivação, tecnologias 
digitais e aprendizagem surge ainda mais fortemente quando os alunos do processo em 
questão são jovens, sob a alegação de que esse grupo etário possui mais desenvoltura 
com as ferramentas tecnológicas contemporâneas, reverberando direta ou indiretamente 
os hoje controversos conceitos de normalização (BAX, 2003) e de nativos e imigrantes 
digitais (PRENSKY, 2001). Assim como as tecnologias em sentido amplo, o uso de 
jogos – aqui, especialmente fazendo referência aos games de PC e videogames – 
também é comumente apontado como fator de motivação na aprendizagem de línguas, 
seja ela em ambiente formal de ensino, seja em situações incidentais e/ou iniciativas 



auto didáticas. Indo além da questão – relevante, mas superficial – da motivação para a 
aprendizagem e passando dos jogos à gamificação, é possível, em última análise, 
questionar se e em que escala o processo de inserção de aspectos tipicamente ligados 
aos jogos – como os 16 princípios de aprendizagem dos bons jogos, de Gee (2003, 2004, 
2005) – na aprendizagem de línguas é coerente não só com a perspectiva cognitiva, mas 
principalmente com a perspectiva social da aprendizagem. Nesse sentido, pretendo 
verificar durante o projeto o quanto atividades gamificadas estão alinhadas teórica e 
metodologicamente com princípios pedagógicos que desenham a aprendizagem de 
línguas como processo educacional e emancipatório em contraste com perspectivas que 
conferem a ela traços de um processo instrucional.  É meu objetivo analisar atividades 
gamificadas diversas observando se, como e em que grau elas oferecem affordances 
para o desenvolvimento linguístico com vistas à comunicação nos termos de versões 
recentes do conceito de competência comunicativa (CELCE-MURCIA, 2008) e o de 
competência simbólica (KRAMSCH, 2006; 2009). 
 
 
3.12 Regina Pinheiro (UECE/FUNCAP) e Júlio Araújo 
(UFC/HIPERGED)  
 
Ampliação do Letramento através de Jogo Digital: uma contribuição 
para o 2º ano do Ensino Fundamental 

 
Com a inserção das tecnologias digitais nos diversos setores sociais, o mundo dos jogos 
digitais ganhou a afetividade de crianças e adolescentes, por isso, as escolas não podem 
ficar à margem desse processo, pois a ludicidade vem ganhando espaço na educação. 
Em função disso, a nossa proposta de trabalho objetiva avaliar o jogo digital “jogo da 
memória frutífero”, a fim de verificar sua contribuição para o desenvolvimento da 
leitura de crianças de 2º ano do Ensino Fundamental I. Para realização desta pesquisa, 
apresentaremos o referido jogo aos participantes da pesquisa e, após o contato, faremos 
entrevistas com três alunos da série em questão e aplicaremos um questionário com três 
professores de uma escola pública do município de Tauá-CE e três especialistas na área 
de linguagem e tecnologia. O referido jogo foi construído no âmbito do projeto de 
extensão “Criação de um banco de letramento digital”, que tem como finalidade 
disponibilizar jogos e atividades digitais para as escolas públicas municipais de Tauá-
CE, para que sejam usados como ferramentas educativas que possibilitem a 
aprendizagem e a ampliação da alfabetização e do letramento dos alunos. Nossa 
expectativa a de que os resultados preliminares demonstrem que, através do “jogo da 
memória frutífero”, seja possível desenvolver a leitura dos alunos, pois o uso das 
tecnologias e da ludicidade contribuem para tornar as atividades didáticas menos 
monótonas e mais atraentes para os discentes. 
 
 
3.13 Rodrigo Esteves de Lima-Lopes (UNICAMP) 
 
Locus da experiência jogadora: perspectivas e possíveis aplicações ao 
Ensino 
 



Nesta pesquisa tenho por objetivo discutir a experiência de jogo em ambiente digital 
como locus de entretimento, observando suas possíveis contribuições para o ensino das 
diferentes linguagens. Dentro desta perspectiva está o pressuposto de que a ação 
jogadora possui um ethos experiencial específico que deve ser compreendido de forma a 
construir experiências pedagógicas que se aproximem das vivências cotidianas. 
Assume-se, assim, que esta aproximação pode levar a produção de materiais e 
dinâmicas interativas mais interessantes dentro do ambiente formativo, tanto em 
espaços de aprendizagem informais como formais. A pesquisa se iniciará pela reflexão 
sobre o ato de jogar como experiência de aprendizagem e entretenimento historicamente 
construída nas diversas plataformas (consoles dedicados, mídias locativas, mídias 
sociais), passando então para a discussão e análise crítica de experiências já existentes. 
 
3.14 Valdir Silva (UNEMAT) 
 
PÓKEMON GO E GAMIFICAÇÃO AUMENTADA NAS PRÁTICAS 
DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA(GENS): PARA 
ONDE VAMOS?  
 
A vasta e diversificada “fauna” dos pokémons, criaturas fictícias criadas pelo japonês 
Satoshi Tajiri da empresa Nintendo, vivia presa, desde 1995, nos limites dos cenários 
gráficos eletrônicos (jogos, televisão, cinema e internet) e impressos (jogos de cartas e 
mangás), como também na imaginação de milhões de crianças, adolescentes e adultos 
ao redor do mundo. Ocorre que, em julho de 2016, centenas de pókemons “escaparam” 
de suas “prisões” e invadiram as ruas, parques, rios, praias, pontos turísticos, entre 
outros locais do mundo real. Essa fuga gerou uma caçada monumental de milhões de 
pessoas para encontrar e prender essas criaturas por meio do Pokémon Go, o aplicativo 
desenvolvido pelas empresas Niantic, Inc., Nintendo e The Pokémon Company que usa 
os sistemas de GPS e as câmeras dos smartphones para tornar possível a visualização 
dos pókemons materializados nas imagens capturadas pelas câmeras. É essa 
combinação do real com o virtual, da interatividade em tempo real e da inserção de 
objetos virtuais em ambientes do mundo real verificada no ingênuo e popular jogo 
Pokemon Go que se encontram as bases para a revolução tecnológica em curso: a 
Realidade Aumentada (RA).  Conhecida também como Realidade Misturada, a RA 
enriquece o mundo real com elementos virtuais gerados por computador em tempo real 
e devidamente posicionado no espaço 3D e percebidos nas interfaces dos dispositivos 
tecnológicos. Nesse contexto, o smartphone, para além de suas conhecidas funções na 
sociedade contemporânea, ao se configurar na ferramenta que possibilita a RA, 
redimensiona e ressignifica ainda mais as experiências e práticas sociais dos sujeitos na 
cultura digital.  O Pókemon Go inova ao trazer novas possibilidade de gamificação no 
contexto da RA, para além do entretenimento. Aponta para a emergência de jogos ainda 
mais elaborados e criativos e com potencial de aplicação nos mais diferentes contextos 
do mundo real, em particular nas práticas de produção de conhecimento formal e 
informal.  Dessa forma, tendo como condições iniciais o jogo Pókemon Go, tenho como 
proposta de pesquisa, investigar, à luz da Teoria dos Sistemas Adaptativos Complexos 
(Holland, 1995) e das teorias sobre gamificação e Realidade Aumentada, os 
desdobramentos e os efeitos  das aplicações práticas da gamificação aumentada nos 
processos de ensino e de aprendizagem de língua(gens).   
 
 



3.15 Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva (UFMG/CNPq) e 
Ronaldo Correa Gomes Junior (UFMG) 
 
Vivendo e aprendendo a jogar 
 
 
Desde a infância, brincar e jogar fazem parte de nossas vidas. A metáfora do jogo é 
utilizada para conceituar várias experiências humanas, como o ato de viver, o amor, o 
casamento, a política, e a aprendizagem dentre outras. Isso demonstra que o conceito de 
jogo, o de prêmio, a ideia de vencer e perder estão muito presentes na cognição humana. 
As atividades lúdicas em contextos educacionais sempre foram consideradas elementos 
motivadores para a aprendizagem. Recentemente, o termo gamificação ganhou destaque 
tanto na linguagem do mundo dos negócios como no da educação. Gamificação consiste 
na utilização de elementos do jogo em contextos que não os de jogos e sua inclusão 
nesses contextos reforça as metáforas aprender/comprar é um jogo. Nesta pesquisa, com 
o apoio da linguística cognitiva, pretendemos identificar e discutir as metáforas e 
metonímias que subjazem o discurso da gamificação e o design de atividades 
comerciais e educacionais. Como material de análise, utilizaremos textos acadêmicos 
(livros e artigos) e exemplos de design encontrados em ambientes educacionais e 
comerciais. 
 
 
3.16 Vilson J. Leffa (UCPel/CNPq) 
 
Coautoria na gamificação de Recursos Educacionais Abertos para o 
ensino de línguas 
 
 
O objetivo da proposta é investigar a fusão de três aspectos da produção de materiais, 
com potencial de desenvolver a aprendizagem e o ensino de línguas de modo mais 
atraente para o aluno: (1) Recursos Educacionais Abertos (REAs), (2) coautoria na 
elaboração de materiais e (3) gamificação dos REAs. O uso de REAs tem despertado o 
interesse dos administradores, pesquisadores e professores de diferentes áreas da 
educação, criando em cada um deles expectativas diferentes, todas sedutoras por uma ou 
outra razão; para os administradores, a promessa dos baixos custos de distribuição dos 
materiais digitais, em comparação com o material impresso em papel; para os 
pesquisadores, a necessidade de investigar uma nova maneira de produzir 
conhecimento; para os professores, um novo mecanismo de mediação, muito além da 
lousa tradicional, do papel e do lápis; e para todos, a descoberta da colaboração em 
massa, baixando os custos, expandindo o saber e facilitando a produção. O segundo 
aspecto é o da coautoria na produção de REAs. Produzir um REA de qualidade, que 
atenda aos interesses de aprendizagem de um grupo de alunos, situado em um 
determinado contexto, envolve um grande investimento de tempo para o professor, nem 
sempre disponível, surgindo daí a necessidade da produção coletiva. Propõe-se para isso 
um sistema de autoria que propicie o compartilhamento dos REAs, facilitando a 
reedição, a remixagem e a redistribuição, sem prejuízo da autoria. O último aspecto é o 
da gamificação, partindo também aí, do contexto de ensino do professor, que, para 
atender aos interesses de seus alunos, nem sempre pode contar com produtos pré-
elaborados. Para resolver esse problema, o sistema proposto introduz automaticamente 



no REA elaborado pelo professor os mecanismos que caracterizam a gamificação, tais 
como pontuação, rankings e medalhas por desafios vencidos. A originalidade da 
proposta está em reunir esses três aspectos – REAs, coautoria e gamificação – em um 
sistema único, com a fusão natural das partes em um todo integrado, sem rebarbas entre 
uma parte e outra.  
 
 


