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RESUMO

Este estudo apresenta o uso da gamificação no ensino e aprendizagem de língua
estrangeira em um ambiente de rede social. O problema da pesquisa investiga como
uma rede social gamificada pode se constituir enquanto ambiente para o ensino e a
aprendizagem de língua estrangeira. O objetivo principal busca identificar os
elementos de jogos que estão presentes na rede social Busuu e procura verificar se
a gamificação pode ser uma experiência engajante no processo ensinoaprendizagem de uma língua estrangeira. Os autores que embasaram esta pesquisa
são: Anderson (2007, 2008), Boyd e Ellison (2007), Carolei (2012, 2015), Henri e
Pudelko (2003), Hessel (2012), Huizinga (1971), Kapp (2012), Karpati (2009), Levy
(1999), Mattar (2013, 2014), McGonigal (2011),McLoughlin & Lee (2007), O´Reilly
(2005, 2009), Recuero (2004, 2009), Salen e Zimmerman (2012), Vianna (2013),
Warschauer (1996,1998) Wenger (1998), Werbach & Hunter (2012), Zichermann e
Cunningham (2011), Zourou (2012, 2013). A metodologia utilizada insere-se na
tipologia da pesquisa de campo com abordagem qualitativa. Os dados foram
coletados por meio de um questionário enviado aos usuários do Busuu. Como
resultados da pesquisa, salienta-se que os elementos de jogos presentes no
contexto de uma rede social para aprendizagem de línguas, quando
cuidadosamente aplicados, possibilitam um ambiente para ensino e aprendizagem
de uma língua estrangeira, favorecem a possibilidade de comunicação em contextos
autênticos, engajam os usuários em atividades colaborativas e geram interesse pela
sua aprendizagem. Por final, o texto apresenta uma reflexão sobre o potencial
educacional presente em um ambiente de uma rede social gamificada e conclui que
tais tecnologias podem permitir novas e diferentes formas de construção do
conhecimento de uma língua estrangeira.

Palavras-chave: Web 2.0. Rede social para aprendizagem de línguas. Gamificação.
Aprendizagem de língua mediada pelo computador, CALL.
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ABSTRACT

This research presents the use of gamification for learning and teaching a foreign
language in a social networking environment. The research problem of the
dissertation is to investigate how a gamified social networking can be constituted as
an environment for learning a foreign language. The objective of this research was to
identify the game´s elements present in the social networking Busuu and verify if
gamification can be an engaging experience in the learning and teaching process of
a foreign language. The authors based the research are: Anderson (2007, 2008),
Boyd e Ellison (2007), Carolei (2012, 2015), Henri e Pudelko (2003), Hessel (2012),
Huizinga (1971), Kapp (2012), Karpati (2009), Levy (1999), Mattar (2013, 2014),
McGonigal (2011),McLoughlin & Lee (2007), O´Reilly (2005, 2009), Recuero (2004,
2009), Salen e Zimmerman (2012), Vianna (2013), Warschauer (1996,1998) Wenger
(1998), Werbach & Hunter (2012), Zichermann e Cunningham (2011), Zourou (2012,
2013). The methodology used is part of the typology of Social Research with a
qualitative approach and contemplated the creation of a database with the data
collected of a questionnaire. As the survey results, it is noted that the game´s
elements present in the context of Social Networking Site for Language Learning,
when carefully used, enable an environment for teaching and learning a foreign
language, favoring a possibility of communication in authentic contexts, engaging
users in collaborative activities and generating interest in their learning. Therefore,
this dissertation brings to reflection the educational potential in the environment
present of a gamified social network and how such technologies can enable new and
different ways of constructing knowledge in foreign language.

Keywords: Web 2.0. Social network site for learning languages. Gamification.
Computer assisted language learning.
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INTRODUÇÃO

A aprendizagem de língua estrangeira tem sido muito impactada pelas
grandes possibilidades de aplicações pedagógicas que se originaram a partir dos
avanços tecnológicos, como o advento da mídia social, proporcionada pela Web 2.0.
Na última década, a Aprendizagem de Línguas particularmente na área de
Aprendizagem de Línguas mediada por computador (CALL), sigla consolidada na
língua inglesa correspondente à Computer-Assisted Language Learning, teve
contribuições em seu uso em função da oferta da mídia social, uma vez que a
interação online redefiniu a forma como os indivíduos se envolvem em processos de
aprendizagem, socialização e a forma como eles interagem. Em vista disso, a área
de CALL e dentro dela a Comunicação Mediada por Computador (doravante CMC)
tem sido pressionadas a expandir sua gama de pesquisa, a fim de atender os novos
ambientes de aprendizagem virtuais e seus arranjos sociais.
A CMC deu origem a várias áreas de pesquisa, incluindo redes sociais,
comunidades online, comunicação móvel e jogos, dentre outros, (Thorne, 2008,
2010; Lomicka & Lord, 2009; McBride, 2009). Em particular, as áreas de redes
sociais, juntamente com as comunidades tiveram sua relevância ampliada
significativamente. Elas se ramificaram em vários domínios, um dos quais é o ensino
e aprendizagem de línguas (McBride, 2009).
Sites de aprendizagem de línguas tradicionalmente ancorados na tecnologia
Web 1.0 migraram para os espaços interativos oferecidos pela Web 2.0, adotando
diversas ferramentas características da web social, tais como fóruns, chats e
recursos de rede (O'Reilly, 2005; Warschauer & Grimes, 2007). Alguns destes sites
têm adotado características de sites conhecidos como redes sociais (por exemplo,
Facebook), ou seja, os aspectos do design do site e do conceito de comunidade.
Para distinguir estes tipos de sites de aprendizagem de línguas de sites de redes
sociais regulares, alguns estudiosos têm chamado de sites de redes sociais para a
aprendizagem de línguas (Liu et al, 2013;) que em inglês corresponde à Social
Network Site for Learning Languages (SNSLL). Exemplos de SNSLLs incluem
Livemocha, Palabea, Lang-8, Duolingo e Busuu, sendo este último o foco da
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pesquisa neste estudo. Os primeiros SNSLLs apareceram em cena para o ensino de
línguas em 2007, e desde então muitos outros foram criados.
Hoje, há a percepção de algumas tendências relativas aos novos modelos de
ensino e aprendizagem de idiomas mediados por computador. Uma dessas
tendências é a aprendizagem por meio de Redes Sociais utilizadas pelas
Comunidades Virtuais de Aprendizagem. Redes sociais, segundo Recuero (2001),
são um grupo de pessoas que estabelecem entre si relações sociais por meio da
Comunicação Mediada por Computador.
A aquisição de uma Língua Estrangeira se dá por diferentes fatores e ocorre
em diversos ambientes, não ficando limitada a ambientes especificamente
educacionais. De acordo com Krashen (1981), os melhores métodos são aqueles
que trabalham com a língua de maneira natural, por meio da comunicação e em
ambientes favoráveis ao aprendizado, que propiciam ao aprendiz a chance de
internalizar a segunda língua por meio de assuntos de seu interesse, reduzindo a
ansiedade e maximizando os resultados.
Nesse sentido, aprender uma língua estrangeira é um grande desafio. Os
aprendizes de língua estrangeira precisam aprender em contextos autênticos em
situações da vida real, onde a língua estrangeira surge como um meio de
comunicação. Esses contextos autênticos podem ser vistos nos ambientes de
aprendizagem proporcionados pelas redes sociais e suas comunidades de
aprendizagem. No entanto, uma das limitações que se observa em ambientes
virtuais de aprendizagem está relacionada ao engajamento dos alunos, um fator
fundamental no que diz respeito aos processos de aprendizagem.
Uma nova perspectiva que trata essa questão e incorpora mecânicas de
jogos em contextos não relacionados a jogos de diversas áreas vem ganhando
força, sendo conhecida como Gamificação (do inglês Gamification). Kapp (2012)
define que este fenômeno chamado de gamificação consiste na utilização de
elementos de jogos (mecânicas, estratégias, pensamentos) fora do contexto dos
jogos, com a finalidade de motivar os indivíduos à ação, auxiliar na solução de
problemas e promover aprendizagem. A ideia é tornar o aprendizado mais atrativo
para o aluno, de modo que ele se torne mais envolvido e possa ter um maior
engajamento durante a aprendizagem. Esta tendência de aplicar os elementos
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presentes nos jogos em atividades não lúdicas encontra na educação uma área com
elevado potencial de aplicação.
Exposto o atual cenário, no que diz respeito ao ensino de língua estrangeira,
justifica-se, pois, a existência desta pesquisa, que pretende sugerir uma forma
diferenciada de apoio a esta prática. Em outras palavras, mostrar como o ensino de
uma língua estrangeira apoiado pelos recursos da tecnologia - aqui representado por
uma comunidade online de aprendizagem de línguas presente no contexto de uma
rede social gamificada - pode manter o aluno envolvido no processo de
aprendizagem, oferecendo possibilidades de aquisição e de aprendizagem de língua
inglesa em um ambiente motivador e agradável, sob o controle do próprio aprendiz.
Assim, com o objetivo de aumentar a participação dos usuários nas plataformas,
uma série de elementos originados da gamificação tem sido utilizados nas redes
sociais, especialmente as voltadas para a aprendizagem.
As redes sociais da Internet fazem um local ideal para a implementação da
gamificação. Na opinião de Zourou (2012), isso acontece porque as redes
geralmente contêm toda a funcionalidade necessária para suportar atividades de
compartilhamento de recursos e colaboração, bem como fornecer métodos para
acompanhar o progresso do aprendiz e as interações. Nesse sentido, a gamificação
trabalha com redes sociais como bases a partir das quais firmadas em
comunidades. A estratégia de motivação e o processo de feedback podem ser
iniciados, a fim de elevar o nível de comprometimento na aprendizagem.
Isto posto, o foco central desta pesquisa consiste em investigar como uma
rede social gamificada pode se constituir enquanto ambiente para a aprendizagem
(ensino) da língua inglesa. Mais especificamente coloca-se a pergunta:
Quais são as características de uma rede social gamificada que contribuem
para o engajamento do usuário na aprendizagem de uma língua estrangeira?
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Objetivo Geral
Identificar os elementos de jogos presentes na rede social Busuu e verificar
se a gamificação pode ser uma experiência engajante no processo ensinoaprendizagem de uma LE.

Objetivos Específicos
Os objetivos específicos deste trabalho são:
Apresentar as características das Redes Sociais ou Comunidades Virtuais de
Aprendizagem;
Apresentar o contexto da gamificação e sua integração com redes sociais
voltadas para educação;
Apresentar a aprendizagem de línguas assistida pelo computador e identificar
suas características presentes no Busuu;
Identificar os principais elementos de gamificação utilizados no site de Rede
Social Busuu para aprendizagem de Língua Estrangeira.

Procedimentos Metodológicos
Como

procedimentos

metodológicos,

esta

pesquisa

utilizou

analise

bibliográfica para fundamentação teórica no assunto sobre Redes Sociais,
Gamificação e Aprendizagem de Língua Estrangeira.
Para embasar a análise, iniciou-se a fundamentação teórica com as visões
sobre Web 2.0 (O´Reilly 2005), Redes Sociais (Boyd e Ellison 2007; Hessel, 2012;
Karpati, 2009; Recuero, 2004, 2009; Zourou, 2012, 2013), Comunidades de Redes
Sociais (Coll 2010; Henri e Pudelko 2003; Rheingold,1996; Wenger, 1998)
Aprendizagem da Língua Inglesa mediada por computador (Warschauer, 1996;
1998; Warschauer e Kern 2000) e com especial foco em Gamificação (Carolei,
2012; Kapp, 2012; Lee, 2011; Mattar, 2013,2014; Vianna, 2013; Zichermann e
Cunningham 2011).
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Com o objetivo de entender melhor o conceito de Gamificação e seu uso na
educação, analisamos estudos publicados em conferências, workshops, periódicos,
livros, revistas e simpósios internacionais, pois há pouco material cientifico
disponível no Brasil. Acredita-se que o número reduzido de artigos encontrados
pode ser explicado por ser a gamificação um campo de pesquisa ainda recente. As
buscas foram realizadas utilizando-se as bases de dados eletrônicas. A maioria dos
estudos

analisados

estava

disponível

no

Google

Acadêmico

(http://scholar.google.com.br/) e nas bibliotecas digitais da ACM (ACM Digital
Library), Springer, IEEE (IEEE Xplore) e Elsevier (ScienceDirect).
A maior parte dos estudos sobre gamificação discute ou propõe a utilização
de modelos gamificados para temas diversos como o ensino de idiomas, extensão
universitária ou modelos e propostas de treinamentos e tutoriais. As pesquisas sobre
gamificação em ambientes de e-learning (e.g. ambientes de educação a distância e
sistemas Web de apoio a aprendizagem) são recentes.
Este estudo avançou com a apresentação de uma pesquisa de campo
utilizando uma abordagem metodológica qualitativa.
Segundo Gil (2007), a pesquisa de campo procede à observação de fatos e
fenômenos exatamente como ocorrem no real, à coleta de dados referentes aos
mesmos e, finalmente, à análise e interpretação desses dados, com base numa
fundamentação teórica consistente, objetivando compreender e explicar o problema
pesquisado. Ciência e áreas de estudo, como a Antropologia, Sociologia, Psicologia,
Economia, História, Arquitetura, Pedagogia, Política e outras, usam frequentemente
a pesquisa de campo para o estudo de indivíduos, grupos, comunidades,
instituições, com o objetivo de compreender os mais diferentes aspectos de uma
determinada realidade. Exige também a determinação das técnicas de coleta de
dados mais apropriadas à natureza do tema e, ainda, a definição das técnicas que
serão empregadas para o registro e análise. Dependendo das técnicas de coleta,
análise e interpretação dos dados, a pesquisa de campo poderá ser classificada
como de abordagem predominantemente quantitativa ou qualitativa.
Esta pesquisa pretende analisar os elementos de jogos presentes na rede
social Busuu e verificou se a gamificação poderia ser uma experiência engajante no
processo ensino-aprendizagem da LI como LE. A pesquisa realizou uma coleta de
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dados através de questionário para análise de resultados posteriores, portanto se
caracterizou uma pesquisa de campo.
Esta pesquisa não só tematiza sobre as tecnologias digitais, mas também se
desenvolve em grande parte na própria Internet, que serve tanto de objeto para a
pesquisa, como ambiente onde a pesquisa é realizada e também como o
instrumento para a coleta de dados. Desta forma a abordagem adotada por esta
pesquisa é a qualitativa.
Entende-se por pesquisa qualitativa aquela em que buscamos percepções e
entendimentos sobre a natureza da questão e desta maneira abrir espaço para
interpretações e o desenvolvimento de conceitos, ideias e entendimentos a partir de
padrões encontrados nos dados ora estudados. As palavras de Bogdan e Biklen
melhor retratam a identidade e a abordagem metodológica dessa pesquisa:
Um campo que era anteriormente dominado pelas questões da
mensuração, definições operacionais, variáveis, testes de hipóteses
e estatística alargou-se para contemplar uma metodologia de
investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria
fundamentada e o estudo das percepções pessoais. Designamos
esta abordagem por Investigação Qualitativa (BOGDAN; BIKLEN,
1994, p.11).

Para Chizzotti (1995, p.79) a abordagem qualitativa parte do fundamento de
que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência
viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a
subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados,
conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do
processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo lhes um
significado. O objeto não é um dado inerte e neutro, está possuído de significados e
relações que sujeitos concretos criam em suas ações.
Assim sendo, o pesquisador faz parte da comunidade de aprendizagem do
curso de inglês online a ser investigado, assumindo o papel de aluno e tutor.
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Portanto, para atingir estes objetivos esta pesquisa se desdobrou em:
Revisão bibliográfica
Questionário: com questões abertas e fechadas a fim de captar a
perspectiva dos usuários sobre o caráter motivacional do ambiente gamificado para
aprendizagem de língua estrangeira
Análise de dados
Com base no aporte teórico acima descrito, planejaremos as perguntas para o
questionário, no qual realizaremos a coleta de dados.
A partir de um convite feito através do site foram selecionados os
participantes desta pesquisa por meio de respostas a um questionário. Assim,
pudemos garantir as características indutivas do objeto de estudo, visto que
partiremos do particular, colocando a generalização como produto posterior do
trabalho de coleta de dados particulares (GIL, 2008, p. 10).
Por último, realizamos o diagnóstico dos dados colhidos no curso. A análise
dos dados será apresentada no capitulo 5 desta dissertação.
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CAPÍTULO 1 REDES SOCIAIS

1.1 Web 2.0
O termo Web começou a ganhar destaque como sendo a primeira geração da
Internet, cuja principal característica era dispor de uma ampla quantidade de
informações. Dentre essas informações, o primeiro serviço Web amplamente
distribuído foi como veiculador de anúncios, limitando-se a um modelo de negócios,
que de acordo com Bottentuit Jr. et al. (2003), nesta primeira fase surgiram e
proliferaram os serviços disponibilizados através da rede, criou-se novos empregos
e nichos econômicos, como, por exemplo, o e-commerce que delimitou um novo
padrão de negócios para as empresas fazendo o seu rendimento quase que triplicar.
Esta primeira versão da Internet, a chamada de Web 1.0, possuía duas
características que marcavam o seu conceito principal: a leitura e a ligação a outras
páginas. Havia uma grande quantidade de informação disponível com pouco ou
nenhum grau de interação, o usuário não podia alterar o conteúdo, pois era apenas
um espectador da ação que se passava nas páginas que ele visitava. O usuário não
tinha autorização para alterar seu conteúdo, já existiam hiperlinks, mas os
aplicativos da Web 1.0 eram fechados.
O termo Web 2.0, da autoria de Tim O`Reilly (2005), surgiu numa sessão de
brainstorming no Media Live International em Outubro de 2004. Sobre ela, teceu as
seguintes considerações:
A Web 2.0 é a mudança para uma Internet como plataforma, e um
entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma.
Entre outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que
aproveitem os efeitos da rede para se tornarem melhores, quanto
mais são usados pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva
(O`REILLY, 2005).

O termo “Web 2.0” usa-se para descrever uma nova fase da rede eletrônica
mundial, em que os produtores de software dispõem das ferramentas para criar
sítios Web que têm a mesma aparência e o mesmo comportamento dos programas
que tradicionalmente corriam nos computadores pessoais (MCFEDRIES, 2006). A
própria Web passou a ser uma plataforma que oferece os serviços e os programas.
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As tecnologias oferecidas pela Web 2.0 aumentaram a velocidade e a facilidade de
uso de aplicativos Web, sendo responsáveis por um aumento significativo no
conteúdo, seja ele colaborativo ou simplesmente expositivo, presente na Internet.
Para Blattmann (2007), as tecnologias também permitiram que usuários comuns,
que até então não possuíam conhecimentos necessários para publicar conteúdo na
Internet, devido à ausência de ferramentas de uso simplificado, publicassem e
consumissem informação de forma rápida e constante.
O quadro 1 representa um modelo com os conceitos e noções da Web 2.0
proposta por O’Reilly.
Quadro 1 – Conceitos e noções da Web 2.0

Fonte: (O' Reilly, 2005, tradução Mattar, 2013)
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Para Mota (2009), a Web 2.0 poderia, então, ser entendida como um
deslocamento dos aspectos mais técnicos para uma experiência de utilização
enquanto plataforma por meio da qual são distribuídos serviços, orientados para o
usuário, em permanente transformação (uma espécie de beta perpétuo).
A facilidade em publicar conteúdos e em comentar os “posts” fez com que as
redes sociais se desenvolvessem online. Postar e comentar passaram a ser duas
realidades complementares, que muito têm contribuído para desenvolver o espírito
crítico e para aumentar o nível de interação social online. O Facebook, o Linkedin, o
MySpace, entre outros, facilitam e, de certo modo, estimulam o processo de
interação social e de aprendizagem.
O uso deste tipo de tecnologia tem permitido a construção de novos espaços
de construção de conhecimentos, e possibilitado alargar o tempo em que as
aprendizagens podem ocorrer (COUTINHO e BOTTENTUIT, 2007). A Internet
passou a ser um espaço mais descentralizado, desterritorializado (DIAS, 2008) em
que os indivíduos podem facilmente, e de forma colaborativa, acessar, editar e
transformar a informação (ALEXANDER, 2006). As pessoas que antes eram vistas
como “espectadores” passaram a dispor de ferramentas que lhes permitem
desenvolver o seu potencial criativo (SIMÕES e GOUVEIA, 2008). Esta nova
geração de ferramentas da Web 2.0 permitiu não apenas uma navegação acessível
e intuitiva, mas também a criação simples de conteúdos. A rede passou a ser um
espaço mais democrático, em que a fluência digital aumentou de forma contundente,
e em que as distâncias sociais são reduzidas.
Para Mota (2009), alguns dos elementos que vieram a tornar-se bases neste
conceito da Web 2.0 são, por exemplo, um maior controle por parte do usuário,
maior personalização dos conteúdos e serviços, participação, inteligência coletiva, a
fragmentaridade/atomização/modularidade da informação, ligada de modo fluído e
recombinável, granularidade, etc.
Em poucos anos, a Web 2.0 mudou drasticamente a forma como as pessoas
usam a Internet e como interagem, com a informação, com o conhecimento e com
os outros. De consumidores de conteúdos e informação, estes novos cidadãos
passaram também a ser produtores de informação, criando conteúdos que
compartilham e que passam a fazer parte do conhecimento disponível na Web,
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assumindo assim o controle de muitos processos e espaços tradicionalmente
dominados pelas instituições. Outra designação para a Web 2.0 é a Web
Read/Write. Esta possibilidade de editar o espaço que se visualiza, a de registar o
que pensam, de corrigir o que vêm , parecem, de fato, noções que configuram uma
Web Read/Write (ANDERSON, 2008).
Como refere (DOWNES, 2005), o surgimento da Web 2.0, ou Read/Write
Web, não se refere apenas ao mero domínio tecnológico: ela é, mais do que uma
revolução tecnológica, uma revolução social e cultural, propagando-se a todas as
áreas da sociedade. Segundo este autor, há uma evolução na Web, que passa de
uma mídia, onde a informação era transmitida e consumida, para uma plataforma,
onde os conteúdos são criados, partilhados e remixados. A Web 2.0 é assim vista
como uma plataforma em que o usuário cria, recria, compartilha e utiliza conteúdos.
Segundo O´Reilly (2005), a Web 2.0 trata de sistemas que atrelam a
inteligência coletiva. O´Reilly (2005) vê a Web 2.0 sem fronteiras definidas, mas sim
com um núcleo gravitacional (gravitational core), no qual circulam recursos de
interconexão e compartilhamento. Para o autor, a Web 2.0 torna possível funções
online que antes só eram viáveis com a instalação de determinados programas no
computador. O´Reilly (2005) caracteriza a Web 2.0 como um sistema que favorece
uma “arquitetura de participação em que o conceito chave é que cada usuário
adiciona valor, ou seja, quanto mais pessoas usarem os serviços da Web 2.0 mais
se tornam melhores e os usuários tornam-se coautores.
Em 2009, os autores da designação Web 2.0 voltam a reforçar a ideia e a
vinculá-la a de inteligência coletiva. O fato de se encarar a Web como uma
plataforma deve significar mais do que usar a rede para distribuir pelos
consumidores as velhas aplicações e serviços. Assim, as novas aplicações a serem
construídas devem ser capazes de melhorar e de se tornarem mais interessantes e
apelativas à medida que o seu número de utilizadores vai aumentando, aprendendo
com eles e utilizando as suas contribuições. Aproveitando esta “inteligência coletiva”,
gerindo, compreendendo e respondendo às enormes quantidades de dados geradas
pelos utilizadores, surgiram (ou evoluíram) novas e poderosas empresas com os
seus respetivos serviços: Google, Amazon, Wikipedia, Ebay. E esta evolução ocorre
em vários níveis. A revolução nas telecomunicações, com o surgimento dos
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smartphones, levou a Internet dos computadores das casas e secretárias para os
bolsos. O uso de sensores nas aplicações de inteligência coletiva, como as
câmaras, microfones ou sensores GPS dos telefones móveis fazem com que a Web
possa ser usada cada vez mais para lidar com situações e resolver problemas da
vida real. Esta fusão da Web com a realidade leva a que cada vez mais pessoas
interajam com a rede e que cada vez mais dados sejam introduzidos nas aplicações,
levando-a que se atinjam crescimentos exponenciais quando se fala da web e
abrindo novos horizontes para o seu futuro (O’REILLY & BATTELLE, 2009).

1.1.1 Arquitetura de participação
Duas ideias fundamentais neste conceito são, naturalmente, a colaboração
entre as pessoas na Web e os conteúdos produzidos pelos utilizadores. Mas tão
importante como isso é o fato de os serviços serem desenhados para facilitar e
potenciar a utilização em massa pelas pessoas. A sua arquitetura é pensada para
poder aproveitar ao máximo o input dos utilizadores e tornam-se melhores à medida
que essa utilização aumenta, sobretudo por meio da facilidade de uso e da
disponibilização de ferramentas muito funcionais, baixando consideravelmente as
barreiras que podem obstar à utilização da tecnologia. A busca do Google ou o Bit
Torrent (protocolo de partilha de ficheiros peer-to-peer) são exemplos claros de
serviços deste tipo (ANDERSON, 2007).
A participação do usuário é diferente do tipo de participação que ocorria por
meio de páginas estáticas e ferramentas de comunicação antes do aparecimento de
ferramentas da Web 2.0, porque, como O'Reilly e seus colegas afirmam, "a chave
para a Web 2.0 não é apenas participação do usuário, é a participação levando a
reutilização "(MUSSER et al, 2007, p. 30). Neste sentido, reutilizar conteúdos e
dados em geral é a chave para entender o que faz a arquitetura de participação
presente na Web 2.0 diferente. Esta arquitetura de participação veio diminuir a
distância social entre os produtores e os consumidores de informação, eliminando as
hierarquias e colocando-os em posições iguais de colaboração e também de
construção de conhecimento.
Para O'Reilly e Battelle (2009), as arquiteturas de participação ativam e
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ampliam os efeitos de rede, um conceito-chave que, juntamente com a participação
do usuário compõem os pilares essenciais da Web 2.0.

1.1.2 A cultura da Web 2.0
A Web atual instaura um conceito de “cultura participativa” onde muitos
usuários elaboram e compartilham conteúdo, como propõe Jenkins (2009). A ideia é
promover/fomentar a inteligência coletiva, conceito apresentado por Levy (1999, p.
130):
Um grupo humano qualquer só se interessa em constituir-se como
comunidade virtual para aproximar-se do ideal do coletivo inteligente,
mais imaginativo, mais rápido, mais capaz de aprender e de inventar
do que um coletivo inteligentemente gerenciado.

A cultura da Web 2.0 do aumento da participação online tem sido mais
comumente definida por seu contraste com o conceito de Web 1.0. Na primeira
etapa da Internet ou Web 1.0, os utilizadores desempenhavam o papel mais passivo
de um simples receptor de informações. As ferramentas tradicionais de Web 1.0
incluíam e-mail, salas de chat e fóruns de discussão (MCLOUGHLIN & LEE, 2007).
Os usuários da Web 1.0 liam conteúdo estático criado por especialistas que tiveram
a capacidade técnica para escrever e postar conteúdo. A Web 1.0 é contrastada
com a Web 2.0, nas quais os usuários em geral consomem, criam e editam
conteúdo enquanto facilmente colaboram com outros usuários (MCLOUGHLIN &
LEE, 2007). As ferramentas da Web 2.0 fornecem aos usuários a oportunidade de
desempenhar um papel mais ativo de um autor, um potencial colaborador, editor, ou
especialista.
Não são apenas dados aos usuários mais oportunidades de participar em um
nível mais enriquecedor, mas a qualidade e até mesmo a sobrevivência das
ferramentas Web 2.0 como blogs, wikis, redes sociais, são em grande parte
dependente da qualidade e consistência das contribuições dos usuários. A esse
respeito, Mattar (2013, pag. 21) destaca que a cultura da Web 2.0 considera o
usuário um autor já que o mesmo não só acessa como também remixa e produz
conteúdos que serão acessados e retrabalhados por outros na rede.
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De acordo com Primo (2007), na primeira geração da Web, os sites eram
trabalhados como unidades isoladas, as homepages eram estáticas. Hoje, na
segunda geração, os sites têm uma estrutura integrada de funcionalidades e
conteúdo. Há espaços para que os internautas possam publicar compartilhar e
interagir com o conteúdo. Imagens, vídeos, enciclopédias, jornais online escritos de
maneira colaborativa, encontram-se disponíveis em sites como Flickr, You Tube,
Wikipedia, Wikinews, etc. A Web 2.0 é a segunda geração de serviços na rede que
tem como característica a ampliação de formas de produção cooperada e
compartilhamento de informações online.
Ainda para Primo a Web 2.0 não tem apenas um aspecto tecnológico, mas
também social. O fato de existir a interconexão de computadores implica que
pessoas estão conectadas, formando uma rede. Quando as pessoas estão
conectadas por meio de computadores ou qualquer outro artefato tecnológico digital,
por um conjunto de relações sociais como amizade, trabalho, interesses em comum,
inicia-se um processo de interação entre esses sujeitos e que mantém a sua
existência por causa dessas interações.
De acordo com Sewlin (2007), para muitos pesquisadores, os aplicativos da
Web 2.0 estão ocupando uma grande importância na vida das pessoas e em como
elas se relacionam com o conhecimento, merecendo assim, uma atenção da
comunidade

educacional.

Portanto,

as novas

formas

de

interação

social

provenientes das Tecnologias Digitais permitem como já mencionado, que os
sujeitos passam a ser ao mesmo tempo, receptores, emissores, produtores,
consumidores de informação.
E assim o processo pedagógico mediado por essas tecnologias pode adquirir
outras dimensões educativas, tendo a possibilidade de tornar-se multidirecionadas e
dinâmicas, rompendo com velhos modelos pedagógicos ao possibilitar que o sujeito
interaja com seu próprio processo de aprendizagem.
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1.2 Redes sociais
A Web 2.0 apresenta uma nova geração de ferramentas na Internet que
possibilitam a comunicação, a socialização, a interação, a colaboração a
participação, a criação e o compartilhamento de conteúdos. Entre as possibilidades
oferecidas pela Web 2.0 destacam-se as ferramentas de rede social que é o que
abordaremos nesta pesquisa.
Segundo Recuero (2009), uma rede social é definida como um conjunto de
dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos) e suas conexões. Trata-se,
assim, de uma abordagem focada na estrutura social, onde:
Os indivíduos não podem ser isolados independentemente de suas
relações com os outros, ou podem as díades ser isoladas de suas
estruturas de filiação (DEGENNE & FORSÉ, 1999, p.3 apud
RECUERO, 2009).

As redes sociais já existiam antes da Internet, elas sempre fizeram parte da
realidade humana (redes de relacionamentos existentes nas tribos, igrejas, escolas,
etc.), onde tivesse um grupo de pessoas interligadas por alguma relação em comum,
podia se considerar que ali havia uma rede social.
Com o surgimento da Internet, as redes sociais ganharam maior intensidade,
ampliaram as possibilidades de conexões e a capacidade de difusão de informações
que os grupos tinham (RECUERO, 2009a). A expressão “redes sociais na Internet”
(RSI) passou a ser utilizada para se referir indistintamente a tipos de relações
sociais e de sociabilidade virtuais que se diferenciam em dinâmicas e propósitos. De
um lado, há uma ampla variedade de comunidades virtuais e os chamados sites de
redes sociais (Social Network Sites – SNS, em inglês), cuja existência e
desenvolvimento são contingenciados pelo ambiente tecnológico em que são
construídos (AGUIAR, 2007).
Assim, concluímos que os sites de redes sociais são todas as ferramentas
utilizadas a fim de permitir algumas expressões das redes sociais, ou seja, esses
sites são como espaços utilizados para expressar as redes sociais na Internet. Boyd
e Ellison (2007) deram a seguinte definição para este fenômeno: Definimos sites de
redes sociais como serviços baseados na Web que permitem aos indivíduos:
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1. Construir um perfil público ou semi-público dentro de um sistema limitado;
2. Articular uma lista de outros usuários com quem eles compartilham uma
conexão;
3. Visualizar e percorrer sua lista de conexões e aquelas feitas por outros
dentro do sistema (Boyd & Ellison 2007).
É importante ressaltar que a rede social em ambiente virtual é um elemento
que pertence ao contexto da Web 2.0, porque as tecnologias Web 2.0 são, em parte,
responsáveis pelo rápido desenvolvimento das ferramentas de redes sociais. Para o
presente trabalho, ao utilizarmos a expressão “redes sociais” estamos nos referirmos
aos sites de redes sociais na Internet que é o foco desta pesquisa.
Assim, as redes sociais estabelecem redes de comunicação, que possibilitam
um fluxo de informação em vários domínios: profissional, escolar, lazer e coloca
diversas pessoas em interação síncrona ou assíncrona, conferindo a cada sujeito o
papel de ator principal da sua rede de relações, com liberdade para tomar decisões
quanto à sua constituição.
Segundo Hessel (2012), o uso das redes sociais tem se intensificado, pois
cresce a cada dia o número de usuários que querem estar conectados e gostam de
compartilhar todo tipo de informações e materiais digitais. A autora trata as redes
sociais na Internet como espaço coletivo e colaborativo para a comunicação, troca
de informação, aprofundamento de um determinado tema. Percebe-se então que
esse espaço social é também um ambiente favorável para que a aprendizagem façase presente, construída colaborativa, coletiva e significativamente para um sujeito,
grupo ou comunidade.
Um elemento importante para o estudo das redes é a compreensão dos
grupos que são formados por meio das mesmas. As interações que ocorrem por
meio da Internet estão possibilitando a formação de grupos sociais com
características comunitárias. Neste contexto, surge a comunidade virtual que,
segundo Recuero (2009), é uma característica das redes sociais e a compõe.
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1.2.1 Comunidades de redes sociais
Uma forma de organização nos sites de redes sociais são as comunidades
virtuais. Entre os diversos tipos de comunidades, nos últimos anos, as expressões
comunidade de aprendizagem (CA) e comunidades virtuais de aprendizagem (CVA)
foram muito difundidas em diversas áreas, no contexto educacional, organizacional,
político, cultural e empresarial (COLL et al., 2010). O interesse crescente pelas CA e
CVA, segundo Coll (2010) está associado à:
- importância concedida ao conhecimento e à aprendizagem nas sociedades
atuais;
- a aceitação crescente de enfoques, pressupostos e teorias psicológicas e
psicoeducacionais que destacam a importância dos fatores contextuais, sociais,
culturais, relacionais e colaborativos;
- o acelerado desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação
(TIC), assim como sua ubiquidade e sua incorporação progressiva em praticamente
todos os âmbitos da vida cotidiana;
- a preocupação pela transformação e qualificação dos sistemas educacionais
e das escolas. CA e CVA são conceitos que compartilham um núcleo básico de
significados, mas apresentam diferenças.
Apontamos algumas destas diferenças. Inicialmente, evidencia-se que nem
toda comunidade é uma CA ou CVA ou mesmo uma comunidade de prática (CP). As
características determinantes de uma CP são:
- o campo de trabalho ou interesse;
- o pertencimento, que implica um nível mínimo de conhecimento do campo;
- interesse comum e não apenas ter o mesmo trabalho ou profissão;
- a prática, afinal os membros desenvolvem um repertório compartilhado de
recursos, experiências, histórias, ferramentas, formas de abordar e resolver
problemas recorrentes. As CP, quando associadas a projetos educacionais,
permitem aproximar a experiência escolar da vida cotidiana, embora nem sempre
uma CP seja uma CA (COLL et al., 2010).
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Segundo Barcelos e Passerino (2010), as tecnologias da Web 2.0 causaram
mudanças nas redes, como já mencionado. O mesmo ocorreu com as comunidades,
afinal, possibilitaram a conquista de novos amigos e vivências de novas experiências
sociais. Nesse contexto, surgem as comunidades virtuais (CV). Rheingold (1996) foi
um dos primeiros autores a, efetivamente, utilizar a expressão CV, para os grupos
humanos que mantinham relações sociais no ciberespaço. Ele as definiu como
”agregados sociais surgidos na rede, quando os intervenientes de um debate o
levam por diante em número e sentimento suficientes para formarem teias de
relações pessoais no ciberespaço” (RHEINGOLD, 1996, p.18). As comunidades
virtuais são agregações virtuais que emergem na rede quando algumas pessoas se
engajam em discussões públicas por certo tempo e com emoções para formar teias
de relações pessoais na Internet (RHEINGOLD, 1996). Assim, a diferença entre as
CV e o restante da estrutura da rede social não está nas pessoas, mas sim nos
elementos de conexão (RECUERO, 2009).
Várias expressões estão vinculadas a redes sociais, por exemplo:
comunidades, comunidades de aprendizagem (CA), comunidades de prática (CP),
comunidades

virtuais

(CV),

comunidades

virtual

de

aprendizagem

(CVA),

comunidades virtuais de interesse (CVI), comunidades virtuais de participação
(CVP). As comunidades virtuais de práticas construídas por meio das RSI permitem
que os alunos se conectem e colaborem em plataformas globais, transcendendo
fronteiras geográficas. A remoção desses limites aumenta a comunicação,
colaboração e engajamento (MCCANN, 2009).

1.2.2 Tipologia das comunidades virtuais
Foram encontrados na revisão de literatura realizada diversos trabalhos
propondo a classificação de comunidades virtuais e suas atividades. Entretanto,
para este trabalho de pesquisa, a classificação que se mostra mais adequada foi a
proposta por Henri e Pudelko (2003), que relaciona tipos de comunidades virtuais a
diferentes formas de aprendizado. Essa classificação tem como critérios os objetivos
de uma comunidade, o tipo de integração entre os participantes e a evolução
temporal destes dois elementos. Essa forma de classificação foi escolhida
principalmente pelo fato dos autores terem se baseado no trabalho de Wenger
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(1998) conhecido como a teoria social do aprendizado, e por ele aplicada às
comunidades de prática.
Para Wenger (1998), o aprendizado é um processo inerente à natureza
humana, fundamentalmente social, e associado à negociação de significados. O
autor afirma que a negociação de significados se dá por meio da dualidade entre
dois processos: O processo de participação, descrito como a experiência social de
viver em comunidade e participar de atividades sociais. (WENGER, 1998, p. 55), e o
processo de reificação, que o autor define como o processo de dar forma à
experiência produzindo objetos que tomam a forma de coisas. (WENGER, 1998,
p.58). A partir do conceito de dualidade, Wenger (1998) explica a relação entre a
participação e a reificação, afirmando que não há oposição entre esses processos, e
sim uma complementação, uma vez que se demandam mutuamente e transformam
sua relação por meio da interação no processo de aprendizado.
Henri e Pudelko (2003) afirmaram a partir dessa teoria social do aprendizado
de Wenger, que todas as comunidades virtuais são comunidades de aprendizado,
pois seus participantes aprendem enquanto atuam nas comunidades. No entanto, os
autores observaram, que nem toda comunidade virtual se caracteriza como uma
comunidade de prática, uma vez que elas envolvem diferentes atividades e formas
de aprendizado.
No seu estudo, Henri e Pudelko (2003) analisam as comunidades virtuais. De
acordo com os critérios da intencionalidade da criação do grupo e da sua coesão,
deu origem às quatro tipologias: comunidades de interesse, comunidades de
interesse orientada para objetivos, comunidades de aprendizagem, comunidades de
prática.
A comunidade de interesse reúne como a designação indica, à volta de um
tópico de interesse comum, sendo mais efetiva a identificação com o tópico do que
com os membros. A aprendizagem resultante da interação em comunidade é de uso
mais pessoal do que coletivo. Não há um objetivo direcionado para a concretização
de projetos coletivos ou de artefatos, pelo que a atividade do grupo se centra no
intercâmbio de informação.
A segunda tipologia de comunidade, comunidades de interesse orientada
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para objetivos, é constituída com um propósito subjacente, que pode ter a ver com a
resolução de um problema, um projeto ou uma necessidade específica. Assim, o
centro desta comunidade é o projeto e o processo de aprendizagem é uma atividade
mútua. Cada membro contribui para o projeto com as suas competências
específicas.
A terceira tipologia, a comunidade de aprendizagem, depende fortemente do
papel do tutor e desenvolve-se com base num grupo de alunos que podem ser da
mesma turma ou estar dispersos geograficamente. A construção do conhecimento
tem por base um projeto coletivo, normalmente com um período de tempo fixo
atribuído para conclusão, pelo que lhe falta o caráter de continuidade de outras
comunidades virtuais. Habitualmente envolve algum tipo de avaliação.
A comunidade de prática é o tipo de comunidade que apresenta uma
intencionalidade mais forte e maior coesão de grupo. Nasce de uma comunidade já
existente fora do mundo virtual, uma comunidade de profissionais, inseridos numa
organização. A interação tem por base a resolução de problemas da rotina
profissional e o aperfeiçoamento pela partilha de conhecimentos da área.

1.2.3 Sites de redes sociais para aprendizagem de línguas
As redes sociais se ramificaram em vários domínios um dos quais é o ensino
e aprendizagem de línguas (MCBRIDE, 2009). Sites de aprendizagem de línguas
tradicionalmente ancorados na tecnologia Web 1.0 migraram para os espaços
semióticos interativos oferecidos pela Web 2.0, adotando diversas ferramentas
características da Web social, tais como fóruns, chats e recursos de rede (O'REILLY,
2005; WARSCHAUER & GRIMES, 2007). Alguns destes sites têm adotado
características de sites conhecidos de redes sociais (por exemplo, Facebook), ou
seja, os aspectos do design do site e do conceito de comunidade. Para distinguir
estes tipos de sites de aprendizagem de línguas de sites de redes sociais regulares,
alguns estudiosos têm chamado de sites de redes sociais para a aprendizagem de
línguas (LIU et al, 2013;. GRUBA & CLARK, 2013) que em inglês corresponde à
Social Network Site for Learning Languages (SNSLL). Exemplos de SNSLLs incluem
Livemocha, Palabea, Lang-8, Duolingo e Busuu, sendo este último o foco da
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pesquisa neste estudo. Os primeiros SNSLLs apareceram em cena para o ensino de
línguas em 2007, e desde então muitos outros foram criados.
O aparecimento de redes sociais específicas para a aprendizagem de línguas,
para além de constituírem uma oportunidade para a aprendizagem em contexto
informal, possibilita também uma nova forma de integração de ferramentas da Web
2.0 no contexto formal de aprendizagem, o que pode ser motivador para os alunos
(HARRISON & THOMAS, 2009).
As redes sociais para aprendizagem de línguas são comunidades virtuais de
aprendizagem que se destinam primordialmente à educação de caráter não formal
no âmbito do multilinguismo. Construídas com a finalidade de proporcionar a
aprendizagem de línguas de forma colaborativa, estas plataformas apresentam “uma
multiplicidade de ferramentas de comunicação e trabalho, que antes eram exclusivas
das plataformas de e-learning” (MINHOTO & MEIRINHOS, 2011, p. 26).
Nessa mesma direção, Bohn (2009) afirma que:
Assim como as ferramentas da Web 2.0, as redes sociais oferecem
um imenso potencial pedagógico. Elas possibilitam o estudo em
grupo, troca de conhecimento e aprendizagem colaborativa. Uma das
ferramentas de comunicação existentes em quase todas as redes
sociais são os fóruns de discussão. Os membros podem abrir um
novo tópico e interagir com outros membros compartilhando
idéias(...). Enfim, com tanta tecnologia e ferramentas gratuitas
disponibilizadas na Web, cabe ao professor o papel de saber utilizá las para atrair o interesse dos jovens no uso dessas redes sociais
favorecendo a sua própria aprendizagem de forma coletiva e
interativa (BOHN, 2009, p.01).

Em termos de ensino, estas ferramentas sociais redefinem aprendizagem de
diferentes maneiras. Em primeiro lugar limitações de tempo, muitas vezes limitam a
quantidade de socialização face-a-face do aluno; no entanto, redes sociais vem
oferecer novas oportunidades para os alunos se conectarem facilmente com seus
colegas, alunos e professores e pares em um outro nível que é mais pessoal e
motivador, em muitos aspectos. Como Mazer, Murphy e Simonds (2007) sugerem,
este tipo de interação pode ter um efeito positivo sobre as relações aluno-aluno e
aluno-professor, e pode, consequentemente, levar a um ambiente mais positivo de
aprendizagem. Em segundo lugar, usando essas ferramentas emergentes, os alunos
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têm maior autonomia e estão ativamente envolvidos no desenvolvimento do
conhecimento, uma vez que tem mais controle sobre a própria aprendizagem. Ao
invés de entregar exclusivamente informações de livros didáticos, novas tecnologias
aumentam o engajamento dos alunos em encontrar, reconhecer e analisar os
recursos por conta própria.
Consideradas ferramentas da Web 2.0 (HARRISON & THOMAS, 2009), as
redes sociais integram-se no conceito de comunicação mediada pelo computador,
do inglês Computer-Mediated Communication (CMC), sendo que, no caso do Busuu,
esta rede social se constitui como uma comunidade virtual de aprendizagem,
facilitadora da imersão linguística (WARSCHAUER & LIAW, 2010) e promotora de
uma aprendizagem colaborativa mediada por computador.
Uma comunidade virtual pode ser denominada uma comunidade virtual de
aprendizagem quando, além da concentração de sujeitos em torno de um interesse
ou valor comum, há um caráter educativo implícito. As tecnologias digitais viabilizam
novas abordagens à aprendizagem, novas formas de comunicação, novas formas de
(co)produzir e (com)partilhar conhecimento. As redes evoluíram para sistemas bem
mais complexos e multifacetados, mas o propósito inicial destas redes, que estava
relacionada com a necessidade de estabelecer ligações e potenciar a comunicação,
ainda se mantem. Com esse mesmo objetivo, surgiram as redes sociais para a
aprendizagem de línguas: Livemocha, Busuu, Babbel, etc. São comunidades virtuais
de aprendizagem de línguas, que se destinam primordialmente à educação de
caráter não formal no âmbito do multilinguismo.
Construídas com a finalidade de proporcionar a aprendizagem de línguas de
forma colaborativa, estas plataformas distinguem-se de outras redes sociais como o
Facebook, que não têm um objetivo definido no âmbito educativo (MASON &
RENNIE, 2008). Tal como nas redes sociais tradicionais, tendo como referência o
Busuu, há “uma multiplicidade de ferramentas de comunicação e trabalho, que antes
eram exclusivas das plataformas de e-learning” (MINHOTO & MEIRINHOS, 2011, p.
26).
Ainda segundo Minhoto e Meirinhos (2011), estes ambientes colaborativos de
aprendizagem ganham grande importância, uma vez que proporcionam benefícios a
nível pessoal e ao nível da dinâmica de grupo. Se, por um lado, potencializam a

32

comunicação/interação, a aprendizagem, o respeito pelo outro e pelas suas ideias, o
desenvolvimento de competências pessoais e de pensamento crítico, fortalecendo a
autonomia e a autoconfiança; por outro, reduz o isolamento do aluno e o receio da
crítica. A aprendizagem torna-se uma “atividade social” mais satisfatória (MINHOTO
& MEIRINHOS, 2011, p. 26).
As redes sociais oferecem uma ampla gama de capacidades tecnológicas
para apoiar diferentes interesses e práticas que integram vários modos de
Comunicação Mediada por Computador (CMC) como a auto apresentação, e
intercâmbios escritos de um-para-um ou um-para-muitos. McBride (2009) argumenta
que, se alunos desenvolvem habilidades comunicativas em um SNSLL de uma
língua estrangeira (LE) e reconhecem o potencial que este site oferece em termos
de se conectar com outros falantes nativos da LE, eles podem aumentar a sua
autonomia com a prática de vários aspectos de sua habilidade linguística.
Kárpati (2009) destaca o fato de que os SNSLL fornecem contextos de
educação de línguas autêntica, o que é um aspecto essencial em termos de
alcançar a competência comunicativa em língua estrangeira. Nesse sentido, as
redes sociais vieram alargar o conjunto de ferramentas que já existiam na Internet
para facilitar a aprendizagem de línguas. A junção entre estas ferramentas, em
particular os SNSLL, e os modelos de ensino e aprendizagem de línguas,
proporcionam ao usuário um processo de aprendizagem motivador e colaborativo. O
estudo de Pasfield-Neofitou (2011, p.105), mostra que a participação numa
comunidade virtual, com público autêntico, é fundamental para a motivação.
Sendo a motivação um aspeto fundamental no contexto de aprendizagem de
uma língua estrangeira, a imersão em ambientes sociais, que ocupa já uma
percentagem elevada do tempo gasto em atividades online, permite desenvolvê-la e,
em simultâneo, desenvolver a autonomia e as competências essenciais.
Harrison e Thomas (2009, p. 113) reforçam também a importância da
aplicação dos benefícios das redes na aprendizagem de línguas. O aparecimento de
redes sociais específicas para a aprendizagem de línguas, para além de
constituírem uma oportunidade para a aprendizagem em contexto não formal,
possibilita também uma nova forma de integração de ferramentas da Web 2.0 no
contexto formal de aprendizagem, o que pode ser motivador para os alunos.
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CAPÍTULO 2 GAMIFICAÇÃO

2.1 Jogos
Na obra Homo Ludens, publicada pelo historiador Holandês Johan Huizinga
em 1938, o autor nota que a existência do jogo é inegável; que é possível negar a
beleza, a justiça e a seriedade, mas não o jogo (HUIZINGA, 1971, p. 6). Descreve
como a realidade do jogo e da brincadeira ultrapassa a esfera da vida humana como
jogar e brincar estão além da racionalidade e da ética, Huizinga (1971, p. 25)
acredita que ambos não se fundamentam apenas na racionalidade humana. O autor
afirma a necessidade de compreender o jogo além do mero entretenimento. Sua
obra Homo Ludens é até hoje considerada como uma das análises mais importantes
sobre o jogo. Nela, o autor trata o jogo como elemento e fenômeno cultural
importante e considera o ato de jogar e brincar como anterior à cultura, e em certo
sentido superior ou pelo menos autônomo em relação a ela. Para Huizinga (1971, p.
4), existe algo "em jogo", além do jogo, esporte, festival, ritual, ou brincadeira, que
confere um sentido à ação e que transcende as necessidades imediatas da vida.
Huizinga ressalta várias características importantes dos jogos como a
voluntariedade, a delimitação de um espaço próprio para que ele aconteça, a não
seriedade, o estado mental que o ato de jogar muitas vezes leva o jogador a
alcançar e a formação de grupos sociais. O autor ainda traz a ideia de “círculo
mágico” que é o espaço - físico ou conceitual - e tempo em que as regras do mundo
real são suspensas e substituídas por aquelas do jogo, é onde os seus elementos
se manifestam. Apresenta um conceito de “circulo mágico” que mostra a participação
de algum tipo de atividade de entretenimento, entra-se nesse círculo deixando para
trás os problemas, preocupações e aflições do cotidiano, mergulhando em outro
universo.
Dentro do círculo mágico, as leis e costumes da vida cotidiana perdem
validade. O conceito de círculo mágico descreve como jogos criam sua própria
realidade - representado por um círculo. A ideia é que, quando um jogador decide
participar de um jogo, ele pisa no interior do círculo mágico e se compromete a
cumprir as regras do mundo do jogo por causa da experiência. Dentro do círculo,
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diferentes regras são aplicadas e todos devem respeitá-las, mesmo que elas não
fazem sentido no mundo real. Esta aceitação voluntária de uma realidade diferente é
o que torna os jogos interessantes.
Segundo Deterding (2011) a palavra jogo (do inglês game) significa algo que
é caracterizado por regras e possui uma competição para alcançar resultados
específicos ou metas definidas por participantes humanos. Não deve se confundir
com o termo jogar/brincar (do inglês play), que descreve algo lúdico com uma forma
livre, expressiva, improvisada e que não segue regras pré-determinadas (GROH,
2012).
O ato de jogar, além de proporcionar prazer, é um meio de o sujeito
desenvolver habilidades de pensamentos e cognição, estimulando a atenção e
memória (FURIÓ et al. 2013). McGonigal (2011) sugere que os jogos têm quatro
características: um objetivo, regras, um sistema de feedback e a participação
voluntária. O objetivo é o resultado específico que os jogadores querem alcançar. As
regras estabelecem limitações sobre como os jogadores podem alcançar a meta. O
sistema de feedback diz aos jogadores o quanto eles estão próximos de alcançar a
meta. A participação voluntária requer que todos que estão jogando consciente e
voluntariamente aceite a meta, as regras, e o feedback. Os jogos são compostos por
vários pontos fundamentais, alguns elementos típicos de jogos - e.g.,regras,
objetivos - por si só não constituem um jogo, pois estes podem ser encontrados em
outros contextos, no entanto, se forem reunidos, tem-se um jogo - produto).
Para Kapp (2012, p. 7), um jogo pode ser definido por um sistema em que os
jogadores se envolvem em um desafio abstrato, definido por regras, interatividade e
feedback, que resulta em uma saída quantificável e frequentemente provoca uma
reação emocional.

2.1.1 Elementos de jogos
Baseado na definição de jogo dada por Karl Kapp (2012), descreveremos
alguns dos elementos desta definição. Aqui, faz-se necessário deixar claro que
existem mais elementos envolvidos nos games do que os que serão explorados,
porém, escolhemos alguns que são mais utilizados por designer em sistemas de
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gamificação, e que geralmente são aqueles, que de uma certa forma, são mais
familiares aos usuários (KHALED, 2011)
·

Objetivos – O objetivo é a missão que o jogador deve cumprir. Para
muitos autores, esse é o elemento que diferencia o jogo da brincadeira.
A adição de um objetivo adiciona uma meta, um propósito e um
resultado que pode ser quantificável. Os games, em geral, não
apresentam um único objetivo, mas sim, vários que vão se
apresentando no decorrer da interação. Pode-se dizer que um game
termina quando todos os objetivos são alcançados. Assim, os objetivos
não podem ser alcançados facilmente, senão o jogo termina cedo
demais.

Por

outro

lado,

objetivos

complexos

necessitam

ser

subdivididos para serem alcançados, proporcionando um sentido de
crescimento e progressão aos jogadores, o que faz com que eles
consigam perceber o seu progresso em direção aos objetivos maiores,
e o game mostra isso ao jogador, por meio de alguma espécie de
feedback.
·

Regras – São elas que definem o comportamento dos jogadores. São
as estruturas que permitem que o desafio abstrato funcione. Definem a
sequência do jogo, as condições de vitória e o que é válido ou não
dentro do espaço do jogo.

·

Conflito, competição e cooperação – Esses são os elementos que
guiam as interações entre os jogadores. Apesar de existirem muitas
definições para eles, voltadas à aprendizagem e à pedagogia, aqui
será tratada apenas uma definição básica e objetiva, a fim de servir ao
propósito de descrever esses elementos dentro de um game.

O

conflito se configura quando o jogador precisa vencer um desafio ou
um oponente. Competição é quando os jogadores preocupam-se com
o próprio desempenho, trabalhando mais em melhorar as próprias
atuações do que em impedir o adversário de alcançar a vitória. A
cooperação é o ato de trabalhar em conjunto com outras pessoas para
alcançar um objetivo em comum ou que seja benéfico para todos. É aí
que entra o aspecto social dos jogos e games. Cooperar significa
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ajudar e ser ajudado, dividir a glória da vitória ou o peso da derrota.
·

Interatividade – Jogos envolvem interações entre jogadores, ou com o
sistema do jogo ou com o conteúdo apresentado, ou tudo isso
simultaneamente.

·

Feedback – Uma marca fundamental dos games é a resposta que eles
fornecem

continuamente

aos

jogadores,

que

normalmente

é

instantânea, clara e direta. Os jogadores podem mudar seu
comportamento perante o jogo com base no feedback que recebem,
tanto positivo quanto negativo. Segundo Salen e Zimmerman [2012],
uma das principais características do game – e que deveríamos
reproduzir no espaço escolar – é o “feedback imediato, interativo”.
Essa característica dá ao jogador a possibilidade de entender e avaliar
seus erros rapidamente para mudar sua tática e tentar acertar.
·

Narrativa – A narrativa é a historia do jogo e a forma como os
acontecimentos irão se desenrolar no decorrer do jogo. Exerce um
papel fundamental no contexto dos games, pois é a partir desse
elemento que os eventos acontecem e as ações do jogador são
justificadas. Nem todos os games são fundamentados em uma trama
narrativa, mas na gamificação, esse elemento pode ser bastante útil.
De acordo com Branco e Pinheiro (2006), a narrativa, no contexto de
um game, vai muito além do tipo de história que está sendo contada.
Engloba três aspectos importantes: a narrativa em si - a trama que está
sendo contada -, a interface - como os aspectos inerentes ao game se
articulam, ou seja, como o game funciona como um game - e a
dimensão tecnológica - que diz respeito a execução técnica do game,
do que é possível fazer com a tecnologia disponível para ele.

·

Erro no processo – Os jogadores têm que superar desafios a todo
instante quando interagem com um game. Se não obtêm sucesso,
tentam de novo, com outra abordagem. A falha vira secundária e o que
resta é o orgulho da vitória quando o desafio é superado. McGonical
(2011) explica que os games eliminam completamente o medo de
falhar, aumentando as chances de sucesso. O erro é visto como parte
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natural do processo de interação.
·

Estética – A Estética é responsável por todas as sensações que o jogo
irá transmitir para o jogador: o visual, a sonoplastia e a trilha sonora.
A estética é uma das maiores responsáveis por ajudar a imergir o
jogador no mundo o game. O campo visual, onde o conteúdo toma o
espaço, simula ou leva à imaginação de imersão/simulação de um jogo
desafiador numa atividade real e num contexto baseado em game
design. Refere-se a resposta emocional dos jogadores em relação ao
jogo, refere

como os jogadores experienciam o jogo. Para Kapp

(2012), a experiência vivida por um jogador é esteticamente percebida
e influencia sua vontade de aceitar uma situação real como um jogo
digital. As estéticas dizem respeito as emoções do jogador durante a
interação com o jogo (ZICHERMANN e CUNNINGHAM, 2011).
Com a intenção de complementar os elementos discutidos acima e mostrar
um número maior deles que podem ser encontrados nos games, apresentamos um
modelo de elementos dos games que está em forma de uma pirâmide, criado por
Werbach e Hunter (2012). A pirâmide tem três categorias: dinâmica, mecânica e
componentes. Eles são organizados em ordem decrescente de abstração. Em
outras palavras, cada mecânica está vinculada a uma ou mais dinâmicas e cada
componente é vinculado a uma ou mais mecânicas. Este modelo de elementos do
jogo foi escolhido para esta pesquisa, pois oferece elementos, não só no plano
prático de componentes, mas também no nível mais abstrato da mecânica e
dinâmica. Deste modo, proporciona uma visão bem ampla sobre os elementos em
vez de apenas um tipo de elemento.
Neste modelo, as dinâmicas são o mais alto nível de pensar com a mecânica
vindo como segundo e Componentes como terceiro. O nível mais elevado orienta o
nível mais baixo e vários componentes de nível mais baixo podem ser utilizados
para atingir um objetivo de nível mais elevado. O design de um jogo sempre deve
começar a partir do nível mais alto como decidir qual é a dinâmica central que o jogo
seguirá. Depois as mecânicas são decididas com base nas dinâmicas escolhidas e
como elas se encaixam melhor no conceito do jogo. Finalmente, os componentes
são escolhidos depois de tomada a decisão nas dinâmicas. Não é necessário usar
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todos os elementos em um jogo e nem todos os jogos se beneficiam de todas elas.
É sempre importante pensar sobre a coisa principal que torna o jogo divertido e
trabalhar em torno disso (WERBACH & HUNTER, 2012).

Esquema 1 – Pirâmide dos elementos de jogos
Fonte: (WERBACH & HUNTER, 2012)

Dinâmicas:
Dinâmicas são o mais alto nível de abstração dos elementos do jogo, são
temas em torno dos quais gira o jogo. Esses elementos mostram quais são as forças
subjacentes que existem nos jogos. Dinâmicas são elementos que estão presentes
em quase todos os jogos. As dinâmicas são o comportamento emergente que
surgem do jogo quando as mecânicas são colocadas em uso. São as interações
entre o jogador e as mecânicas do jogo. Uma vez que cada pessoa tem diferentes
expectativas e motivações, quando as mecânicas provam ser insatisfatórias para
alguns tipos de jogadores/usuários, a importância das dinâmicas emerge da
necessidade de evolução ao longo da exposição dentro do espaço virtual do jogo.
Segundo Werbach, as Dinâmicas compreendem os aspectos principais a
serem considerados e administrados em uma aplicação da gamificação. Vejamos
com mais detalhes as dinâmicas acima citadas:
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Restrições: Estão presentes em todos os jogos, é como o jogo limita a
liberdade dos jogadores, a fim de criarem escolhas significativas e problemas
interessantes. São as limitações impostas pelo sistema do jogo, ou seja, as regras.
Emoções: Os jogos podem criar muitos tipos diferentes de emoções desde a
alegria até a tristeza. Especialmente a emoção de diversão é importante na
experiência de jogos. A alegria, a felicidade, o otimismo, a diversão, o prazer, a
competitividade, a frustração, dentre outras que o jogo pode evocar é o reforço
emocional que mantém as pessoas jogando.
Narrativa: É a estrutura que torna o jogo um todo coerente, é o que dá
sentido e fundamenta as ações dos jogadores. A narrativa não precisa ser explícita,
também pode ser implícita.
Progressão: É a ideia de dar aos jogadores a sensação de avançar e
melhorar. É o desenvolvimento e crescimento do jogador.
Relacionamentos: Referem-se às interações sociais que os jogadores têm
com os outros jogadores. Podem ser com os amigos, companheiros ou adversários,
geram sentimentos de cooperação, status, altruísmo, dentre outros (WERBACH &
HUNTER 2012).
Mecânicas: As mecânicas de jogos são as regras formais do jogo. Os
agentes, objetos, elementos e suas relações (relacionamentos) no jogo. As
mecânicas nos mostram “como o jogo funciona”, compondo os elementos para o
funcionamento do jogo e permitem as orientações nas ações do jogador
(ZICHERMANN e CUNNINGHAM 2011).
Muntean (2011) define que a mecânica de um jogo é expressa na sua
funcionalidade, representando o aspecto fundamental para qualquer contexto
gamificado. Já Wu (2011c) acredita que as mecânicas dos jogos baseiam-se nos
fundamentos, nas regras e nos mecanismos de comportamento expectável do
humano, tanto físico como psicológico, isto é suscetível a motivações e
consequentes gratificações resultantes do feedback e das recompensas.
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As mecânicas são os processos básicos que promovem a ação e a
participação dos jogadores, e segundo Werbach & Hunter (2012) as mecânicas
referem-se aos:
· Desafios: O jogo define um objetivo para o jogador chegar. São as
tarefas que requerem esforço intelectual para serem resolvidas.
· Sorte: Nem tudo é decidido pela habilidade. Há também a sorte
envolvida. Alguns resultados da ação do jogador são randomizados o
qual cria uma sensação de surpresa e incerteza. Elemento aleatório
que influencia alguns resultados.
· Competição: Pessoas que trabalham uns contra os outros, a fim de
ganhar.
· Cooperação: Um objetivo comum é compartilhado por todos os
jogadores.
· Feedback: O feedback permite que os jogadores enxerguem como
eles estão indo no jogo. Feedback dá a sensação de progressão e diz
ao jogador quando eles estão fazendo as coisas certas para ganhar o
jogo. É a resposta que realimenta o sistema do jogo.
· Aquisição de recursos: No jogo, o jogador pode coletar itens ou
artefatos que o ajudam a alcançar o objetivo. Esta aquisição de itens
auxilia na progressão do jogo.
· Recompensas: É um benefício que o jogador pode conseguir a partir
de uma conquista ou resultado alcançado.
· Transações: Transação significa compra e venda ou troca de recursos
entre os jogadores.
· Turnos: Cada jogador no jogo tem seu próprio tempo e oportunidade
de jogar. É a participação sequencial dos jogadores.
· Estados da vitória: Condições que caracterizam a vitória ou derrota.
(WERBACH & HUNTER 2012)
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Componentes:
Os componentes são aplicações específicas que podem ser vistos e utilizados
na interface do jogo. Este é o nível mais concreto de elementos e pode ser o que
primeiro vem à mente quando se pensa em elementos de jogo. Vários componentes
podem ser uma parte de uma mecânica. Por exemplo, os emblemas e o desbloqueio
de conteúdo podem ser ambos parte de recompensas.
Os componentes listados por Werbach & Hunter (2012) são:
· Conquistas: Objetivos estabelecidos e que foram realizados.
· Avatares: Personagens que representam os jogadores em um mundo
virtual.
· Emblemas (insígnias): Representação visual das conquistas dentro
do jogo.
· Desafio de Nível: Um desafio muito difícil normalmente no final de um
nível que tem de ser derrotado, a fim de avançar ainda mais.
· Coleções: Conjuntos de itens ou emblemas para acumular.
· Combate: Um embate no qual ocorre uma competição no jogo.
· Desbloqueio de conteúdo: A possibilidade de desbloquear e acessar
determinados conteúdos no jogo, apenas quando os jogadores
atingiram certos pontos ou completaram certos objetivos.
· Doação: A possibilidade de doar itens ou moeda virtual para outros
jogadores de forma gratuita é o compartilhamento de recursos com
outros jogadores.
· Tabela de líderes: Representações visuais da progressão dos
jogadores e suas conquistas em forma de lista.
· Níveis: Etapas da progressão dos jogadores, ou do jogo, ou da
dificuldade do jogo.
· Pontos: Representação numérica da progressão do jogo. Os pontos
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são muitas vezes ligados aos níveis.
·

Missões: Objetivos predefinidos que devem ser completados pelos
jogadores. São similares a conquistas.

·

Grafo social: Representação da rede social dos jogadores dentro do
jogo.

·

Times: Equipe, grupo de jogadores com objetivos em comum.

· Bens virtuais: Objetos do jogo que possuem algum valor, tanto
financeiro como psicológico. Os jogadores estão dispostos a pagar
para os itens com a moeda do jogo ou até mesmo com dinheiro real.
(WERBACH & HUNTER 2012).

2.1.2 Motivação
A palavra motivar tem como significado principal despertar o interesse por
algo e levar a uma ação. (FERREIRA, 1993). Para Minicucci [1995], motivação
significa movimento ou ação de mover, é o que leva alguém a agir em direção a um
objetivo com a finalidade de atender a uma necessidade. Configura-se como uma
força que impulsiona o indivíduo a alcançar uma meta ou a realizar uma ação.
As motivações podem, ainda, ser diferenciadas como intrínsecas e
extrínsecas. A primeira refere-se à motivação para trabalhar com aquilo que se
considere interessante, empolgante ou pessoalmente desafiador. O segundo tipo,
por sua vez, trata-se da motivação para trabalhar em um determinado assunto com
a promessa do recebimento de uma recompensa. Segundo Williams e Wiliams
(2011), a motivação intrínseca inclui o desejo de estar envolvido, a curiosidade
(saber mais sobre os seus interesses), desafio (descobrir a complexidade de um
tema) e interação social (criação de laços sociais). Por outro lado, a motivação
extrínseca refere-se ao reconhecimento e competição.
A motivação envolve uma pessoa e uma atividade numa situação e tempo.
Com isso, uma atividade que é intrinsecamente motivadora para um indivíduo pode
ser extrinsecamente motivadora para outro. As atividades não podem ser
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diretamente classificadas em intrínsecas e extrínsecas, (WERBACH & HUNTER,
2012). Para Ryan e Deci (2000), os alunos intrinsecamente motivados a aprender
realizam suas atividades em função de um sentimento interno de satisfação. Por
outro lado, o aluno extrinsecamente motivado irá realizar uma atividade com o
propósito de obter alguma recompensa externa.
Os autores acima citados também afirmam (2001) que a maioria das formas
de recompensas reduz a motivação interna. Na sua teoria motivacional da
autodeterminação do inglês – Self Determination Theory existem vários tipos de
motivação extrínseca e intrínseca que se constituem de um modo contínuo e não
separado. Esta teoria aborda fatores que facilitam e também prejudicam a
motivação, tanto intrínsecos e extrínsecos (RYAN et al. 2006). Motivações
intrínsecas são aquelas que derivam do nosso eu profundo e não se baseiam no
mundo que nos rodeia. Inversamente, as motivações extrínsecas são impulsionadas
principalmente pelo mundo que nos rodeia (ZICHERMAN & CUNNINGHAM, 2011).
Para a teoria da autodeterminação, a motivação intrínseca baseia-se em três
características, que quando encontrados num sistema gamificado, podem tornar a
experiência significativa: competência (habilidade e sentido de realização para resolver tarefas), autonomia (liberdade para escolher o caminho) e relacionamento
(sentido de significado ou propósito atribuído à tarefa) (WERBACH; HUNTER,
2012).A motivação intrínseca parece ser o foco desta teoria e, na verdade, também
o foco em várias teorias de motivação relacionada aos jogos. É uma percepção
comum de que as pessoas jogam muito por estarem intrinsecamente motivadas
(MCGONIGAL, 2011; ZICHERMAN & CUNNINGHAM, 2011).
Notou-se que as dimensões utilizadas por Dominguez, et al., (2013) –
emotiva, social, e cognitiva – são similares ao tripé da motivação da teoria da
autodeterminação:
· Dimensão emotiva (competência): Refere-se ao sentimento de
sucesso ou fracasso. O ideal é quando os jogadores completam
tarefas, têm emoções positivas. Aumentam-se esses sentimentos com
sistemas de recompensa que dão reconhecimento imediato para o
sucesso dos jogadores, premiando-os com pontos, troféus ou itens na
finalização de uma tarefa. Para evitar caso de frustração por fracasso

44

na tarefa, as sequências são cuidadosamente projetadas para atender
as habilidades dos jogadores em diferentes níveis, e incluem baixas
penalidades em caso de falha, permitindo também experiência
repetida.
· Dimensão social (relacionamento): Refere-se a interação entre os
jogadores. Alguns mecanismos permitem a cooperação entre eles,
ajudando uns aos outros para um objetivo comum ou para competir,
tentando prejudicar os outros jogadores ou jogar melhor do que eles,
executam, ou apenas para interagir socialmente, quando conversam,
paqueram, negociam ou presenteiam.
· Dimensão cognitiva (autonomia): Requer certo grau de liberdade
para escolher quais as tarefas que serão realizadas, dependendo da
habilidade e preferência pessoal. Um jogo oferece um sistema
complexo de regras e uma série de tarefas que os jogadores guiam por
meio de um processo de dominar essas regras. Estas tarefas são
concebidas como ciclos de especialização que consistem em uma série
de tarefas de curto prazo em que os jogadores tentam repetidamente
completar um processo de tentativa e falhar até que o nível de
habilidade necessário seja adquirido.
Mais especificamente, a teoria da autodeterminação esclarece a motivação
dos indivíduos e orienta algumas estratégias da gamificação, conforme os
pesquisadores Werbach e Hunter (2012):
· Autonomia: Quando os indivíduos têm a oportunidade de estar numa
situação de comando, ou podem fazer suas escolhas ou ainda quando
percebem

as

experiências

progressivas.

Estimula-se

com

a

possibilidade de criar um perfil ou avatar, com uma interface criativa,
com atividades alternativas, com possibilidade individual de controlar e
notificações;
· Competência: Pode ser estimulada por desafios, pontos e níveis,
feedback, informação progressiva, controles intuitivos, pontos, níveis,
quadro de liderança;
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· Relacionamento: Manifesta-se quando o indivíduo faz a diferença. Há
propósitos e objetivos em comum com outros, e é estimulado
emblemas e trabalho em equipe, troca de mensagens, blogs,
desenvolvimento de redes sociais, espaço para bate-papo.
As recompensas devem ser usadas com cautela, pois podem comprometer a
qualidade do trabalho realizada pelo indivíduo, e até destruir motivações intrínsecas
pré-existentes em um processo, porém no caso de tarefas maçantes, a motivação
extrínseca pode ser muito funcional (LIU; ALEXANDROVA; NAKAJIMA, 2011).
Neste mesmo sentido, os quadros de liderança são eficientes para indicarem a
progressão dos indivíduos, estimulam diretamente a competição, e por isso também
devem ser aplicados com cautela (WERBACH; HUNTER, 2012).

2.1.3 Perfil dos jogadores
Para entender o que cativa um jogador, é importante descobrir suas
motivações e de que forma os games trabalham seus desejos e geram novas
necessidades.
Em 1996, Bartle foi um dos primeiros a observar que diferentes indivíduos
procuravam diferentes diversões dentro dos games. Com isso, publicou um estudo
propõe uma taxonomia para entender como os diversos perfis de jogadores são
motivados. Como pode ser observado no esquema 2, os jogadores foram divididos
em quatro categorias:
Realizadores, Exploradores, Socializadores e Predadores
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SOCIALIZADORES

PREDADORES

Jogam mais pelo aspecto social
al
do
que pelo jogo em si.

Jogam para competir com
outros

REALIZADORES
Jogam para ganhar sucesso e
Prestígio.

EXPLORADORES
Jogam para descobrir novas
áreas e
possibilidades

Esquema 2 – Taxonomia de Bartle
Fonte: (Bartle, 1996)

· Realizadores: Os realizadores são motivados por fazer o que o game
lhes pede (missões, quests, etc.) e em agir sobre o mundo virtual. O
ambiente do game é um mundo pleno e ele pode mergulhar da maneira
que achar mais atraente. O compartilhamento deste mundo com outros
jogadores normalmente apenas adiciona um pouco de autenticidade à
imersão e, talvez, um elemento competitivo. Realizadores se orgulham
de seu status formal na hierarquia do game e do pouco tempo que eles
levaram para alcançá-lo.
· Exploradores:

Os

exploradores

estão

interessados

em

ser

surpreendidos pelo game, ou seja, em interagir com o mundo criado e
descobrir seus segredos. É o sentimento de admiração que os motivam
a seguir em frente. Outros jogadores adicionam profundidade ao game,
mas eles não são componentes essenciais para sua permanência,
exceto, talvez, como meios de acesso a novas áreas.
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· Socializadores: Os socializadores estão interessados em interagir
com outros jogadores. Isso geralmente significa conhecer, informar-se
e comunicar-se com outros jogadores. Muito mais do que tratá-los
como um simples meio de atingir seus objetivos, o socializador se
orgulha de suas amizades, seus contatos e sua influência.
· Predadores: Os predadores estão interessados em demonstrar sua
superioridade sobre outros jogadores. Normalmente, veem estes outros
jogadores como adversários ou meras ferramentas para seus objetivos,
não se importando com a interação social. Usam o mundo do game
como uma catarse, realizando ações que no mundo real não seriam
permitidas. Orgulham-se da sua reputação e de suas habilidades
frequentemente praticadas em combate. Fica claro que o entendimento
dos perfis dos jogadores auxilia os desenvolvedores a incluir elementos
que garantem a existência da motivação intrínseca. Contudo, tal fator
isolado não pode garantir o sucesso de um game.

2.2 Definindo gamificação
O termo gamificação (do inglês gamification) foi cunhado pela primeira vez em
2002 por Nick Pelling1, programador de computadores e pesquisador britânico, mas
só ganhou popularidade em 2010, mais precisamente, a partir de uma apresentação
de ted realizada por Jane McGonigal, famosa game designer norte-americana e
autora do livro “A realidade em jogo: Por que os games nos tornam melhores e como
eles podem mudar o mundo - considerado uma grande referência na gamificação
(VIANNA et al. 2013)
Kapp (2012) define gamificação como a aplicação de elementos utilizados no
desenvolvimento de jogos eletrônicos, tais como estética, mecânica e dinâmica, em
outros contextos não relacionados a jogos (KAPP, 2012). O autor enfatiza o uso da
mecânica, estética e raciocínio presentes nos jogos, como forma de engajar as
1

Werbach & Hunter (2012, p.25), no livro For the Win: how game thinking can revolutionize your business,
afirmam que o termo Gamification caiu em desuso, logo após ter sido utilizado pela primeira vez por Nick
Pelling, vindo a ser utilizado novamente nos anos seguintes por conhecidos designers de games como Amy Joe
King, Nicole Lazzaro, Jane McGonigal e Bem Saywer, inclusive por pesquisadores da área de games como Ian
Bogost, James Paul Gee e Byron Reeves.
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pessoas, conduzi-las na solução de problemas e promover os processos de
aprendizagem. Este conceito já imergiu em diversos setores especialmente no
marketing, na política, na saúde, no ensino e na atividade física. É utilizada
particularmente na promoção de negócios ou produtos (BUNCHBALL, 2012; GROH,
2012;). Segundo Zichermann e Cunningham (2012), a gamificação compartilha dos
elementos e do design dos jogos com o objetivo de motivar, engajar e fidelizar
clientes e usuários.
Por ser uma nova área de estudo, a definição de gamificação ainda não é
completamente consolidada, no entanto a mais aceita atualmente é definida por
Deterding et al (2011) : “Gamificação é o uso de elementos de design de games em
contextos que não são de games”. A gamificação, ou o processo de utilizar técnicas
de jogos, quando empregada de forma adequada, tem o poder de engajar, envolver
os usuários, de comunicar e educar.
Para este trabalho, será utilizada uma definição voltada às práticas
educacionais, cunhada por Karl Kapp (2012, p. 10) que define gamificação como
“uso de mecânicas, estética e pensamentos dos games para envolver pessoas,
motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas”. O foco da
gamificação é envolver emocionalmente o indivíduo utilizando mecanismos
provenientes de jogos, favorecendo a criação de um ambiente propício ao
engajamento do indivíduo (Busarello, Ulbricht e Fadel 2014).
É importante compreender que gamificação não significa, necessariamente, a
participação em um jogo, mas a utilização dos elementos mais eficientes – como
mecânicas, dinâmicas e estética – para reproduzir os mesmos benefícios
alcançados com o ato de jogar. A gamificação utiliza os elementos que são
encontrados na maioria dos jogos (mas não necessariamente todos) e que possuem
um papel fundamental na jogabilidade (Deterding, 2011). A esse respeito, Quadros
(2011) estabelece uma diferença entre jogos/games, serious games e gamificação,
esclarecendo que gamificação é uma coisa e jogar o jogo é outra coisa, pois na
gamificação se usa partes de um jogo e isso não significa jogar o jogo. O jogo já
vem com regras prontas, específicas, com um layout definido, com o personagem ou
desafio pronto, e a gamificação é uma parte disso.
Enquanto jogos sérios utilizam jogos completos para propósitos que não seja
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o entretenimento, aplicações gamificadas utilizam apenas alguns elementos, e não
um jogo propriamente dito. Jogos sérios são projetados com a intenção de melhorar
algum aspecto específico da aprendizagem (HAGGLUND, 2012).

No entanto, a

barreira entre algo que apenas utiliza elementos de jogos e um jogo, às vezes, é
difícil de ser percebida. Isso é pessoal, subjetivo e social, enquanto alguns podem
utilizar uma aplicação gamificada, outros podem jogá-la (DETERDING, 2011).
Sobre esse tópico, Kapp (2012), Fardo (2013) e Mattar (2014) argumentam
que gamificação não deve ser confundida com o uso de games na educação,
esclarecendo que:
[...] podemos gamificar uma aula sem necessariamente usar um
game, utilizando por exemplo elementos de games como diversão,
interação, conflito, colaboração, competição, recompensas, feedback
rápido e constantes aos alunos, personalização da aprendizagem e
histórias.

E da mesma forma, um curso tradicional pode oferecer ao aluno a
possibilidade de jogar um game, mas dentro de uma metodologia instrucionista não
explora as contribuições dos elementos do design do game. Em outras palavras,
“podemos gamificar a educação sem games, e usar games em educação sem
gamificar”.

2.3 A aplicação da gamificação
Vianna et al. 2013 acredita que a gamificação tem como princípio despertar
emoções positivas e explorar aptidões atreladas a recompensas virtuais ou físicas
ao se executar determinada tarefa. Por isso, é aplicada em situações e
circunstâncias que exijam a criação ou a adaptação da experiência do usuário em
um produto, serviço ou processo.
De acordo com Liu, Alexandrova e Nakajima (2011 apud França e Reategui,
2013), para usar a Gamificação em um ambiente não relacionado aos jogos, a ideia
é criar um ciclo de Gamificação. Nesse sentido, a interação inicia a partir de um
objetivo ou desafio claro com uma condição de vitória específica. Cada vez que o
usuário alcançar uma determinada meta, algumas recompensas são dadas nesse
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sentido, o que é normalmente suportado por um sistema de pontos (pontuação,
moeda virtual, pontos de experiência etc.). Com base no sistema de pontos e
históricos de conquistas, um quadro de líderes (globais ou parciais) e emblemas é
fornecido aos jogadores para motivar a colaboração e a competição.
Para Hagglund (2012, apud LINDNER e KUNTZ 2014), a gamificação pode
ser utilizada para conduzir a participação em diversas atividades como
(HAGGLUND, 2012, p. 29 apud ):
• leitura de artigos;
• criação de conteúdo;
• compartilhamento de conteúdo;
• votar no conteúdo;
• produtos de classificação;
• explorar sites;
• trabalho; e
• compras.
A gamificação tem sido aplicada por empresas e instituições de diversas
áreas como ferramentas melhoradas em relação às abordagens tradicionais,
sobretudo no que se refere a envolver pessoas em processos seletivos e metas de
produção, a familiarizar-se com novas tecnologias, agilizar seus processos de
aprendizado ou treinamento, desenvolver suas competências e tornar mais
agradáveis tarefas consideradas tediosas ou demasiadamente repetitivas. Muitas
das maiores marcas do mundo estão implantando gamificação. Nike, Nissan,
Petrobrás e Goodyear estão todas entrando na tendência e, à medida que mais e
mais estudos tornam-se disponíveis, as vantagens para gamificação no local de
trabalho estão se tornando cada vez mais aparente.
A Nike entrou na concorrência do mercado de gamificação, mostrando como
essa pode integrar com o mundo real e focar completamente em sua marca, A
empresa criou o produto Nike+ (lê-se Nike plus) em que os consumidores podem
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comprar um chip especial e colocá-lo no tênis. Este chip conta quantos passos o
dono do tênis dá quando anda ou corre e, assim, é possível organizar corridas
virtuais onde os passos de diferentes grupos de usuários são somados e publicados
na internet. Em sua nova versão, o Nike Plus está ainda mais conectado. Agora,
será possível medir qualquer movimento do corpo, seja a altura de um salto, um
deslocamento lateral, ou um soco, por exemplo. A velocidade ganhou novas formas
de mensuração e a performance adquiriu um rico conjunto de dados e estatísticas.
Com os novos recursos, o aplicativo da Nike possibilita criar uma grande
plataforma de treino e rastreamento de todos os movimentos do atleta enquanto ele
estiver

calçando

o tênis.

Além

disso,

o aplicativo

apresenta

uma

série

de exercícios e desafios com o objetivo de melhorar o rendimento do atleta, que
funcionará como um pacote de preparação física. O grande destaque da nova
versão do aplicativo é que os sensores nos solados dos tênis possibilitarão
compartilhar todos os movimentos nas redes sociais, encurtando a ponte entre o real
e o digital. Além disso, tudo poderá ser gravado em vídeo e compartilhado.
Utilizar a estratégia de gamificação aumenta o engajamento e o envolvimento
com a marca. No novo Nike Plus, o usuário é estimulado, por meio de mecânicas de
games, a competir e desafiar tanto os maiores atletas do mundo, quanto os amigos,
ou até ele mesmo. Certamente o tênis trará uma experiência única aos treinos e irá
incentivar o usuário a alcançar suas metas e compartilhar com os amigos, criando
uma grande rede esportiva.
A Nissan, por exemplo, produziu um já bem conhecido sistema de
gamificação em sua linha LEAF de Veículos Elétricos, na qual, a fim de tornar a
condução do Nissan LEAF mais divertida e prática, o motorista pode optar por criar
uma conexão constante com o veículo. Apoiando o prazer de dirigir um Nissan LEAF
o seu sistema de TI (Tecnologia da Informação) comunica ao motorista informações
que ele quer ou precisa saber quando está dirigindo seu VE. Por exemplo, permite
que o motorista veja, num relance, a informação de quanto de energia ainda resta na
bateria, e alerta-o quando ele deve recarregar. Ao propor ao motorista de seu mais
recente modelo de carro elétrico ganhar pontos ao evitar pisar inutilmente no
acelerador – sua pontuação aparece no painel ao lado das dos outros condutores da
região. O sistema encoraja a compreensão das razões pelas quais é importante
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economizar energia, assim, a medalha virtual é atribuída ao piloto mais econômico
A Petrobras também usou a gamificação para engajar colaboradores na
coleta seletiva. O “Residuogame” é um vídeo desenvolvido para a refinaria da
Petrobras para promover a conduta correta na coleta seletiva da refinaria. O game
conta com 03 estágios que aborda todo o processo de tratamento de resíduos.
Foi distribuído aos colaboradores da refinaria e utilizado em um ambiente de
competição a fim de estimular o empenho dos envolvidos. Ao final, o colaborador
acaba assimilando a conduta correta por meio de um aprendizado indireto, do
esforço de conseguir terminar o game e ter um desempenho melhor que os colegas.
Outra aplicação de gamificação interessante foi usada no Grande Prêmio do
Conhecimento, da empresa de pneus Goodyear. Há dois anos, é feito um jogo com
duração de alguns meses, que tem por objetivo incentivar os treinamentos online.
De acordo com o portal, o projeto transformou-se em um evento esperado por todos
os operadores. Durante a aplicação, a adesão de treinamentos realizados aumenta
em 400%. Com a exibição de um ranking, todos os participantes ficam sabendo suas
colocações e dos demais, o que acaba por acirrar a disputa e gera um engajamento
maior na execução de todas as atividades do game.

2.4 A gamificação na educação e as críticas quanto ao seu uso
Considerando que a gamificação se apropria dos mecanismos de jogos para
a resolução de problemas e para motivação de um determinado público, a mesma
também pode ser aplicada para repensar as práticas pedagógicas tradicionais, a fim
de tornar a educação mais atraente. Na mesma direção, Schmitz, Klemke e Specht
(2012) afirmam que a gamificação aplicada no processo de aprendizagem contribui
tanto para a motivação como para o desenvolvimento cognitivo do estudante.
Segundo Lee e Hammer (2011), atualmente, o sistema de ensino tem como
principais obstáculos: a motivação e a imersão dos alunos no currículo. O uso do
conceito gamificação nas salas de aula, poderá vir a ser benéfico para os alunos, já
que estes passam diversas horas imersos no espaço virtual dos jogos, conhecendo
bem as suas regras, as suas estruturas e as recompensas entre outros elementos
inerentes a este universo.
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O ambiente padrão das escolas, muitas vezes, resulta em consequências
indesejáveis, tais como a desmotivação, o mau comportamento, o fraco aprendizado
e a evasão "(Lee & Hammer, 2011). Vídeo games, por outro lado, criam um alto
nível de envolvimento. Angry Birds já foi baixado mais de 200 milhões de vezes
(Kovach, 2011) e Farmille 2 é jogado por cerca de 8 milhões de usuários por dia
apenas seis meses após seu lançamento. Gamificação tenta capturar o poder
motivacional de jogos e aplicá-lo nos problemas do mundo real como os problemas
de motivação nas escolas. Motivação e engajamento são os principais desafios para
o sistema educacional (Bridgeland, Dilulio, e Morison, 2006).
Para Fardo (2014), a gamificação na aprendizagem pode ser utilizada desde
um número reduzido de elementos até um número maior, fazendo com que o
produto final possa produzir uma experiência próxima a de um game completo. A
escolha dos elementos e suas aplicações em um contexto dependerá do objetivo do
projeto em questão. Podemos construir sistemas gamificados baseados apenas em
pontos, medalhas e tabelas de líderes (PBL – Points, Badges and Leaderboards),
que são apenas as mecânicas mais básicas de um game, com a finalidade única de
promover mudanças no comportamento dos indivíduos por meio de recompensas
extrínsecas, ou podemos construir uma experiência mais significativa. Essa
experiência vai além do que as mecânicas básicas dos games oferecem e motiva
intrinsecamente os indivíduos a desempenharem os seus papéis da melhor forma
possível dentro do contexto em que se encontram (WERBACH e HUNTER, 2012).
Kapp (2012) acredita que alguns elementos presentes nos games como
regras, conflito, competição, cooperação, recompensa e feedback, níveis de
dificuldade e criação de histórias favorecem o engajamento dos alunos. Entre os
elementos de jogos descritos por Kapp (2012), Carolei (2012) destaca a importância
das regras e de um desafio entre grupos, para gerar tanto um elemento de
competição como de colaboração. A autora também ressalta que nem todas as
características de gamificação podem ser utilizadas em todas as situações.
A gamificação normalmente faz uso do instinto de competição possuído pela
maioria das pessoas para motivar e estimular comportamentos. No entanto, seria um
erro supor que este é apenas um único conceito individual, já que os mesmos
mecanismos podem ser utilizados para encorajar colaboração e cooperativos. A
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esse respeito, Kapp (2011), Fardo (2013) e Mattar (2014) esclarecem que o conceito
de gamificação na educação tem sido, muitas vezes, usado de maneira
extremamente pobre, pois está associado somente às ideias de premiação para,
supostamente, aumentar o nível de motivação dos alunos, o que levaria a uma
valorização maior das notas obtidas do que da aprendizagem em si, reforçando uma
concepção behaviorista de ensino – aprendizagem estímulo/ resposta.
(Bogost, 2011) critica o uso da gamificação apenas centrado nos pontos a
oferecer, envolvendo o usuário e promovendo a alteração do comportamento. Ao
centrar nos pontos, o foco recai em incentivos extrínsecos, de caráter mecânico, o
que gera uma espécie de condicionamento operante. A ideia de oferecer uma
recompensa ou punição para que as pessoas aprendam, devido a um estímulo, é
uma forma redutora de criar sistemas gamificados. O ser humano é mais do que o
seu comportamento, é também sentimento e emoção.
Para que isto seja evitado, é necessário que a gamificação não seja vista
apenas como uma abordagem direcionada a mudar o comportamento dos
indivíduos, fundamentada em pressupostos behavioristas (LADLEY, 2011). Deve ser
vista como uma estratégia voltada à construção de experiências mais significativas,
ancorado em princípios interacionistas, como defendido por Sheldon (2012), que
supera as visões mais simplistas e consegue enxergar os games como sistemas
complexos.
Para Werbach (2012), a maioria dos sistemas gamificados não teve sucesso,
porque não foi pensado em dar ao usuário escolhas com significado, apenas
permitiram cliques aleatórios sem significado (clicar uma vez ou mil vezes era igual
na tentativa de alcançar um objetivo). Não foram criados com o objetivo de o usuário
dominar a tarefa, por tentativa e erro e, por conseguinte, aprendizagem. A
recompensa desse domínio era baseada apenas no caminho que se percorre e não
no objetivo que atinge. Muitos sistemas gamificados não usam a interação com
(outros) usuários, nem percebem que existem vários tipos de usuários com vários
tipos de motivação e ideias de divertimento.
Nessa mesma direção, Carolei (2015)2 defende o uso da gamificação na
educação, não apenas como forma de motivar e enfatizar o aspecto comportamental
2

Contribuição da Profª. Dra. Paula Carolei no exame de qualificação PUC-SP em 16/03/2015.
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do aluno, mas também de aprofundar o conhecimento. Para a autora, existem
muitos outros aspectos da gamificação que podem ser explorados como a
contextualização que pode ajudar a criar um ambiente imersivo, a autoria, a estética,
a narrativa que podem ser usados como apoio a metacognição sem tirar o
empoderamento do aluno.

2.5 Razões para gamificar
Os educadores estão percebendo que os alunos não estão respondendo mais
às aulas da velha escola, estão a procura de algo inovador que irá envolver todos os
alunos. Os educadores estão começando a implementar gamificação, porque os
jogos interessam muitas pessoas de todas as idades.
O blog “Melhores práticas: Gamifique sua aula com o Moodle”, do inglês
“Best Practices: Gamify Your Class with Moodle” declara cinco razões

para

gamificar a aula (Hayman, 2013):
1. Engajamento: Vídeo game se concentra em missões, desafios, níveis,
etc, que mantêm a atenção do aluno, enquanto eles estão aprendendo
o conteúdo.
2. Falha segura: Jogos ensinam os alunos que o fracasso é aceitável e
que podem tentar e tentar novamente, até que dominem o nível sem
qualquer penalização no mundo real. O mesmo acontece em uma sala
de aula gamificada, onde os estudantes cometem erros e aprendem
com eles no processo educativo. Os alunos podem retomar um teste
ou tarefa até que eles a dominem ou concluem-na. Nesse sentido, o
papel do professor é orientar a aprendizagem do aluno e oferecer um
feedback construtivo.
3. Recompensas alternativas: Nem todos os alunos são motivados por
uma nota em sala de aula ou em seu boletim. Em uma sala de aula
gamificada, há um sistema de recompensa diferente, como pontos de
experiência (XP), emblemas, títulos por realização, aumento da
pontuação etc, que representa o desempenho do aluno e a
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aprendizagem. Conhecimentos, habilidades, conquistas e outras
realizações de aprendizagem podem ser validadas com outras
recompensas além de uma nota.
4. Escolha/opção dos alunos: Os alunos têm a opção de escolher o que
eles podem fazer dentro do contexto de uma sala de aula gamificada, o
que pode motivá-los. Têm a oportunidade de aprender o conteúdo de
acordo com suas habilidades e avançar em seu próprio ritmo. Dito isto,
nem todos os alunos estarão no mesmo nível, aprendendo a mesma
coisa, ao mesmo tempo.
5. Colaboração: Alguns alunos podem ter dificuldade em trabalhar em
grupo na sala de aula. Essa situação é atenuada quando os jogos têm
os aspectos de trabalhar em pequenos grupos, clãs, famílias em que
têm objetivos semelhantes e se identificam uns com os outros.
Dentre esses elementos de jogos acima mencionados, poderemos perceber
muitos deles presentes no Busuu. Alguns de forma mais visíveis e outros de forma
mais tímida, mas em geral, sempre presentes.

2.6 A gamificação nas redes sociais
Na Web, as redes sociais são ambientes virtuais onde os membros
interagem com outros membros e criam redes baseadas em algum tipo de
relacionamento. Juntamente com as redes sociais, as tecnologias da Web 2.0 têm
mudado a maneira como os usuários se relacionam com as aplicações. Devido a
essa mudança, o novo foco é o engajamento do usuário.
Assim, com o objetivo de aumentar o engajamento dos usuários com os
aplicativos, uma série de elementos originados da gamificação tem sido utilizados
nas redes sociais, especialmente os voltadas para a aprendizagem.
A gamificação lida com redes sociais como bases a partir das quais baseadas
em comunidades. A estratégia de motivação e o processo de feedback podem ser
iniciados, a fim de elevar o nível de engajamento na aprendizagem. As redes sociais
da Internet fazem um local ideal para a implementação da gamificação. Isso
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acontece porque as redes geralmente contêm toda a funcionalidade necessária para
suportar atividades de compartilhamento de recursos e colaboração, bem como
fornecer métodos para acompanhar o progresso do aluno e as interações.
Nesse sentido, para a gamificação, a rede social é vista como uma unidade
de apoio para alcançar níveis mais elevados, pois ao se incorporar mecânicas de
jogos a uma plataforma digital, reconhece-se que os efeitos de rede, facilitada por
tecnologias web 2.0, são fundamentais na divulgação do impacto da atividade de
jogo por meio de redes sociais (Zorour, 2012). Ainda segundo o mesmo autor, as
dinâmicas de jogos estão interligados com a rede social que serve para divulgar e
acelerar as atividades de jogo do usuário e seus sinais de engajamento e
reconhecimento por meio de redes de amigos.
Alguns exemplos da gamificação e sua integração com redes sociais voltadas
para a aprendizagem, podem ser vistas em sites de rede social como Busuu,
Duolingo e LiveMocha dentre outros, que mostram seu elevado potencial para a
educação. Esses sites utilizam estratégias de diferenciação e recompensas para
persuadir o comportamento dos seus usuários conforme ações realizadas dentro do
site. Na verdade, a dinâmica de jogos e redes sociais estão interligados com a rede
social que serve para propagar e acelerar a atividade do usuário no jogo e seus
sinais de engajamento e reconhecimento por meio das redes de amigos (Zourou,
2012).
Com o resultado encontrado em suas pesquisas, Lindner e kuntz (2014)
propõem formas de aplicar a gamificação em redes sociais, considerando seu
possível impacto educacional que podem ser vistas no Quadro 2 abaixo:
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Quadro 2 – Elementos de jogos em redes sociais e seus impactos educacionais
Elemento de
Jogo

Aplicação em Redes Sociais

Impacto Educacional esperado

Níveis
adaptados às
habilidades dos
usuários.

Criar tarefas individuais ou em grupos Motivar por meio de tarefas realizáveis e
adaptadas às habilidades do usuário, adequadas ao nível do membro.
seu nível de conhecimento e tempo
de participação. Por exemplo: além
de contribuir em um fórum, o usuário
pode passar a ser moderador.

Tarefas
complexas
quebradas em
atividades
menores.

Dividir tarefas grandes em etapas que Gerar a sensação de realização ao finalizar
possam ser concluídas mais
as tarefas, incrementando a produtividade.
rapidamente. Por exemplo: o
Habilidade de planejamento.
cadastro do usuário no sistema pode
envolver o preenchimento do perfil
em etapas.

Níveis
crescentes de
dificuldade.

Fornecer desafios cada vez mais
complexos. Por exemplo: sugerir
outros tipos de contribuição ou
interação com outros grupos.

Tornar o processo de aprendizagem em
uma crescente. Proporcionar a curiosidade
intelectual e interação social.

Repetição de
Permitir que o usuário tente mais de
experimentações uma vez a realização de alguma
tarefa. Por exemplo: editar um
comentário para melhorar sua
avaliação pelos colegas.

Proporcionar a aprendizagem por meio do
feedback e da possibilidade de
correção/alteração da contribuição.
Evolução.

Diferentes
possibilidades
de caminhos.

Fornecer diferentes meios para
realização das tarefas ou avançar de
nível. Por exemplo: compartilhar um
vídeo por meio de link, upload de
arquivo ou gravar na hora.

Estimular a colaboração e o avanço por
diversos meios.

Pontuação

Pontuar determinadas atividades que Promover o incentivo externo - competição.
Reconhecimento e status. Realização de
promovam a interação na rede. Por
exemplo: ao completar o
tarefas burocráticas ou pouco motivadoras.
preenchimento do perfil o usuário
ganha 100 pontos.

Reconhecimento
e recompensa
por professores,
pais, alunos ou
outros membros.

Permitir que usuários avaliem as
contribuições dos demais, gerando
rankings - competição. Por exemplo:
colegas avaliam artigos do usuário
em uma escala de 1 à 5.

Promover o reconhecimento social.
Incentivar a contribuição de qualidade.
Identificação dos usuários e das
contribuições mais significativas.

Ciclos rápidos de Prover retorno para todas as
Avançar no processo de aprendizagem.
feedback
atividades, tanto do sistema como do Promover atividades constantes na rede.
demais membros. Por exemplo:
mensagens automáticas elogiando o
avanço do usuário e estimulando-o a
seguir em adiante.
Personalização

Permitir que o usuário possa
Pertencimento e controle. Fornecer um
personalizar elementos. Por exemplo: espaço pessoal em meio à rede repleta de
avatar personalizável.
pessoas diferentes.

Fonte: (Lindner e Kuntz, 2014, p.250)
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2.7 A gamificação como teoria de aprendizagem
Bíró (2013) afirma que muitos elementos de gamification podem também ser
interpretados como princípios de uma única e inovadora base teórica para enfrentar
e lidar com a nova geração de alunos e interpretar os componentes do processo de
aprendizagem. Em um dos seus artigos, o autor propõe uma interpretação
completamente nova ao analisar a gamificação (ou gamification) como a 5ª teoria da
aprendizagem, fazendo comparação com as abordagens behaviorista, cognitivista,
construtivista e conectivista ao longo de cada elemento do processo de
aprendizagem.
Na primeira década do século XXI, uma nova geração, muitas vezes referida
como Geração Z, começou a entrar para o ensino superior. Requer métodos
adaptativos de aprendizagem, não só em colégios e universidades, mas também na
estratégia de RH em seus locais de trabalho. As novas características desta geração
têm sido previamente ligadas à teoria da gamificação, reconhecendo o mérito da
teoria em lidar com as necessidades específicas do já mencionado grupo social.
Considerando uma nova geração de aprendizes e as mudanças significativas
no ensino nos últimos anos, onde o aumento do número de programas inter e
multidisciplinares e a crescente escala de participação em programas de mobilidade
internacional causam situações de aprendizagem específicas que podem ser
tratadas de forma mais eficazes com base na teoria da gamificação (Bíró, 2013).
Os membros da Geração Z utilizam a Internet e as mídias sociais,
frequentemente e de forma segura, como se isto fizesse parte de suas vidas e
socialização desde o início. Como essas redes de comunicações são utilizadas
naturalmente, a nova teoria da aprendizagem poderia utilizar essa característica da
geração Z, como o sistema de avaliação e de recompensa da gamificação. Os
membros dessa geração são fortemente baseados na comunidade, e o valor de
cada conquista pode ser influenciado pela avaliação subjetiva do grupo. Outra
importante característica é a diminuição na habilidade de prestar atenção, fato que
também poder ser resolvido pela gamification, ja que o processo de aprendizagem é
dividido em pequenas partes e a motivação também se destina a ser melhorada por
pequenos reforços positivos semelhante ao conceito behaviorista.
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2.7.1 A nova teoria de aprendizagem
Para Biró (2013), a Gamificação tem elementos mais comuns com a teoria de
aprendizagem behaviorista (superioridade dos reforços positivos, passo-a-passo de
pequenas tarefas, feedback imediato, desafios progressivos) do que com todos os
três outros conceitos importantes em conjunto, no entanto, deve ser notado que
gamification não é apenas uma versão atualizada do sistema de B. F. Skinner.
Em primeiro lugar, gamificação como uma teoria de aprendizagem utiliza
sistema de avaliação baseado na comunidade e reforço, o que difere fortemente das
teorias anteriores, exceto do conceito conectivista. O segundo elemento é que a
gamificação é capaz de lidar com caminhos de aprendizagem diversificados, a
ênfase é sobre as pequenas conquistas, e não sobre as relações entre essas
conquistas. Então, múltiplos caminhos podem ser construídos para atingir a meta
principal baseado na atitude, habilidades e outras características dos aprendizes.
Este atributo da teoria deve ser apreciado cada vez mais com os grupos de
aprendizagem que estão ficando cada vez mais diversificado. O terceiro, elemento é
que a gamificação considera a dimensão visual do processo de aprendizagem muito
importante,

especialmente

a

visualização

do

progresso

no

processo

de

aprendizagem e do caminho de aprendizagem escolhido.
O uso efetivo de redes sociais, a abordagem do sistema de avaliação e
recompensa baseada na comunidade é inequivocamente paralelo ao conceito da
teoria da aprendizagem conectivista (Siemens, 2004). Apesar da classificação
cientifica desta teoria não ser incontestável (Verhagen, 2006), este artigo apresenta
este conceito como a quarta teoria da aprendizagem e o trata igualmente como as
abordagens behaviorista, cognitivista e construtivista.
A gamificação e a abordagem conectivista também enxergam as redes
sociais como estruturas de grande importância; no entanto, as duas perspectivas
são completamente diferentes. Teóricos conectivistas lidam com redes sociais como
não apenas estruturas / sistemas, mas como componentes vivos do processo de
aprendizagem e definem a própria aprendizagem como conectar diferentes nós ou
pontos dessas redes.
Gamificação, ao contrário, lida com redes sociais como bases a partir da qual
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a estratégia de motivação baseada em comunidade e o processo de feedback pode
ser iniciado, a fim de ser capaz de elevar o nível de engajamento no processo de
aprendizagem para cada participante individual. Provavelmente não seria um
exagero dizer que para a teoria da aprendizagem conectivista, a rede social é um
elemento-chave do processo de aprendizagem, enquanto que para gamificação, a
rede é mais uma unidade de apoio para alcançar níveis mais elevados de
motivação.
Por um lado, a gamificação usa a perspectiva individual para estudar o
avanço dos aprendizes e oferecer o melhor caminho de aprendizagem para cada um
deles com base em suas necessidades e qualidades. Por outro lado, a avaliação de
desempenho e o feedback são fortemente baseados na comunidade, o que requer
em geral, soluções simples e

esquemáticas, a fim de ser capaz de lidar com

diversos alunos do grupo com um único sistema. Como este último é responsável
por aumentar a motivação e o nível de envolvimento no processo de aprendizagem,
pode-se afirmar que uma parte crucial do processo de aprendizagem é, sem dúvida,
baseado na comunidade.
Como a gamificação não tem um conceito explícito sobre a criação do
conhecimento,

é

compreensível

que

anteriormente

nenhum

dos

autores

classificaram-na como uma nova teoria da aprendizagem. No entanto, obviamente, a
gamificação não tem uma noção precisa e nem definida da criação de
conhecimento, o que poderia ser reconhecido como um conceito relevante no
processo de aprendizagem. A Gamificação estabelece diferentes caminhos de
aprendizagem, a fim de ser capaz de se adaptar às características de diferentes
alunos, o que implica que os alunos e a maneira como eles aprendem são diversas.
Como diferentes caminhos de aprendizagem significam diferentes métodos para
adquirir o objetivado conhecimento que também pode ser interpretado como
diferentes formas de criação de conhecimento, a perspectiva está entre a fórmula
simples, e a geral do behaviorismo e do conceito do cognitivismo e construtivismo,
que usam uma visão mais sofisticada ao tratar o processo de aprendizagem como
um resultado de fenômenos únicos e orientados para situação.
No que diz respeito à natureza do conhecimento, a gamificação usa uma
visão externa, ao contrário do cognitivismo e do construtivismo, de forma
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semelhante ao behaviorista e a teoria da aprendizagem conectivista. A fim de ser
capaz de proporcionar conhecimento em pequenas quantidades, necessário para
construir um plano de aprendizagem ou de currículo, o conhecimento deve ser
externo e, pelo menos, parcialmente comum para os alunos. Nesse sentido, a
Gamificação enxerga o aluno como um dos atores mais importantes no processo de
aprendizagem, pois os alunos têm de escolher entre as rotas de aprendizagem e
competir uns contra os outros para alcançar níveis mais elevados ou obter mais
emblemas com base na motivação, que tanto pode ser intrínseca ou extrínseca.
No entanto, a gamificação como teoria afirma que o ambiente de
aprendizagem tem que ser moldado para usar os traços e atitudes dos alunos
existentes, seria, sem dúvida, excessivo dizer que os professores são responsáveis
apenas por estabelecer o ambiente e os diversos caminhos de aprendizagem e
assistir os alunos a seguir o caminho semelhante à aprendizagem programada ou do
blended learning. Nesse contexto, a responsabilidade do professor é promover maior
nível de envolvimento no processo de aprendizagem e ao mesmo tempo tentar
influenciar a motivação dos alunos para que ela se desloque de extrínseca para
intrínseca.
A gamificação como teoria também pode ser utilizada para reestruturar a
educação tradicional em sala de aula com vistas especialmente para as
características dos alunos, para os caminhos de aprendizagem e para o sistema de
recompensa se pretendemos mudar o conteúdo de aprendizagem ou não. A
essência da gamificação não é a tecnologia, mas o ambiente de aprendizagem
diversificado e o sistema de decisões e recompensas voltados para aumentar a
motivação e alcançar maior nível de envolvimento no processo de aprendizagem
(Kapp, 2012).
Em suma, deve-se notar que em relação aos componentes de aprendizagem,
a gamificação traçou uma nova e inovadora abordagem que tem raízes em teorias
de aprendizagem anteriores em alguns aspectos, e usa uma perspectiva
completamente nova em relação a outros como podemos ver no quadro abaixo:

63

Quadro 3 – Quadro comparativo das teorias da aprendizagem
Componentes
de
aprendizagem

Teoria de
aprendizagem
Behaviorista

Teoria de
aprendizagem
Cognitivista

O aprendiz

indivíduo
orientado por
instinto

indivíduo
consciente

indivíduo
consciente

indivíduo
consciente

indivíduo
consciente

Motivação

extrínseco

intrínseco

intrínseco

extrínseco

intrínseco

Conhecimento

externo

interno

interno

externo

Interno/
externo

O processo
de
aprendizagem

orientado pelo
ambiente

transformação
pessoal

transformação
pessoal
sistemática

transformação transformação
pessoal
pessoal
sistemática

O foco do
ensino em

o ambiente e o
comportamento
dos alunos

o processo
cognitivo do
aprendiz

o processo
cognitivo de
alunos com uma
visão especial
para o
conhecimento
prévio

a dinâmica de
o meio
redes com uma ambiente e o
visão especial
processo
para alocação cognitivo dos
de
aprendizes
conhecimento

Engajamento

individual

individual

individual

O caminho de
aprendizagem
é guiada pelo

professor

professor

professor

A atitude do
professor

ativo

ativo

reativo

reativo

proativo

A atitude do
aprendiz

reativo

reativo

ativo

proativo

proativo

Feedback

individual

individual

individual

baseado em
rede

baseado no
grupo

Fonte: (BIRÓ, 2013) – Nossa tradução

Teoria de
Teoria de
Gamificação
aprendizagem aprendizagem
Construtivista Conectivista

baseado em
rede

baseado no
grupo

aprendiz
professor
(descobre
(estabelece
caminhos
caminhos
diferentes), e o diferentes), e
professor
o aluno
(escolhe um (escolhe um
caminho)
caminho)
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Biró (2013) aponta que como a gamificação aborda os problemas
pedagógicos contemporâneos de forma mais eficaz do que as teorias da
aprendizagem anteriores, e há um quadro teórico amplo que abrange por completo o
processo de aprendizagem, com todos os componentes relevantes. Então, não deve
ser um exagero defini-la como uma nova teoria de aprendizagem.

2.7.2 O futuro das ciências da aprendizagem
Embora gamificação como teoria possa oferecer soluções mais adequadas às
necessidades pedagógicas da nova geração que outras relevantes, a classificação
científica e o futuro do conceito são ainda indecisos. A gamificação pode ser vista
como uma nova ferramenta de marketing ou um projeto inovador baseado em
comunidade ou um método para atingir o mais alto nível de envolvimento no
processo de aprendizagem ou de compra.
Em seu artigo, Biró (2013) pretende não só promover a classificação de
gamificação em ciências da aprendizagem, mas também sugere considerá-la como
uma nova teoria de aprendizagem, além das abordagens behaviorista, cognitivista,
construtivista e conectivistas. Certamente, o valor real de gamificação como teoria
da aprendizagem só poderia ser julgado após os resultados dos testes das
pesquisas de campo, usando uma perspectiva pedagógica e não de gestão ou de
marketing

65

CAPÍTULO 3 APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS

3.1 Aprendizagem de línguas e Internet
Segundo Zorour (2012), o impacto da Internet na aprendizagem de línguas
tem crescido exponencialmente. Alguns anos atrás, as primeiras experiências da
Internet fornecida aos alunos era a oportunidade de encontrar informações on-line e
compartilhar suas descobertas com outros estudantes de línguas. Para a geração de
hoje, ferramentas da Web 2.0, ou seja, "a web gravável", (KARPATI, 2009, p. 140)
ou a web read/write (ANDERSON, 2007) permitem a criação de novos conteúdos;
canais de comunicação, fornecendo aos alunos de línguas estrangeiras novos
incentivos e oportunidades para interagir facilmente com pessoas de todo o mundo.
Além disso, Lomicka e Lord (2009) ressaltam a importância do indivíduo como
parte de um todo coletivo, o que torna as ferramentas da web 2.0 bem adequadas
para a aprendizagem de línguas em ambientes tradicionais, virtuais e híbridos, uma
vez que promove tanto a interação como a colaboração. As práticas da Web 2.0,
juntamente com o crescimento do uso da Internet, mudaram a natureza do fluxo de
informações e de como nossos alunos compreendem o mundo.
Dessa forma, ao usar as ferramentas da Web 2.0 os alunos têm maior
autonomia e estão ativamente envolvidos no desenvolvimento do conhecimento,
uma vez que tem mais controle sobre a própria aprendizagem. As novas tecnologias
aumentam o engajamento dos alunos em encontrar, reconhecer e analisar os
recursos por conta própria (ZOUROU, 2012).
Estudiosos como Fox (1998) e Warschauer (1996) comentam que o uso da
Internet no ensino e aprendizagem da língua inglesa pode oferecer inúmeras
contribuições:
a) o aumento da motivação intrínseca do aluno, ou seja, o verdadeiro
interesse de aprender quando ele percebe que essa tecnologia torna possível a sua
conexão com o mundo (FOX, 1998).
b) contextos autênticos e significativos de material de língua e cultura.
(WARSCHAUER, 1996).
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c) comunicação rápida, conveniente e barata com falantes da língua inglesa
no mundo todo, pelo tempo que se desejar, seja ela assíncrona, por meio do correio
eletrônico (e-mail), ou síncrona, em tempo real, como a das salas de bate-papo
(chat), que permite a várias pessoas realizarem uma conversação simultânea
(WARSCHAUER, 1996).
d) aumento de interação entre os aprendizes, resultado da baixa do filtro
afetivo,3 uma das principais barreiras à aprendizagem (WARSCHAUER,1996). Como
o discurso eletrônico apresenta-se em sua maior parte escrito, proporciona ao aluno
mais tempo para organizar a maneira de se expressar, diminuindo o grau de
ansiedade e o temor de exposição diante do grupo que ocorre na interação face a
face presente na sala de aula. Nesse sentido, especialmente o aprendiz tímido tem a
ganhar, já que deixa de contar com a vergonha tipicamente demonstrada na
comunicação presencial.
e) Desenvolvimento de habilidades é estimulado, já que a interação com
falantes nativos da língua, força o aluno a praticar funções específicas como
negociar, persuadir, esclarecer significados.
A esse respeito, Paiva (2001b) afirma que a Internet na aprendizagem de uma
língua estrangeira fornece um ambiente rico para construção de conhecimento,
sendo favorável para o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem.
Nesse sentido, a Internet oferece ao aprendiz uma série de oportunidades para a
interatividade, possibilitando a inserção dele em uma comunidade mundial de outros
tantos aprendizes e falantes de outras línguas, na qual há a possibilidade de
comunicação em contextos reais.
Marshall (2010 apud QUADROS, 2011) explica que quando há uma grande
comunicação interativa e virtual, a Internet se configura em um ambiente amistoso
para o desenvolvimento do aprendizado de uma LE. Para a autora, a comunicação
entre sujeitos no meio eletrônico possibilita que a abordagem comunicativa se
realize na ação pedagógica, ainda a ser concretizada efetivamente na escola. Para
tanto, o aprendiz de uma LE precisa se envolver em situações, contextos sociais e
3

A hipótese do filtro afetivo (The Affective Filter Hypothesis), proposta por Krashen (1987) é bastante difundida na
atualidade, sugere a existência de uma barreira emocional capaz de dificultar ou até bloquear a aprendizagem de uma
língua estrangeira.
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culturais autênticos na língua-alvo. É importante que ele realmente produza sentidos
de forma colaborativa com seus interlocutores, buscando agir socialmente.

3.2 Aprendizagem de línguas mediada pelo computador (CALL)
Ao longo dos anos, os educadores têm presenciado significativas mudanças
na maneira como a língua é ensinada. Teorias e práticas fazem com que o ensino e
aprendizado evoluam e mudem seu foco de geração em geração. As principais
abordagens na didática das línguas estrangeiras sofreram, ao longo do tempo, uma
evolução que esteve interligada com o recurso às tecnologias (os laboratórios áudio,
o rádio, a televisão, o gravador, o computador, etc.
De acordo com Warschauer e Kern (2000), o computador vem sendo utilizado
no ensino de línguas desde 1960, mas só se manifestou como uma ferramenta
significativa na área educacional décadas depois, especialmente na área de línguas
estrangeiras. Com a mudança de foco do ensino de línguas para a comunicação, a
ênfase no engajamento de alunos com o discurso autêntico, significativo e
contextualizado trouxe implicações para a integração da tecnologia no ensino e
aprendizagem de línguas. Com o computador, a informatização ampliou as
possibilidades de ensino-aprendizagem de idiomas.
Sob uma nova abordagem de ensino, a tecnologia é utilizada de forma a
ampliar as oportunidades de interação de alunos com contextos significativamente
ricos, por meio do qual esses alunos possam construir e adquirir competência na
Língua Estrangeira. A aprendizagem de uma língua passa a ser vista como um
processo de socialização em comunidades discursivas específicas. Sob este ponto
de vista, alunos devem ser encorajados a participar de interação social autêntica a
fim de poderem praticar situações comunicativas fora do contexto de sala de aula.
Dessa forma, a Comunicação Mediada por Computador, do inglês ComputerMediated Communication (CMC), apresenta uma possibilidade de comunicação
direta entre aprendizes da língua-alvo e outros aprendizes.
Para Warschauer (1996), é possível praticar a língua-alvo de qualquer lugar e
24 horas por dia, de forma assíncrona ou síncrona. A modalidade assíncrona não
ocorre simultaneamente e favorece a produção de mensagens mais elaboradas,
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como por meio de e-mail. A comunicação síncrona, por sua vez, ocorre em tempo
real, podendo um aluno comunicar-se não só com outro aluno ou com o professor ao
mesmo tempo, mas também com várias pessoas.
Segundo Levy (1997, p. 1), “a Aprendizagem das Línguas Assistida por
Computador pode ser definida como a procura e o estudo de aplicações do
computador no ensino e aprendizagem das línguas”. A fim de esclarecer a relação
entre as teorias de aprendizagem da língua estrangeira e a utilização do
computador, adotaremos a abordagem Warschauer (1996) que no seu estudo se
refere às diferentes fases da Aprendizagem das Línguas Assistida por Computador,
do inglês Computer Assisted Language Learning – CALL. Conforme Leffa (2006, p.
12), CALL é uma área de pesquisa que busca investigar o impacto que o
computador pode causar no processo de ensino/aprendizagem de línguas, quer seja
na língua materna, quer seja em qualquer língua estrangeira. Recorrendo ao estudo
de Warschauer (1996), percebemos a interligação clara entre a CALL, as teorias de
aprendizagem das línguas, os métodos e abordagens de ensino e o uso do
computador. Warschauer divide a história da CALL em três etapas.
De acordo com o autor, a primeira etapa denominada Behaviorista foi criada
na década de 50 e implementada nas décadas de 60 e 70, foi embasada nos
princípios das teorias behavioristas. Os programas de computador criados nesta
época para a aprendizagem das línguas possibilitavam o treino de aspectos formais
isolados, morfologia, sintaxe e vocabulário, de forma direta, fornecendo um feedback
imediato e visando uma aprendizagem ao ritmo do aluno, os programas eram
relacionados ao modelo do computador como tutor. O papel do computador era de
um tutor que substituía, pelo menos em parte, o professor. A interação com o
professor não era relevante, o foco dos exercícios era na forma, na precisão
linguística e na manipulação de rotinas de exercícios (drills), pois o computador
fornecia incansavelmente as estruturas gramaticais que o aluno repetia até acertar.
No entanto, dois fatores contribuíram para a sua decadência: a rejeição das teorias
behavioristas e o surgimento dos microcomputadores — uma inovação aos
computadores centrais — abrindo espaço para a chegada da segunda fase do
CALL.
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A segunda fase, Comunicativa, cujo auge compreendeu as décadas de 70 e
80, é embasada pela abordagem comunicativa de ensino e ganhou muitos adeptos
que acreditavam que os drills (os exercícios de repetição) da fase anterior não
ofereciam subsídios suficientes para que a comunicação autêntica ocorresse.
Enfatizava-se a linguagem usada em contextos típicos da comunicação cotidiana.
Passa-se a entender a língua em seu potencial funcional e comunicativo. Segundo
Warschauer, a CALL comunicativa não pretendia tanto levar o aluno a descobrir qual
a resposta certa, o mais importante era estimular a discussão entre os alunos, a
escrita e o pensamento crítico. Esta foi, sem dúvida, uma abordagem que contribuiu
para uma metodologia em que o contexto passou definitivamente a ser considerado
como relevante.
Os primeiros programas disponíveis dessa fase, embora mais interativos, são
uma extensão das atividades desenvolvidas do modelo computador como tutor.
Nesse momento, o computador segue como o detentor da resposta certa, sendo que
o caminho que leva a essa resposta passa a ser dominado pelo aprendiz, a quem é
permitido fazer escolhas próprias. O computador segue com sua função de tutor,
mas assume, ainda, a função de ferramenta que estimula o pensamento crítico e a
interação. O computador, como ferramenta, não oferecia necessariamente material
para o ensino de línguas, o foco era fazer com que o aluno obtivesse mais
conhecimento e compreensão da língua por meio de processadores de palavras,
corretores de gramática, ortografia, etc.
Neste período, assiste-se também ao aparecimento dos computadores
portáteis, que permitiram uma crescente utilização nos vários domínios da
aprendizagem. Como refere Warschauer (1996), o computador continua a ter a
resposta final, mas na abordagem comunicativa, o papel do aluno passa a ser mais
ativo. Ele decide quais os caminhos a tomar e os que melhor respondem às suas
necessidades. Não se espera que o computador ensine a língua, mas que seja um
facilitador da aprendizagem. Dessa maneira, professores e estudiosos acreditavam
que a CALL ainda não havia alcançado todo o seu potencial. Um novo modelo de
ensino que integrasse os vários aspectos da língua ao processo de aprendizagem
era necessário, e graças às novas tecnologias que surgiram nas últimas duas
décadas, isso foi possível.
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A CALL Integrativa, desenvolvida no final da década de 80 e presente durante
a década de 90 e no século XXI, é amparada por dois grandes desenvolvimentos
tecnológicos: recursos multimídia e a Internet. O CD-ROM, por exemplo, viabiliza a
realização de atividades que integram som, gráficos, textos e vídeos. Além disso, o
aluno conduz sua aprendizagem em ritmo próprio, trilhando vários caminhos
diferentes, devido ao caráter hipermidiático dos recursos multimídia. A tecnologia
multimídia permite ao aluno o acesso a texto, som, animação, vídeo e contempla
ainda a ligação hipermídia. Tudo isto se torna possível ao alcance de um clique,
dando ao aluno a possibilidade de escolher o seu trajeto de navegação.
A ligação hipermídia permite uma abordagem da língua estrangeira mais
próxima da realidade, uma vez que um mesmo suporte pode contribuir para o
desenvolvimento das várias competências de comunicação: expressão oral e
escrita, comunicação oral e escrita, promovendo o progresso na língua-alvo e
impulsionando ocasiões de aprendizagem contextualizada. Já a Internet possibilita a
comunicação entre os alunos e também com nativos da língua-alvo, seja de uma
forma assíncrona (que não é simultânea) ou síncrona (em tempo real). A
comunicação pode ser feita de um para um ou de um para vários, oferecendo
diversas modalidades de partilha de informação. Na Internet, os alunos poderão
encontrar documentos autênticos de vários tipos, seja vídeos, imagens, textos,
gravações, e, além disso, podem publicar os seus próprios materiais, tornando-os
públicos, dando-lhes visibilidade.
Embora

as

três

abordagens

de

utilização

do

computador

ao

ensino/aprendizagem de línguas no século XXI, de alguma forma, estejam presentes
nos contextos educacionais atuais, a do CALL Integrado tem sido a mais prestigiada.
Isso se deve ao fato desta objetivar a integração das novas tecnologias ao ensino,
principalmente por meio dos recursos da Internet que permitem que uma grande
diversidade de atividades possa ser desenvolvida em ambientes on-line, por serem
capazes de suportar a comunicação síncrona e assíncrona, por armazenarem
dados, por possibilitarem que os próprios alunos criem ambientes e conteúdos
próprios e por auxiliarem o professor a potencializar e a diversificar a aprendizagem
de línguas.
Além disso, estamos numa era na qual a aprendizagem em contextos sociais,
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em comunidades de prática (WENGER, 1998) ou em comunidades virtuais (Paiva;
2001b)

é

de

extrema

relevância,

pois

as

teorias

que

embasam

o

ensino/aprendizagem de línguas, atualmente, têm o seu foco na interação e na
colaboração, onde ambientes da Internet desempenham um papel fundamental.
Por meio do quadro a seguir, apresenta-se as principais características da
evolução do CALL até o século XXI:
Quadro 4 – Os três estágios do CALL
ESTÁGIO

1970 – 1980:
CALL
behaviorista

1980 – 1990:
CALL
comunicativa

Século XXI:
CALL
integrativa

Tecnologia

Grande computador
central

Computadores
pessoais

Multimídia e Internet

Paradigma
do ensino de Inglês

Gramática- tradução e
Audiolingual

Abordagem
Comunicativa

Enfoque baseado em
conteúdos, Inglês para
fins específicos (ESP) /
acadêmicos (EAP)

Visão da língua

Visão da língua
Estrutural
(sistema de estrutura
gramatical)

Cognitiva
(sistema mentalmente
construído)

Sociocognitiva
(desenvolvida em
interação social

Principal uso dos
computadores

Exercícios
repetitivos

Exercícios
comunicativos

Discurso autêntico

Objetivo
Principal

Exatidão

+ Fluência

+ Ação

Fonte: (Warschauer, 2000, p. 64) – Tradução nossa

3.3 Aprendizagem IN-TANDEM
A rede social Busuu está contextualizada num modelo de aprendizagem
tandem. O tandem consiste em sessões bilíngues, em que falantes de diferentes
línguas estão interessados em aprender a LE na qual o outro é proficiente. Esses
falantes não necessitam ser nativos, nem professores com licenciatura (VASSALLO;
TELLES, 2009).
Trata-se de uma forma de interação autêntica, que possibilita abranger além
dos aspectos linguísticos habituais também a cultura do país do parceiro e as formas
mais coloquiais de linguagem. Segundo Delille, Ferreira, Opitz, Brammerts, e Little
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(1996, p. 10), é “um conceito educativo simultaneamente voltado para a autonomia e
para a cooperação.”
Partindo da ideia de integração entre pessoas de diferentes culturas, o
objetivo do tandem é juntar dois estudantes que queiram aprimorar seus
conhecimentos de uma língua. Combina-se um falante de uma determinada língua
com o aprendiz interessado na mesma. Esse aprendiz irá, por sua vez, ser falante
da língua que o parceiro tem interesse de aprimorar. Dessa forma, nos encontros, os
parceiros têm a oportunidade de trocar ideias e experiências, e assim, aprimorar
seus conhecimentos da língua-alvo, bem como refletir sobre a sua própria cultura e
língua materna. Portanto, como princípio geral, a parceria tandem terá a
reciprocidade e a autonomia que são peças chaves para a aquisição de línguas e
culturas estrangeiras. Cada um dos parceiros é responsável pelo seu próprio
processo de aprendizagem e determina quando, como e o que pretende aprender.
Anteriormente, esta interação autêntica só era possibilitada por meio do
sistema de penfriends, uma abordagem que se limitava à vertente escrita da língua.
Hoje em dia, há uma gama de ferramentas que possibilitam que o tandem se
desenvolva quase como tandem presencial com algumas possibilidades que a
internet oferece. A metodologia tandem nasceu na Alemanha. Helmut Brammerts
utilizou a simbologia da bicicleta para duas pessoas (em alemão, Tandem) para
designar esta ‘revolução’ no ensino de línguas estrangeiras (CARDOSO & MATOS,
2012). A metáfora é muito clara: são precisos dois para pedalar e a viagem será feita
pelos dois. Ou seja, os pares de aprendizes têm de se auxiliar mutuamente para
progredir, unindo esforços para alcançar os seus objetivos. É um trabalho
colaborativo, que exige o envolvimento de cada participante.
À medida que era adotado em outros países, o tandem foi evoluindo ao longo
das décadas, e a tecnologia permitia novas adaptações. De acordo com Cardoso e
Matos (2012, p.86), nos anos noventa surge o e-tandem, a distância, por meio de
chat ou e-mail. Foi criada nessa altura uma “rede de sites tandem http://www.slf.ruhruni-bochum.de – por meio da qual ainda é possível, atualmente, solicitar parceiros
para efetuar tandem.” (CARDOSO & MATOS, 2012, p.86).
Com o surgimento do e-tandem, o qual se tornou possível em razão das
Novas Tecnologias da Informação e Comunicação e da Internet, houve a
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necessidade de cunhar a terminologia tandem face a face, diferenciando-o do
tandem via mídia eletrônica (BRAMMERTS; CALVERT, 2003).
O tandem face a face é predominantemente oral, porém, não se exclui a
possibilidade de se trabalhar com textos e fazer anotações. A prática de tandem, até
o fim dos anos 80, era trabalhada em cursos intensivos que duravam algumas
semanas. Nesses cursos, o tandem ocupava menos da metade da carga horária e
era muito controlado. Universidades e instituições de ensino de línguas, onde existe
um grande número de estrangeiros e diferentes Línguas Estrangeiras são
trabalhadas, reconheceram o valor do tandem (BRAMMERTS; CALVERT, 2003).
Atualmente, esta modalidade de ensino e aprendizagem virtual pode ser uma
alternativa para o aprendizado de línguas ou um complemento das aulas em
institutos particulares de línguas, universidades e escolas. Temos o tandem
institucional, quando este é realizado dentro de uma escola ou universidade, e o
tandem independente, que consiste em um acordo mútuo entre indivíduos
(VASSALLO; TELLES, 2009).
Mais recente é o teletandem, em tudo semelhante às versões anteriores, mas
integrando um aspeto importante na aprendizagem de línguas: a visualização por
meio de uma webcam. Desta forma, os aspetos não-verbais da comunicação são
incluídos no processo quase como se estivéssemos em presença do nosso
interlocutor (CARDOSO & MATOS, 2012, p. 87).
No contexto de ensino e aprendizagem em teletandem, o aluno pode exercer
sua autonomia na medida em que assume a responsabilidade pelo seu aprendizado,
estabelecendo metas, organizando o conhecimento adquirido e avaliando o seu
desempenho, para assim, formular novas metas. Por outro lado, esse aprendiz não
se encontra sozinho nesse processo, por isso, precisa estar aberto a negociações e
contribuir com o aprendizado do outro, uma vez que ambos necessitam se beneficiar
da parceria estabelecida. É nesse sentido que se estabelece a relação entre
autonomia e reciprocidade. Conforme Brammerts (2003), os parceiros de tandem se
corrigem, sugerem alternativas, auxiliam com a compreensão de textos, traduzem,
explicam significados, respeitando as preferências do outro. Bons parceiros de
tandem reconhecem a autonomia do outro e estão preparados para encorajá-lo.
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Nas interações in-tandem, dois participantes assumem o compromisso de
ajudar o parceiro a aprender sua língua materna ou uma língua em que é proficiente,
respeitando os princípios do bilinguismo, da reciprocidade e da autonomia. Os
princípios do bilinguismo e da reciprocidade estão intimamente ligados visto que,
nesse processo colaborativo, os participantes dividem o tempo da interação entre os
dois idiomas, dando oportunidade a ambos de se comunicarem na língua que
desejam aprender. Além disso, a reciprocidade implica em contribuir para
aprendizagem do outro, buscando formas de esclarecer suas dúvidas, preparandose para as sessões e equilibrando o tempo, ou quantidade, de uso dos dois idiomas,
de modo que ambos possam se beneficiar da interação.
Com relação ao conteúdo abordado nas sessões de tandem, este se adéqua
às necessidades individuais de cada aprendiz da parceria. Este é o caso do tandem
independente, onde pode ocorrer conversação livre, realização de projetos
colaborativos ou compartilhamento de exercícios de gramática, dentre outras
possibilidades. Por sua vez, no tandem institucional, o conteúdo é mais controlado,
sendo as atividades estabelecidas pelos professores.

3.4 Aprendizagem móvel ou mobile learning
A tecnologia já está presente em nosso dia-a-dia, permeando todas as áreas
da nossa vida. Para os jovens, o uso da Internet, por exemplo, desempenha um
papel importante nas relações com os amigos, família e escola. Eles já utilizam a
Internet como um importante recurso para atividades que envolvem comunicação,
relacionamento, interação, busca e entretenimento. Isto tem acelerado a
disseminação e o compartilhamento da informação multimídia, assim como tem
possibilitado que cada indivíduo conectado à rede possa ser tornar um agente ativo,
que quando orientado e mediado pelas tecnologias adequadas, se torna um produtor
do seu próprio conteúdo.
A expansão dos dispositivos móveis aliados às potencialidades como Wifi,
3G, 4G e 4GS permite que essas atividades sejam cada vez mais mediatizadas por
dispositivos eletrônicos que possuam recursos digitais por meio da conectividade e
mobilidade. Não é mais surpresa que a integração entre dispositivos, a comunicação
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por meios digitais e o acesso à Web praticamente eliminaram as limitações espaciais
e temporais para a realização das tarefas, transações e comunicações. Atualmente,
as fronteiras de acessibilidade a informações, assim como a transações, são cada
vez mais tênues.
Nesse contexto, a possibilidade da aprendizagem com mobilidade e conexão
com a internet é uma realidade tecnicamente viabilizada por meio da nova geração
de tecnologias de informação e comunicação móveis e sem fios existentes e das
que estão sendo lançadas a todo o momento. Essa nova perspectiva de mobilidade,
aliada às novas formas de vida da sociedade, fazem com que a questão da
educação online seja repensada para além dos computadores pessoais conectados
às redes físicas. Aliado à mobilidade e à conectividade sem fio dos equipamentos,
está o desenvolvimento e o aprimoramento dos novos ambientes virtuais
direcionados para vários tipos de interação. Com isso, vem ganhando espaço nos
campos de estudos dos métodos de aprendizagem o M-Learning, de mobile
learning, ou aprendizagem móvel, ou seja, a aprendizagem mediada por dispositivos
móveis e portáteis em atividades de ensino e aprendizagem. Essas tecnologias
facilitam cada vez mais o compartilhamento do conhecimento em diferentes mídias,
em qualquer lugar e a qualquer tempo.
Aprendizagem móvel pode ser definida como “processos de ensino e/ou
aprendizagem que ocorrem, necessariamente, apoiados pelo uso de tecnologias
móveis e sem fio” (SCHLEMMER et al., 2007, p. 2). O termo m-learning vem sendo
traduzido no Brasil como “aprendizagem móvel” ou como “aprendizagem com
mobilidade”, ou ainda, utilizado com muita frequência em sua forma original na
língua inglesa (MEIRELLES e TAROUCO, 2005; SCHLEMMER et al, 2007).
Geddes (2004 apud LEFFA, 2014) classificou as vantagens mais importantes
da aprendizagem móvel em três etapas principais: acesso, contexto e colaboração.
O acesso à informação em qualquer lugar e a qualquer momento é uma das
vantagens mais significativas dos ambientes de aprendizagem móvel. Além disso, as
tecnologias da informação têm muitas possibilidades de apresentar contextos
autênticos, encorajando diversos tipos de aprendizagem, tanto individual quanto
colaborativa.
M-learning não é apenas uma simples variação de educação a distância que

76

ocorre por meio de dispositivos móveis, ou somente uma extensão da aprendizagem
em sala de aula para ambientes menos formais. É um modo ainda mais flexível de
educação, capaz de realmente criar novos contextos de aprendizagem por meio da
interação entre pessoas, tecnologias e ambientes (TRAXLER, 2009, P. 18
SHARPLES, 2009; CAUDILL, 2007). Embora o termo m-learning tenha significados
distintos para diferentes grupos de investigação, estudos realizados por Sharples
(2005) e Kukulska-Hulme (2009) têm demonstrado que a aprendizagem e
aprofundada e enriquecida quando os alunos podem optar por múltiplos recursos e
caminhos para a sua aprendizagem. Vavoula (2005) destaca o seu valor quando
refere que o m-learning é mais interativo ao envolver mais contato, comunicação e
colaboração. Leffa (2014) afirma que mesmo não sendo ferramentas pedagógicas,
os telefones móveis estão sendo cada vez mais utilizados para fins educacionais,
como a aprendizagem de línguas.
Entre as tecnologias emergentes e com potencial educativo, os aparelhos de
celulares smartphones estão cada vez mais acessíveis, populares e produtivos,
tornando-se, uma ferramenta importante no auxílio do aluno na busca de
conhecimento científico fora e dentro da sala de aula. Os Smartphones possuem
aplicativos com funções específicas para cada tipo de atividade. O mercado desse
aparelho está em expansão, por isso é possível encontrar diversos modelos,
marcas,

valores,

sistemas

operacionais

e

aplicativos.

Entre

os

sistemas

operacionais, os líderes são o iOS, do iPhone; o Android, da Google; e o Windows
Phone, da Microsoft (BARROS, 2012).
Os aplicativos que são instalados no Smartphone também são chamados de
APPs e são oferecidos ao público para download de forma gratuita ou com custos. O
termo APP, na língua inglesa, é uma abreviatura de “application”, aplicação em
português. No conceito da informática, APP é a abreviatura de aplicativo, programas
específicos que podem ser baixados e instalados em determinados equipamentos
eletrônicos (Infoescola, 2013).
O ensino de línguas vem sendo destaque entre os APPs educativos, isso
porque a liberdade e a facilidade de acesso a conhecimentos de línguas por meio de
APPs têm despertado uma nova metodologia de aprendizagem, que nesse meio é
autônoma, prática e gerenciável pelo aluno que os adaptam às suas necessidades
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de estudos. Atendendo o crescimento da demanda global de aprendizagem por meio
de dispositivos móveis, o Busuu lançou a versão do aplicativo para iOS e a versão
para Android. Desde o início de 2013, os membros do Busuu fizeram mais de 12
milhões de exercícios de vocabulário por meio do aplicativo. A mudança global em
direção à aprendizagem através do celular é demonstrada ainda mais pelo fato que
os usuários do Busuu fazem 33% exercícios mais utilizando o aplicativo do que online. Os usuários de aparelhos móveis também podem configurar um objetivo de
aprendizagem em seus celulares e controlar o seu progresso.

3.5 Aprendizagem formal, não formal e informal
A aprendizagem em contextos informais onde por meio de práticas sociais se
transmitiam valores, costumes e tradições sempre estiveram presentes na vida dos
seres humanos. Embora seja uma prática antiga, a propagação das tecnologias
digitais contribuiu para que essa temática assumisse uma grande importância,
sobretudo no que se refere às questões educativas, atraindo a atenção de inúmeros
investigadores que tentam compreender como se dá a aprendizagem em espaços
mediatizados pelas tecnologias digitais (CASTELLS, 2003; DOWNES, 2009; LEVY,
1996; SIEMENS, 2004) entre outros.
É de conhecimento de todos de que a simples utilização da tecnologia na
educação não implica na melhoria do processo ensino-aprendizagem e nem
aumenta o desempenho dos alunos. Não é a tecnologia em si que promove a
aprendizagem, mas sim as estratégias utilizadas neste processo em que a
tecnologia funciona apenas como um meio. Como no caso da educação online, onde
a tecnologia ajuda a difundir as ideias a um universo maior de pessoas que, desta
forma, podem realizar a sua própria experiência de aprendizagem (CLARK, 1983).
Para Afonso (1989, p.78 apud LISBÔA, 2013), existem três tipos de modalidades de
aprendizagem – formal, não formal e informal.
Por educação formal, entende-se o tipo de educação organizada com uma
determinada sequência e proporcionada pelas escolas enquanto a designação
educação informal abrange todas as possibilidades educativas no decurso da vida
do indivíduo, constituindo um processo permanente e não organizado. A educação
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não formal, embora obedeça também a uma estrutura e a uma organização (distinta,
porém das escolas) e possa levar a uma certificação (mesmo que não seja essa a
finalidade), diverge ainda da educação formal no que respeita a não fixação de
tempos e locais e à flexibilidade na adaptação dos conteúdos de aprendizagem a
cada grupo completo (Afonso, 1989, p.78). A educação formal é caracterizada por
ser sistemática e acontecer em instituições de ensino, com um rigor acadêmico mais
rígido, apresentando um modelo hierárquico com espaço e tempo delimitados
(LISBÔA, 2013).
Já a educação não formal é aquela que acontece fora dos sistemas formais
de ensino e tem como características marcantes ser mais difusa, menos burocrática
e também menos hierárquica. A sua duração é flexível porque o tempo e o espaço
neste tipo de aprendizagem não são fixos, mas dependem das características do
grupo. Além disto, não obedece a um sistema hierarquizado de progressão,
podendo conceder ou não certificados de aprendizagem (SCHAFRANSKI, 2007).
A aprendizagem informal pode ser caracterizada como sendo um processo
que ocorre durante toda a vida, que tem como objetivo a socialização dos indivíduos,
por meio do desenvolvimento de hábitos, comportamentos, valores e crenças, que
são resultados da sociedade como um todo, ou dos grupos particulares dos quais o
indivíduo participa (GADOTTI, 2005). Para o autor, com as TIC foi possível vivenciar
novos espaços onde pode ocorrer a aprendizagem, que ultrapassam os espaços
tradicionais como a escola, a família, as empresas, etc. Nessa mesma direção,
Machado (2002, p.39) em seu estudo afirma que o “ciberespaço rompeu com a ideia
de tempo próprio para a aprendizagem. O espaço da aprendizagem é aqui e em
qualquer lugar; o tempo de aprender é hoje e sempre”. Desta forma, segundo
Barberá (2009, p.1695), as tecnologias assumem um papel determinante neste
contexto de aprendizagem, em que o indivíduo em contato com outras pessoas ou
grupos sociais, aprende ao seu próprio ritmo e de forma personalizada, levando em
consideração as suas experiências e interesses.
Downes (2009) afirma que o ambiente regido pelas tecnologias é
extremamente complexo, considerando que as mudanças não podem ser
previsíveis. Além disto, a natureza mutante dos alunos influencia novas formas de
aprender, devendo estar preparados para efetuarem o seu próprio processo de

79

aprendizagem, necessitando para tal estar conectados com os mais variados
ambientes por onde circulam as informações. Estes ambientes podem ser as redes
sociais que, segundo o autor, são fontes inesgotáveis de aprendizagem,
considerando que as mensagens, as leituras e as reflexões contribuem para que
haja a solidificação de um espaço onde se aprende por meio das inúmeras
adaptações e reformulações do conhecimento, fruto do contributo de cada
participante. É neste espaço que os participantes vão identificando as suas
“necessidades” de aprendizagem (o que não sabem e o que precisam aprender),
para poderem selecionar, então, as estratégias mais adequadas para que a
aprendizagem ocorra (DOWNES, 2009).
Nesse sentido, podemos concluir que a aprendizagem proposta pelo Busuu
refere-se a uma aprendizagem não formal por estar inserida no contexto de uma
rede social, ou seja, fora dos espaços e estruturas institucionais, mas ancorado em
processos estruturados da educação - com intencionalidade educacional (MEISTER,
2014).
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CAPÍTULO 4 CONTEXTO DA PESQUISA

4.1 BUSUU
Já não é de agora que alguns modelos de ensino de idiomas apresentam
recursos provenientes da informática. O computador assume o papel de ferramenta
cultural no processo de mediação e construção de conhecimento. A Internet e seus
múltiplos recursos de multimídia chamam cada vez mais a atenção das pessoas.
Atualmente, o grande destaque da Internet é a possibilidade de encurtar distâncias
entre as pessoas por meio da comunicação virtual. Neste sentido, a relação
interativa entre esses sujeitos via Internet constituem as redes sociais.
O propósito inicial das redes sociais estava relacionado com a necessidade
de estabelecer ligações e potencializar a comunicação como já mencionado no
capítulo 1. Hoje, essas redes evoluíram para sistemas mais complexos e com muitas
características, com este mesmo objetivo nasceram as redes sociais para a
aprendizagem de línguas: Busuu, Livemocha, etc. São comunidades virtuais de
aprendizagem de línguas, que se destinam à Educação de caráter não formal no
âmbito do multilinguismo. Para Mason & Rennie (2008), essas plataformas
distinguem-se de outras redes sociais como o Facebook, por terem um objetivo
definido no âmbito educativo.
No caso do Busuu, esta rede social constitui-se como uma comunidade virtual
de aprendizagem (Palloff & Pratt, 2004), com métodos de aprendizagem com a
prática online e interação com falantes nativos, facilitadora da imersão linguística
(Warschauer & Liaw, 2010) e promotora de uma aprendizagem mediada por
computador. A plataforma Busuu também incorpora mecânicas de jogos - a
gamificação - como recurso e estratégias para manter o aluno envolvido na sua
aprendizagem. Os elementos de gamificação introduzem princípios relacionados à
aprendizagem baseada em colaboração e competição. Esta forma de aprendizagem,
classificada como aprendizagem de línguas mediada pelo computador, do inglês
Computer Assisted Language Learning (CALL), tem como vantagens a interação
com falantes nativos, a promoção da interculturalidade e a linguagem autêntica
como referem Jee e Park (2009).
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Os cursos baseiam-se no Quadro Europeu Comum de Referência para
Línguas (QECR), abrangendo os níveis A1, A2, B1 e B2. Quadro Europeu Comum
de Referência para Línguas (QECR) – do inglês Common European Framework
Reference (CEFR) - é um padrão internacional utilizado para descrever habilidades
linguísticas. O CEFR divide o ensino de línguas em três níveis, cada um com dois
subníveis:
Nível A (Básico): Subníveis A1 (Inicial) e A2 (Básico)
Nível B (Intermediário): Subníveis B1 (Intermediário) e B2 (Independente)
Nível C (Avançado): Subníveis C1 (Eficaz) e C2 (Estruturado)
Quadro 5 – Quadro Europeu Comum de Referência para línguas (QECR)

Fonte: (cambridgeenglish.org)

Cada curso é dividido em unidades de aprendizagem que cobrem mais de
150 temas. Para cada unidade, os usuários se beneficiam de vários tipos de
materiais que oferecem a possibilidade de desenvolver habilidades comunicativas,
dentre as quais se destacam o processo de compreensão e produção escrita (ler e
escrever) e o processo de compreensão e produção oral (ouvir e falar). Ao longo de
seus estudos, os usuários podem testar os seus progressos, graças a pequenas
revisões interativas.
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Além dos cursos individuais, os usuários podem melhorar suas habilidades de
conversação, ligando-se diretamente com falantes nativos ao redor do mundo por
meio do vídeo-chat integrado. Cada usuário não é apenas aluno de uma língua
estrangeira, mas também um tutor da sua língua materna o que caracteriza uma
aprendizagem in-Tandem.
Apesar de a maioria dos serviços oferecidos pela plataforma serem gratuitos,
a sua versão paga, chamada de “Conta Premium”, inclui, dentre outros recursos, o
acesso a unidades gramaticais mais complexas, revisões personalizadas, podcasts
e unidades em formato PDF para impressão que podem ser acessadas off-line. Os
exercícios de escrita são enviados para serem corrigidos pela comunidade de
falantes nativos que fazem parte do grupo que funciona como uma rede social.
De acordo com Evans (2011), Busuu combina aprendizagem de línguas com
uma perspectiva de jogo e também permite o relacionamento social. Contém lições
interativas e comunicação direta com nativos de 12 idiomas. O site tem a parceria de
editoras importantes como Collins, Macmillan e Pons e oferece uma versão para
celular. Há a participação da comunidade na correção dos exercícios, há também a
possibilidade de interação no busuutalk, por mensagem, acesso a grupos e
ferramenta de pesquisa de utilizadores. No entanto, o acesso às unidades
gramaticais e ao certificado é um exclusivo dos membros Premium. O custo para
esta versão é a partir de US10.00 por mês.
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4.2 Registros do Investigador
A análise apresentada a seguir sobre a estrutura do Busuu foi baseada no
cadastro do próprio investigador, a partir do qual transcorreram todas as
observações feitas. Assim que acessar o site, o usuário já é redirecionado para a
página do Busuu em português: https://www.busuu.com/pt/
Antes de efetuar o registro, o futuro membro deve escolher a língua que
gostaria de aprender, conforme apresentado na figura 1.

Figura 1 – Escolha do idioma de aprendizagem
Fonte: (© 2015, BUSUU. Usado com permissão.)
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Após escolher o idioma a ser estudado, o próximo passo é efetuar o registro.
Para isso, podemos criar uma nova conta utilizando um endereço de e-mail e
criando um nome de usuário ou então efetuar o registro por meio do Facebook.
(Figura 2).

Figura 2 – Registro
Fonte: (© 2015, Busuu. Usado com permissão.)
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Feito o registro, o usuário será automaticamente levado a página principal do
curso, onde está disponibilizado todos os tipos e níveis de curso do idioma que foi
escolhido. O próprio usuário escolhe o nível do curso que considera estar.
O Busuu oferece cursos em de 12 idiomas, com níveis que variam entre o
principiante básico, intermediário e intermediário avançado, curso para viagem,
negócios e exame. O curso de Inglês, por exemplo, é dividido em cinco módulos
progressivos, Principiante A1, Principiante A2, Intermediário A1, Intermediário A2 e
Intermediário Avançado B2 e cada um desses módulos contém cerca de no mínimo
12 a 29 lições com dois testes de níveis e certificados. Há também cursos
específicos como: Curso para Viagens e Curso para Negócios. Estes últimos só
estão acessíveis para quem possui a versão Premium. Os módulos do curso de
inglês podem ser vistos na figura 3 na segunda barra superior.

Figura 3 – Níveis de curso
Fonte: (© 2015, Busuu. Usado com permissão.)
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Ao selecionar uma das opções dos níveis do curso, somos levados a uma tela
onde o conteúdo a ser estudado está disponibilizado em forma de lições. Antes de
entrar no conteúdo, o aluno tem a oportunidade de definir seu objetivo de
aprendizagem e verificar o seu progresso durante o curso conforme mostra a Figura
4.

Figura 4 – Objetivo de aprendizagem
Fonte: (© 2015, Busuu. Usado com permissão.)
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O Busuu mantém um método de ensino interativo, cuja apresentação do
conteúdo é feita por meio da conjugação de diferentes linguagens que se materializa
por imagens, áudio e texto, visando o trabalho com o vocabulário e a compreensão
de textos orais ou escritos na língua estudada. A plataforma oferece diferentes
ferramentas digitais que possibilitam a prática da língua estudada nas 4
competências linguísticas: Leitura, Compreensão, Escrita e Fala.
Cada lição é dividida em seções que vão enfatizar uma competência
linguística. A primeira seção, representada pelo ícone, trabalha a compreensão de
um modo geral e apresenta um vocabulário específico, um diálogo, uma revisão da
unidade e teste. Esta primeira seção de exercícios propõe, em geral, o teste do
conhecimento do estudante acerca das palavras do vocabulário, bem como suas
habilidades de leitura, compreensão oral e classificação de palavras. Assim, o
aprendiz encontra uma mistura aleatória de exercícios de leitura, na qual deve
associar a palavra ou frase escrita na língua alvo à sua tradução (Figura 5);
compreensão oral, que permitirá, pois, associar a palavra ou frase falada à imagem
correspondente (Figura 6); ou solicitará que o estudante clique na foto associada
com a palavra ou frase que foi falada em voz alta (Figura 7).

Figura 5 – Exercício de leitura
Fonte: (© 2015, BUSUU. Usado com permissão.)
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Figura 6 – Exercício de compreensão oral
Fonte: (© 2015, Busuu. Usado com permissão.)

Figura 7 – Exercício de compreensão oral
Fonte: (© 2015, BUSUU. Usado com permissão.)
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A segunda seção abordará a gramática da língua quanto ao seu significado,
forma e uso como pode ser visto na figura 8.

Figura 8 – Exercício de gramática
Fonte: (© 2015, BUSUU. Usado com permissão.)
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A próxima seção direciona para um exercício que combina habilidades de
compreensão, de ordem da escrita e das palavras com compreensão do vocabulário
aprendido, na qual o aprendiz está livre para acrescentar textos de sua autoria
também. (Figura 9).

Figura 9 – Exercício de escrita
Fonte: (© 2015, BUSUU. Usado com permissão.)
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Ao terminar esse exercício, o estudante publica seu texto e o próprio site irá
sugerir quais usuários farão as avaliações e correções de suas atividades (Figura
10).

Figura 10 – Pedido de correção
Fonte: (© 2015, Busuu. Usado com permissão.)
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Esta atividade oferece aos alunos a oportunidade de rever os exercícios de
outros usuários e fornecer feedback. É neste ponto que os alunos são capazes de
contribuir com a comunidade e ao fazê-lo, ganham busuu-berries e, eventualmente,
medalhas. A habilidade comunicativa também é trabalhada. O usuário, neste
momento, necessita de um aparelho de microfone instalado para usufruir de tal
parte. É dada uma sentença ou um pequeno texto, cuja leitura deve ser gravada de
forma audível, para ser enviada como o texto da atividade anterior, a fim de que seja
feita a avaliação dos nativos ou amigos, conectados ao Busuu. Assim, são julgadas
a pronúncia e a proficiência, ou seja, a fluência do falante. Veja na Figura 11 abaixo:

Figura 11 – Ferramenta gravador
Fonte: (© 2015, Busuu. Usado com permissão.)
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Existe uma outra ferramenta que o site disponibiliza para a prática da
habilidade comunicativa que é o busuutalk , que pode ser usado tanto para a prática
da língua alvo como também para o ensino da língua materna como pode ser visto
na figura 12.

Figura 12 – Busuutalk
Fonte: (© 2015, Busuu. Usado com permissão.)

No que se refere à rede social, os alunos no Busuu são incentivados a
procurar por outros alunos para se engajarem com a comunidade de aprendizagem
da língua estrangeira. Isto é suposto oferecer benefícios mútuos para ambas as
partes, pois podem fornecer feedback para o trabalho oral ou escrito do outro e se
comunicar de forma assíncrona, por meio de uma ferramenta de mensagens de
texto, ou de forma síncrona, por meio de um software de videoconferência que
permite que os usuários se comuniquem com os amigos dentro do site. Esta
facilidade pode ser encontrada na parte direita da página no ícone “procurar”. Aí o
usuário poderá realizar buscas de acordo com vários critérios como: a língua que o
usuário fala ou aprende, o país em que vive etc. Uma vez que tenha feito a busca,
ele pode convidar o usuário que desejar para a sua lista de amigos, clicando no
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ícone "adicionar um amigo". O usuário receberá o seu pedido e, no momento que
ele/ela aceitar, terá um novo amigo no busuu.com. O usuário também pode aceitar
os amigos que o próprio site sugere.

Figura 13 – Amigos sugeridos
Fonte: (© 2015, Busuu. Usado com permissão.)
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4.3 Elementos de jogos em redes sociais
Nesta análise, tentaremos identificar os elementos de jogos encontrados no
site de rede social Busuu para a aprendizagem de línguas:
Pontos (Scores)
Este

recurso

fornece

informações

numéricas,

calculado

de

forma

transparente. As pontuações são na maioria das vezes expressa como pontos, que
são exibidos nos perfis dos usuários. Várias atividades podem qualificar o usuário
com pontos. No caso do Busuu, as berries que correspondem aos pontos são
atribuídas ao usuário em atividades de aprendizagem e também aquelas que não
são exclusivamente de aprendizagem. Para o cálculo da pontuação do aluno, como
mostrado na Figura 14, as busuu-berries são acumulados por meio de atividades de
ensino, tutoria e atividades na comunidade. Isto se refere ao papel que é esperado
de um usuário para jogar como um membro da comunidade dentro da concepção da
mecânica de jogos, que consiste na coleta de pontos, e determina o valor de cada
uma das tarefas na comunidade.

Figura 14 – Busuu-Berries
Fonte: (© 2015, Busuu. Usado com permissão.)
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Emblemas (Badges)
Coletar emblemas é uma atividade comum e uma das principais em jogos. No
Busuu, um sistema mais elaborado de emblemas está em operação (Figura 15).
Vários tipos de participação na comunidade podem qualificar para emblemas, como
atividades de aprendizagem de línguas (por exemplo, a conclusão de um curso ou
de um teste), serviços de tutoria (por exemplo, ser um corretor útil), atividade social
(por exemplo, ser líder de um grupo) ou ser uma pessoa com uma vasta rede de
amigos (que tem mais de 50 amigos). Emblemas são projetados para realçar o valor
de não só aprender e tutorear, mas também de engajar na vida da comunidade.

Figura 15 – Busuu-Badges
Fonte: (© 2015, Busuu. Usado com permissão.)
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Sistema de Classificação (Rating Systems)
Ao contrário da pontuação, sistemas de classificação são indicadores
qualitativos. Em nossa amostra, o sistema de avaliação do feedback da tutoria é
discutido. Uma vez que um aluno recebeu uma correção, ele ou ela pode avaliar a
qualidade do feedback da tutoria. Cada comunidade tem métodos diferentes para o
aluno dar feedback sobre a utilidade da correção recebida. No Busuu, esta avaliação
assume a forma de estrelas (zero a cinco). Estas avaliações aparecem no perfil dos
tutores e servem não só para que eles saibam como o seu feedback é valorizado,
como também para mostrar suas habilidades de correção.

Figura 16 - Feedback de Tutoria
Fonte: (© 2015, Busuu. Usado com permissão.)
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Tabela de Líderes (Leaderboards)
As Tabelas servem para medir o grau de conclusão de um curso, são exibidos
publicamente nos perfis dos usuários. Eles são encontrados em comunidades de
aprendizagem de línguas, porque só neste tipo de comunidade, o conteúdo da
aprendizagem de línguas está estruturado como cursos completos e cenários de
aprendizagem (Loiseau et al., 2011). A Tabela de Líderes no Busuu pode ser vista
na da figura 17.

Figura 17 – Tabela de líderes
Fonte: (© 2015, Busuu. Usado com permissão.)

Interação
Uma das principais características de aprendizagem no Busuu é que a
linguagem é aprendida como um produto da interação entre os membros da
comunidade. Busuu apresenta algumas áreas com potencialidades de interação e
de comunicação de algumas das atividades. As interações são oferecidas na área
do busuutalk (interface de bate-papo).

99

Como podemos ver na figura 18, ao clicar no ícone “praticar”, o site nos
oferece várias possibilidades de interação. Abre-se uma tela na qual a interação
assíncrona inicia-se ao clicar em “Pratique suas habilidades escritas e seja
corrigido por colegas”. Nesta atividade, o usuário pode escolher uma foto para
descrever a imagem oferecida pelo site ou assistir um video e escrever comentários
ou descrições para enviar à comunidade para ser corrigida. Por fim, os alunos são
estimulados a gravar sua voz. A área de gravação de áudio permite que os alunos
participem de um diálogo, assumindo um papel de personagem e repetem algumas
frases de língua previstas pela interface que também é enviada à comunidade para
correção.
Na mesma tela, o usuário pode vivenciar uma interação síncrona ao escolher
as opções: “Converse online com usuários nativos de Inglês” ou “Converse
online com estudantes de Português”. Nesta atividade, o usuário pode interagir
com usuários nativos da língua que estão aprendendo ou interagir com usuários que
estão aprendendo a sua língua materna. Esta interação síncrona pode se dar por
mensagem de texto, por áudio ou vídeo, a critério do usuário.

Figura 18 – Interação
Fonte: (© 2015, Busuu. Usado com permissão.)
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Feedback avaliativo
A avaliação entre pares é um processo de regulação que oferece
potencialidades. Situações que levem os alunos a apoiar os outros e a receber ajuda
dos pares constituem experiências ricas na reestruturação dos seus próprios
conhecimentos, na regulação das suas aprendizagens e no desenvolvimento da
responsabilidade e da autonomia. A correção pelos pares é uma prática que pode
ser observada nos sites de redes sociais para aprendizagem de línguas e na
aprendizagem in-tandem.
Normalmente, os usuários recebem feedback para as suas composições
escritas ou orais dentro de um curto período de tempo. Além disso, a análise do
feedback dado às atividades escritas sugere, conforme estabelecido por Shin,
(2006), que os usuários da comunicação mediada pelo computador constroem seu
contexto de aprendizagem e estabelecem padrões interacionais de maneiras
distintas. Os comentários ou tipos de correções variam entre os usuários. Algumas
correções dão ênfase à gramática, ao vocabulário, à ortografia e à pronúncia como
pode ser observado na figura 19. Os alunos também desenvolvem diferentes formas
de fazer correções.
A maioria dos alunos utilizam ferramentas de edição fornecidas pela interface
Busuu, como um sistema de classificação, fontes em negrito, cores de fonte, e
rasurado, mas ocasionalmente, os alunos desenvolvem outras estratégias de
correção como frases de incentivo. Assim, o Busuu só disponibiliza as ferramentas
de edição e permite que os usuários decidam as formas pelas quais a verificação
será realizada.
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Figura 19 – Correção entre pares
Fonte: (© 2015, Busuu. Usado com permissão.)

Objetivo: Muitos games são desenhados com objetivos determinados,
embora deixem os jogadores livres para atingir esses objetivos da maneira que
preferirem. Entretanto, games podem também permitir que os jogadores tracem seus
próprios objetivos. Um elemento de games presente no site e que interessa muito a
Educação é, segundo Mattar (2014), o fato de os jogadores poderem determinar
como aprendem, estando livres para descobrir e criar arranjos de aprendizagem que
funcionem mais adequadamente para eles.
No Busuu, o aluno tem a oportunidade de definir o seu objetivo de
aprendizagem e verificar o seu progresso durante o curso. O aluno não só
estabelece sua meta no aprendizado como também escolhe os percursos de
aprendizagem que irá trilhar. Embora o Busuu sugira por meio do seu design certos
padrões de navegação e formas de aprender e interagir, como por exemplo começar
um exercício pelas estruturas mais simples para as mais avançadas, os usuários
sempre desenvolvem trajetórias de navegação e de aprendizagem pessoal. Como
pode ser vista na figura 20 abaixo.

102

Figura 20 – Objetivo de aprendizagem
Fonte: (© 2015, Busuu. Usado com permissão.)
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CAPÍTULO 5 DELINEAMENTO DA PESQUISA

A análise de dados é o processo de busca e de organização sistemático de
transcrições de entrevistas, questionários, de notas de campos e de outros materiais
que foram sendo acumulados, com o objetivo de aumentar a sua própria
compreensão desses mesmos materiais e de lhe permitir apresentar aos outros
aquilo que encontrou ((BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.205). Tendo como pressuposto
esses requisitos, as técnicas de recolha de dados utilizados no presente estudo
foram a aplicação do questionário e a observação participante.
No caso específico do nosso estudo, a observação realizada foi do tipo
Observação participante Natural porque consistiu no envolvimento total da
investigadora, ou seja, ao longo do processo de investigação foi um membro efetivo
e ativo da comunidade de aprendizagem da rede social Busuu. Esta opção deveu-se
ao fato de corroborar na íntegra com o que refere Mann (1970), a respeito da
observação participante:
A observação participante pois, é uma tentativa para colocar
observador e observado "do mesmo lado", tornando o observador um
membro do grupo de molde a experienciar o que eles experienciam e
trabalhar dentro do sistema de referência deles. Idealmente, o
observador participante é na prática um espião, já que para ser
completamente aceito em um determinado status no grupo
observador deveria ser visto realmente como nada mais sendo do
que o detentor daquele status (Mann, 1970, p.94).

A nossa opção por esse tipo de técnica deveu-se, entre outros motivos, ao
fato de ser a melhor forma da investigadora vivenciar as verdadeiras situações
experimentadas no interior da rede social. A outra técnica aplicada foi o inquérito
por questionário – segundo Sousa (2009), a metodologia de inquérito é comumente
utilizada quando pretendemos inquirir diretamente os sujeitos envolvidos na
investigação, utilizando, para isso, instrumentos como por exemplo: a entrevista,
questionários ou os testes. No caso específico do nosso estudo, decidimos aplicar
um inquérito por questionário aos usuários da Rede Social Busuu.
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O trabalho de pesquisa teve início com a nossa participação como aluna de
um curso de inglês e membro da comunidade de aprendizagem de línguas desde
novembro de 2014 até maio de 2015. Dentre os nossos procedimentos, a
observação e participação são o nosso principal campo de atuação, tendo em vista o
aspecto mais importante: a observação virtual do ambiente de aprendizagem. Nas
observações, assumimos o papel, ora de estudante de língua inglesa, ora de tutor
da nossa língua materna, o português. A operacionalização da pesquisa se deu
inicialmente pelo trabalho de campo, onde entramos em contato com o site Busuu
pedindo autorização para usar as imagens e entrevistar alguns usuários conforme
poderá ser visto no apêndice A.
A partir de um convite feito através do site foram selecionados os
participantes da pesquisa por meio de respostas a um questionário semiestruturado,
isto é, questões abertas e fechadas. Os sujeitos são usuários da rede social Busuu
que estudam ou falam português, com idades entre 16 e 35 anos.
O primeiro passo para a constituição de uma amostra foi a criação de uma
conta de 20 de fevereiro de 2014 a 05 de junho de 2015, como usuária pretendendo
aprender Inglês. Só desta forma, o sistema iria sugerir parceiros de aprendizagem
não só para a prática do Inglês como também a correção e o bate-papo com os
aprendizes de português. Uma vez criada a conta, iniciamos a pesquisa de falantes
ou aprendizes de português, por meio da função “mensagem” enviando uma
mensagem convite que consta no Apêndice B. Apesar do envio repetido de pedidos,
cerca de 96 mensagens, para responderem o questionário (de 01 à 20 de Março de
2015), obtivemos apenas 1 consentimento informado: do usuário 3.
Neste meio tempo, percebemos que nem mesmo os amigos sugeridos pelo
site, que adicionamos a nossa lista de amigos, estavam dispostos a responder o
questionário. As respostas foram oriundas dos contatos estabelecidos via chat, com
o uso da ferramenta busuutalk. Após alguns momentos de bate papo, a aceitação ao
convite surgiu de uma forma mais natural e espontânea. Após o usuário nos fornecer
seu email, enviamos o questionário em formato de pdf. Alguns usuários aceitaram a
realização do questionário apenas via Busuu então optou-se pelo envio das
questões em mensagem e as respostas foram breves. O questionário contemplou
uma seção composta por dez questões. As questões investigaram aspectos
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específicos relacionados a uma rede social gamificada e puderam contribuir para o
processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira.
No presente capítulo, são analisadas as respostas dos usuários ao
questionário. Para maior clareza, as questões foram analisadas, considerando-se as
categorias levantadas após a organização das respostas ao questionário. Para
identificar os usuários e ao mesmo tempo preservar sua identidade, optamos por
nomeá-los como usuários 1,2,3,4,5,6,7 e 8.
Observando o conjunto das respostas, notamos a possibilidade de agrupá-las
conforme os assuntos que surgiram nesta etapa tais como:
· CATEGORIA 1- Ensino e aprendizagem na rede social
· CATEGORIA 2 - Elementos da gamificação no ensino e aprendizagem
de uma língua estrangeira
· CATEGORIA 3 - Aprendizagem de línguas assistida pelo computador

Ensino e aprendizagem na rede social
A esta categoria estão agrupadas as questões que caracterizam o ensino e a
aprendizagem na rede social. Todas as respostas evidenciaram que os feedbacks
dos exercícios corrigidos, recebidos da rede social (comunidade), exercem uma
grande importância no contexto de aprendizagem. A maioria das respostas nos
mostra a importância do feedback não apenas para corrigir e avaliar o erro, mas
como um fator de motivação. Também ficou evidenciado que o feedback tem uma
grande importância como elemento do jogo. A maioria das respostas afirma que o
feedback é também uma importante métrica de satisfação e engajamento em um
sistema gamificado.
Como referem Salen & Zimmerman (2012), uma das principais características
do game é o feedback. Essa característica dá ao jogador a possibilidade de
entender e avaliar seus erros rapidamente para mudar sua tática e tentar acertar.
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Conforme relatado pelo usuário:
Os feedbacks dos exercícios que faço certamente me ajudam para
que eu possa escrever corretamente e me mantenha motivada
(Usuário 1).
O feedback da comunidade é muito importante para o processo de
aprendizagem como também para minha motivação (Usuário 3).
Os feedbacks são fundamentais, ajudam a entender o erro e
aprimorar o meu conhecimento do idioma (Usuário 7).
Os feedbacks além de ajudar a entender o erro ajudam na motivação
(Usuário 8).

Tanto quanto os feedbacks, a ferramenta de interação busuutalk que
proporciona a interação na rede social por meio do contato com falantes nativos
também é muito apreciada entre os usuários. Estes resultados vêm ratificar o que
aponta a literatura que trata do assunto quando nos diz que as redes geralmente
contêm

toda

a

funcionalidade

necessária

para

suportar

atividades

de

compartilhamento de recursos e colaboração, bem como fornecer métodos para
acompanhar o progresso dos aprendizes e as interações (ZOUROU, 2012). Outros
estudos apontam favoravelmente o desenvolvimento da competência comunicativa
no Busuu e o potencial para a socialização dos aprendizes e engajamento cultural
(Loiseau & Zourou, 2012) por meio do uso das ferramentas interativas.
Kárpati (2009) destaca o fato de que os Sites de Rede Social para
aprendizagem de línguas fornecem contextos de educação de línguas autênticas, o
que é um aspecto essencial em termos de alcançar a competência comunicativa em
língua estrangeira. A esse respeito, Motta (2009) afirma que postar e comentar
passaram a ser duas realidades complementares, que muito têm contribuído para
desenvolver o espírito crítico e para aumentar o nível de interação social online, o
que facilita e, de certo modo, estimula o processo de interação social e de
aprendizagem.
As respostas dos usuários explicam este item:
Sim. Adoro participar das atividades interativas proporcionadas pela
ferramenta busuutalk. Porque é a oportunidade de conhecer pessoas
de diferentes culturas e exercitar o idioma que venho aprendendo
(Usuário 1).
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Eu realmente gosto de bater papo usando o Busuu, esta é a principal
razão de eu ainda estar usando o Busuu. Eu acredito que as
atividades interativas são importantes para o sucesso do site
(Usuário 3).
Sim, gosto muito. A interação online é melhor que a face a face
(Usuário 4).
O busuutalk é a melhor ferramenta do Busuu. Acho que a interação é
importante porque consolida a aprendizagem (Usuário 6).

Na questão que procurava saber quais as vantagens que o Busuu oferece em
relação à aprendizagem tradicional de línguas, em sua maioria, os usuários
declararam ser a ubiquidade da rede social, os feedbacks rápidos e o contato com
falantes nativos. Essas afirmações confirmam a literatura que nos diz que as redes
sociais trazem consigo a desterritorialização do presente (Levy, 1996). O conceito de
comunidade proporcionado pelos Sites de Rede Social para aprendizagem de
línguas também é visto como um dos seus recursos, pois gera motivação,
estimulando um senso de comunidade interatividade e participação (Harrison &
Thomas, 2009; Harrison, 2013; Lloyd, 2012).
Segundo Santaella (2012), a aprendizagem ubíqua surge graças às
vantagens que as redes apresentam em termos de flexibilidade, velocidade,
adaptabilidade e, certamente, de acesso aberto à informação. Com a evolução dos
dispositivos móveis, os artefatos tecnológicos tornaram-se absolutamente ubíquos e
pervasivos o acesso à informação, a comunicação e a aquisição de conhecimento. A
era da mobilidade inaugurou a aprendizagem ubíqua por permitir um tipo de
aprendizado aberto, que pode ser obtido em quaisquer circunstâncias a qualquer
momento e em qualquer lugar que esteja. O que emerge, portanto, é um novo
processo de aprendizagem mais flexível, assistemático e espontâneo.
Tal como realçam MacLoughlin et al. (2007), as redes sociais são ambientes
sociais e digitais, com conectividade e ubiquidade permitindo que seus usuários
sejam participantes ativos e co-produtores de conteúdos, de modo a que a
aprendizagem seja um processo participativo e social a qualquer momento e em
qualquer lugar.
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Este comentário se revela nas falas dos usuários:
A vantagem do Busuu em relação a aprendizagem tradicional é que
estudo quando eu quero, quanto tempo eu quero, onde eu quero e
posso repetir a lição ou me adiantar no aprendizado. Além disso
posso interagir com os nativos da língua que aprendo (Usuário 1).
Você se sente motivado a aprender uma nova língua, pois você pode
falar com pessoas totalmente desconhecidas de outros países quase
que imediatamente de onde quer que você esteja. Existe uma grande
força motriz para fazer novos amigos e ser capaz de bater papo na
língua deles (Usuário 3).
Você tem a liberdade de estudar onde e quando quer e a
oportunidade de conhecer pessoas de várias culturas (Usuário 4).
A maior vantagem é o contato com a língua falada, e o feedback
rápido (Usuário 6).

Elementos da gamificação no ensino e aprendizagem de uma língua
estrangeira
Nesta categoria, estão agrupadas as questões que caracterizam os
elementos da gamificação no ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira.
Para a questão que procurava conhecer a opinião dos usuários acerca de um dos
elementos da gamificação - a pontuação - tivemos quatro respostas de usuários
afirmando se sentirem motivados ao receber os pontos ao término de cada
atividade. Quatro respostas informando que se sentiam indiferentes à pontuação
recebida e nenhuma resposta afirmando se sentirem animados. Os elementos
coletados vêm nos confirmar o que descreve a literatura que trata do assunto
quando nos diz sobre o estudo de Bartle (1996) que propõe a Taxonomia dos
Jogadores para entender como os diversos perfis de jogadores são motivados. Os
diferentes perfis dos usuários são apresentados em quatro categorias:
Realizadores (Achievers) – São movidos por objetivos no jogo para se
destacar dos outros jogadores, geralmente alguma forma de acumular pontos –
sejam eles pontos de experiência, níveis ou mesmo cupons de desconto. Eles serão
atraídos por um inventário de badges ou troféus, por exemplo.
Exploradores (Explores) - São conduzidos pela vontade de descobrir o
máximo possível sobre o jogo, incluindo desde o mapeamento da área geográfica
até a compreensão da mecânica. Eles são curiosos e vão querer entender o porquê
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e como cumprir um desafio proposto.
Socializadores (Socializers) - estão interessados em interagir com outros
jogadores. Isso geralmente significa conhecer, informar-se e comunicar-se com
outros jogadores.
Predadores (Killers) - Talvez a espécie mais competitiva. Os predadores são
movidos pela vontade de impor-se e ficam satisfeitos em proporcionar momentos de
agonia e ansiedade nos outros jogadores. Para que eles ganhem, alguém precisa
perder (e muitos “alguéns”). São presenças frequentes no top do leaderboard.
De acordo com a ideia, compreende-se o motivo pelo qual alguns usuários se
sentem motivados pelo sistema de recompensas e para outros são indiferentes.
Para além disso, é patente na literatura que critica o uso da gamificação apenas
centrado nos pontos a oferecer, envolvendo o usuário e promovendo a alteração do
comportamento. Ao centrar nos pontos, o foco recai em incentivos extrínsecos, de
caráter mecânico, o que gera uma espécie de condicionamento operante (Bogost,
2011). Os usuários querem receber medalhas dentro de um ambiente por diversos
motivos. Para muitos, o objetivo é a experiência agradável de receber a medalha ou
por “colecionar” medalhas. Do ponto de vista dos designers, as medalhas são uma
forma de encorajar promoção social dos produtos e serviços (Zichermann e
Cunningham, 2011).
Relativamente à pergunta que procurava identificar se os usuários se sentiam
motivados em continuar a aprender ao receber as recompensas (badges) nas
atividades, 38% dos usuários informaram se sentir motivados, outros 38%
informaram não se sentir motivados e 24% informaram se sentir pouco motivados.
Este resultado nos induz a pensar que não existe uma atitude do usuário
predominante frente ao sistema de recompensas. Entretanto, o sistema de
pontuação se mostrou mais apreciado entre eles. Este comentário se revela na fala
dos usuários:
Com certeza fico motivada. Adoro ver meu perfil cheio de emblemas
que significa o quanto venho me dedicando e crescendo no
aprendizado do idioma (Usuário 1).
Acho que motiva um pouco (Usuário 2).
Não, isto não me influencia (Usuário 3).
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Sobre o elemento “leaderboard” da gamificação, que pode motivar o usuário a
continuar suas atividades no ambiente. Verificou-se um elevadíssimo grau de
concordância dos respondentes: 75% dos usuários responderam que não se sentem
estimulados ao ver a pontuação dos seus amigos e 25% dos usuários sentem-se
altamente estimulados.
Conforme explicitado pelos usuários:
Eu me sinto super estimulada porque quero ser a número 1 do
ranking (Usuário 1).
Realmente não. Eu sou uma pessoa competitiva, mas por algumas
razões, eu não sinto este clima de competição no Busuu (Usuário 3).
A pontuação dos meus amigos não me influencia, pois meus
estímulos dependem da minha própria vontade de aprender (Usuário
7).

Relativamente ao grau de importância atribuído ao elemento do jogo “objetivo”
onde o aprendiz é capaz de estabelecer seu próprio objetivo de aprendizagem.
Ficou evidente que este é um elemento importante por tornar o aprendizado mais
fácil, menos cansativo e monótono. Esses dados nos evidenciam o que é confirmado
pela literatura que trata do assunto quando nos diz que um elemento de games que
interessa muito à Educação é, segundo Mattar (2014), o fato de os jogadores
poderem determinar como aprendem, estando livres para descobrir e criar arranjos
de aprendizagem que funcionem mais adequadamente para eles.
As respostas dos usuários explicam este item:
Estabelecer meu próprio percurso de aprendizagem faz com que eu
comece um exercício que facilite meu entendimento (Usuário 2).
Acho uma boa ideia, um certo grau de liberdade é sempre bem vindo
(Usuário 3).
Acho que assim fica mais fácil (Usuário 4).
Fica bem menos cansativo e monótono (Usuário 7).

Na questão que procurava identificar o grau de importância do “sistema de
classificação” em que o usuário pode avaliar a qualidade do feedback recebido, em
sua maioria, os usuários consideram importante a avaliação do feedback.
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Este comentário se revela na fala dos usuários:
As avaliações são importantes e receber uma avaliação da correção
que eu faço me faz sentir melhor (Usuário 1).
São muito importantes porque avaliam o valor das correções
(Usuário 7).
O sistema de classificação no Busuu não parece existir, no entanto
uma correção mal feita pode ser até prejudicial para a aprendizagem
(Usuário 3).

Aprendizagem das línguas assistida por computador – CALL
Nesta categoria, estão agrupadas as questões que caracterizam a
aprendizagem de línguas assistida por computador, que se referem à colaboração e
interação que podem ser vista na correção entre pares em que apresenta uma
possibilidade de comunicação direta entre aprendizes da língua-alvo e outros
aprendizes. A maioria dos usuários acha importante a correção entre pares,
acreditam que este processo envolve a colaboração e a interação. A correção entre
pares é uma prática que pode ser observada nos sites de redes sociais para
aprendizagem de línguas e na aprendizagem in-tandem.
Conforme explicitado pelos usuários:
Acho importante. Assim como corrigem o meu texto, gosto de
retribuir, colaborando com os outros usuários que estão buscando o
conhecimento, assim como eu (Usuário 1).
Eu gosto de corrigir os exercícios, é sempre bom ajudar as pessoas
que querem aprender sua língua, além do que você ainda tem a
chance de interagir com outro nativo (Usuário 3).
Acho importante você corrigir, pois você acaba tendo consciência da
própria língua (Usuário 5).

Para além disso, é patente na literatura que a correção entre pares também
envolve a análise do feedback dado às atividades, sugere, conforme estabelecido
por Shin, (2006), que os usuários da comunicação mediada pelo computador
construam seu contexto de aprendizagem e estabelecem padrões interacionais de
maneiras distintas. O imediatismo e a qualidade do feedback automático das
ferramentas da rede social Busuu, podem oferecer um papel muito importante nos
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processos de avaliação e de auto avaliação que exercem um efeito positivo na
motivação.
Ao serem questionados sobre "Dentre os elementos de jogos encontrados no
Busuu, tais como, os pontos, os emblemas, o sistema de classificação, a tabela de
líderes, juntamente com os elementos da rede social, tais como o feedback, a
correção de pares e as ferramentas interativas. Quais deles mais motivaram você a
continuar a fazer suas atividades?”
Verificou-se um elevadíssimo grau de concordância dos respondentes: 75%
dos usuários consideram a correção entre pares, a que envolve os feedbacks
rápidos e a interação, o elemento mais motivador e 35% dos usuários consideram os
pontos como sendo o elemento motivador do Busuu.
Este comentário se revela na fala dos usuários:
O que me motiva mais é a pontuação, quantas busuus berries
preciso ter para ganhar um presente e tudo reflete em meu
conhecimento e grau de envolvimento no aprendizado do idioma
(Usuário 1).
O que é mais engajante no Busuu são a ferramenta interativa e
poder estabelecer o meu objetivo de aprendizagem (Usuário 3).
O que mais gosto são feedback rápido e interagir com várias
pessoas (Usuário 6).
Eu gosto dos de falar com várias pessoas de diferentes cultura e dos
rápidos feedbacks (Usuário 7).

As respostas evidenciam a importância dada aos estímulos criados pela
interatividade. Essa constatação é coerente com o perfil do usuário do Busuu, se
pensarmos que o ambiente praticamente direciona o estudante a utilizar os recursos
interativos de rede.
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CONCLUSÃO

Neste momento, a partir da questão norteadora, alinhamos os dados
coletados e analisados a fim de sistematizar os resultados e discuti-los.
Em relação a questão norteadora “Quais são as características de uma rede
social gamificada que contribuem para o engajamento do usuário na aprendizagem
de uma língua estrangeira?”, ficou evidenciado, pelo contexto da rede social, pelas
situações de aprendizagem que a colaboração entre os usuários foi presente e
contribui para a aprendizagem de uma língua estrangeira. A colaboração se deu
pelo enfoque da ajuda mútua entre os usuários para a correção das atividades e
seus posteriores feedbacks. Foi constatado a valorização dos usuários frente à
colaboração do outro na correção entre pares. Esta colaboração mostrou-se uma
qualidade importante durante a pesquisa, pois toda a dinâmica da aprendizagem intandem necessita da ajuda mútua entre os usuários. Também ficou evidente que o
Busuu trata-se, mais do que de uma rede social, de uma verdadeira comunidade
virtual de aprendizagem, onde cada um valoriza sobretudo a progressão e a ajuda
dos membros na execução dos seus objetivos de aprendizagem. É um local
oportuno para encontrar parceiros de aprendizagem nativos, uma vez que lá estão
representados.
Na revisão de literatura acerca de comunidades de prática, o Busuu
enquadra-se na definição apresentada por Wenger (1998), constituindo, de fato, um
grupo de membros com um interesse comum e que aprendem coletivamente por
meio da participação e interação na rede. Abarca simultaneamente uma forma
tradicional de aprendizagem, como referido por Wenger (1998, p. 8), quando faz
alusão à imagem de sessões de treino e exercícios; portanto proporciona uma
aprendizagem com base na participação na comunidade. Com base no estudo de
Henri e Pudelko (2003), a comunidade Busuu, no nosso entender, será um exemplo
de comunidade de interesse, que emerge à volta de um interesse comum (a
aprendizagem de línguas), cujos membros se identificam mais com o tópico central
do que com os membros da comunidade. A construção do conhecimento, por meio
da troca de informação, dirige-se a um uso individual.
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Observa-se ainda que a arquitetura do site oferece vários espaços para os
usuários interagirem e criarem um senso de comunidade, principalmente o chat e a
correção entre pares. A partir das evidências disponíveis, fica claro que os usuários
do Busuu estão buscando um resultado comum, ou seja, a aprendizagem de uma
língua estrangeira e que o design semiótico do site cristaliza o conceito de
comunidade.
O Bussuu utiliza uma série de elementos de jogos para estimular os usuários
a concluir o programa de linguagem. Embora a plataforma Busuu utilize as
mecânicas mais básicas de um game, que são os pontos, medalhas e tabelas de
líderes (PBL – Points, Badges and Leaderboards) a fim de envolver os usuários e
promover a alteração do comportamento, ainda percebe-se o uso de outros
elementos dos games como o feedback, a interatividade e objetivo. Pela análise dos
dados aferidos pelo questionário, foi possível concluir que de todos os elementos da
gamificação presente no site, os que mais foram apreciados são os feedbacks
imediatos e a interação com falantes nativos conforme visto na literatura por
Warschauer (1996), ao afirmar que o uso da Internet no ensino e aprendizagem da
língua estrangeira pode oferecer inúmeras contribuições sendo uma delas o contato
com contextos autênticos e significativos de material de língua e cultura.
Curiosamente, os emblemas recebidos dentro do site são menos apreciados
que os pontos. Constatou-se que o sistema de recompensas no Busuu é usado com
a finalidade única de promover mudanças no comportamento dos indivíduos por
meio de recompensas extrínsecas. Considerando os diferentes perfis dos usuários e
as diferentes formas de motivar os mesmos, percebemos que este sistema de
recompensas só engaja os usuários com perfil compatível com o sistema. As
recompensas devem ser usadas com cautela, pois podem comprometer a qualidade
do trabalho realizada pelo indivíduo e até destruir motivações intrínsecas préexistentes em um processo, porém no caso de tarefas maçantes, a motivação
extrínseca pode ser muito funcional (LIU; ALEXANDROVA; NAKAJIMA, 2011).
A partir do elemento “objetivos”, onde o aprendiz é capaz de estabelecer seu
próprio objetivo de aprendizagem, ficou evidenciado que é possível trabalhar sempre
com a possibilidade de experimentações. Como no game, em que o jogador aprende
muita coisa na relação tentativa-erro, numa atividade gamificada é interessante que
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se tenha essa liberdade. Adaptar as tarefas ao nível de habilidade dos usuários
subdividindo tarefas difíceis em várias menores ou permitindo diferentes caminhos
para atingir o sucesso. Quanto a rede social gamificada se constituir enquanto
ambiente para o ensino e aprendizagem da língua estrangeira, é possível dizer que
favoreceu o desenvolvimento de suas competências comunicativas, promoveu o
engajamento dos usuários em atividades colaborativas e possibilitou atitudes de
aprendizagem autônoma pelos usuários.
Além dos pontos específicos que nortearam a questão oriunda do problema, a
pesquisa verificou um outro elemento que emergiu da experiência e potencializou a
aprendizagem. A autonomia que os usuários adquirem ao se deparar com os
próprios desafios de aprendizagem. Pode-se afirmar que o desenvolvimento da
autonomia nessas comunidades, aumenta a aprendizagem de línguas. Uma das
principais críticas ao Busuu é o fato de que sites como o Busuu e Livemocha utilizam
os mesmos conteúdos de aprendizagem e atividades para todas as línguas que eles
oferecem (Loiseau et al, 2011). No que tange às perspectivas pedagógicas da
comunidade de aprendizagem de línguas Busuu, Loiseau et al afirmam que, ao
contrário da alegação de que os designers pretendem romper com a abordagem
tradicional de aprendizagem, a teoria de aprendizagem que é onipresente na maioria
dos exercícios da comunidade estudada é behaviorismo" (2011, p. 5).
Este ponto de vista behaviorista é percebido no Busuu de duas maneiras.
Primeiro, ela se materializa na estrutura de atividades de linguagem e práticas de
avaliação por meio do conceito de repetição como aprendizado. Em segundo lugar,
o conceito behaviorista de reforço se manifesta por meio do sistema de
recompensas presentes no site. O sistema de recompensas do Busuu poderia ser
considerado uma materialização de uma teoria behaviorista. Os pontos (busuuberries) são atribuídos cada vez que um usuário termina uma atividade no site. As
mensagens comuns que surgem premiando as (berries) incluem: "Parabéns! Isso foi
correto, parabéns você recebeu um busuu-berry". "Parabéns! Você recebeu 5
busuu-berries!”
Embora a presente pesquisa aponta para a natureza comportamental dos
processos de aprendizagem do site e do seu conteúdo behaviorista, há certos
espaços no Busuu, como o bate-papo (busuutalk), onde os aprendizes se
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privilegiariam das atividades interativas dentro do ambiente virtual. É principalmente
nesse espaço que a teoria linguística sociointeracionista entra em jogo no Busuu
onde se percebe uma abordagem interacional e sociocultural para linguagem e
comunicação. Desta forma, ficou evidenciado que, com base na noção de
comunidade, Busuu privilegia uma abordagem construtivista da aprendizagem, e,
assim, enfatiza a aprendizagem de línguas como um processo emergente da
interação social. Desta forma, o Busuu traz pontos de vistas diferentes de
linguagem, apresentando períodos da linguística e história do ensino de línguas,
mas também, recontextualiza a aplicação destes pontos de vista, situando-os em um
ambiente online. Busuu cria o espaço para a coexistência de diferentes discursos
sócio ideológicos inerentes a cada visão da linguagem.
Quanto à aprendizagem de línguas assistida pelo computador no Busuu,
surpreendentemente, este site mistura as perspectivas da CALL comunicativa e
integrativa (Warschauer & Healey 1998, p. 68) sob o mesmo teto. Em outras
palavras, para além da abordagem integrativa que implica o uso da Internet (e
computadores multimídia), o método comunicativo envolve a tomada de riscos e
estimula os alunos a alcançar competência comunicativa (Richards & Renandya
2003). Nesta sentido, este site simboliza uma enorme comunidade de e-learning que
compreende diversas habilidades comunicativas do progresso da aprendizagem de
línguas. Busuu representa uma CALL integrativa (Computer Assisted Language
Learning) que aborda a utilização de tecnologia na aquisição de habilidades de
escrita. Como Warschauer afirma, a CALL é uma perspectiva integrativa, "baseada
em uma visão sócio-cognitivo da aprendizagem de línguas" (Warschauer 2000, p.65)
A razão pela qual as interações funcionam sem problemas em um clima de
troca de idioma positivo é que a maioria dos usuários estão cientes das regras
tácitas de engajamento mútuo que governam as comunidades (Wenger, 1998).
Estas regras tácitas de engajamento envolvem práticas de comportamento online
apropriado e práticas pedagógicas, tais como a realização de correções.
Os dados sugerem que, um ambiente virtual possuindo os melhores recursos
disponíveis para a aprendizagem como é o caso do Busuu, seria mais eficaz e
melhor aproveitado como uma extensão da sala de aula. A integração da tecnologia
na aprendizagem de línguas pode potencializar a aprendizagem dos alunos. No

117

entanto, o professor precisa manter um monitoramento efetivo a fim de verificar a
eficiência dos alunos nesse ambiente virtual, buscando regular as estratégias e
evitar que os alunos se dispersem ou se desinteressem pelo aprendizado online.
A gamificação parece promissora, certamente não para resolver todos os
problemas da educação, mas sim como mais uma opção, aparentemente positiva,
para auxiliar na solução de muitos problemas encontrados hoje nos ambientes de
aprendizagem. A aplicação da gamificação também deve estar baseada na ética,
profissional e moral, para que possa cumprir com seus objetivos de forma positiva.
Não se deve criar um sistema de recompensas artificiais que em nada contribuiria
para melhorar a qualidade do ambiente de aprendizagem e a satisfação dos
aprendizes. A gamificação pressupõe a presença dos elementos de game, com uma
estrutura narrativa com começo, meio e fim, para manter o jogador dentro do círculo
mágico e motivado a aprender mais e mais.
Um ponto que mereceria atenção em pesquisas futuras: Os aspectos que são
tidos como diretamente ligados ao behaviorismo (recompensas, feedback) podem
ser utilizados de modo a potencializar o aspecto interacionista da gamificação?
Como sugestão para trabalhos futuros, para que a gamificação evolua para uma
metodologia mais abrangente, as teorias e elementos de jogos precisam ser
integrados e pesquisados em diferentes contextos e por períodos mais longos.
Porque a gamificação pode ser usada numa variedade de áreas e, em uma
variedade de situações, onde o produto final pode ser muito diferente a cada vez.
Apenas um modelo pode não ser suficiente para definir sistemas de gamificação em
todas as suas diferentes formas. Um estudo em maior escala que examina as
diferenças de sistemas de gamificação, a fim de criar uma taxonomia, o que seria
benéfico tanto para literatura presente, como a prática.
Por último, já que os pontos utilizados para a classificação e tabelas de
classificação para a competição poderiam impactar negativamente os aprendizes, as
conquistas parecem ser úteis e deveriam ser mais exploradas, especialmente as
conquistas em atividades de classe não incidindo sobre a competição, mas a
cooperação, o que é essencial hoje. Além disso, entre muitos elementos que
necessitam de estudo, a estrutura da narrativa poderia se conectar bem com a
maioria dos conceitos da teoria motivacional da autodeterminação e o ensino de
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línguas estrangeiras.
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APÊNDICE A – Permissão dos direitos autorais para uso das imagens do
Busuu

Dear people from Busuu,
My name is Paula Carvalho I am completing a master’s degree
in Educational Technology at PUC University- Sao Paulo/
Brazil. I am doing some research on a Social Networking Site
for language learning which uses elements of games (scores,
rewards and badges) to engage students.
I am writing to ask permission to use screenshots from the
website Busuu for my work and to send a questionnaire to
some users to inquiry them about their perception of the
games´ elements present in the site.
I look forward to hearing from you.
Yours faithfully,
Paula Carvalho

Atualizado por: Busuu Team, 6 de fev 11:21:
> Em 06/02/2015, às 11:21, busuu Support <support@busuu.zendesk.com>
escreveu:
Hi Paula,
I've had follow up from our CEO who is happy for your to
include screenshots of the product within the research.
Can you confirm how many users you'd be looking to interview
and which other platforms you are investigating for your
Masters?
Thanks and have a great day,
Amy

Atualizado por: paula, 6 de fev 12:29:
I would like to interview 10 people at the most at the age of 18 23 years old preferentially Brazilians users. The questions
would be about their perception on the games'elements such as
badges, Scores and rewards. Busuu is the only platform that I
would investigate.
Thank you.
Paula
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Atualizado por: Busuu Team, 6 de fev 13:40:
> Em 06/02/2015, às 13:40, busuu Support <support@busuu.zendesk.com>
escreveu:
Hi Paula,
Thank you for confirming - I'm just waiting for feedback from our
CEO based on the questionnaire and users you'd like to
contact.
We'll be in touch.
Have a great day,
Amy

Atualizado por: Busuu Team, 9 de fev 09:59:
> Em 09/02/2015, às 07:59, busuu Support <support@busuu.zendesk.com>
escreveu:
Hi Paula,
Bernhard is happy for you to contact our users directly, but we
wouldn't be able to provide assistance with this.
Feel free to share your research with us once you have
completed it.
Good luck,
Amy

Atualizado por: paula, 9 de fev 11:27:
Dear Amy,
Thank you and Mr. Bernhard for having allowed me to research
the Busuu platform and some users although you are not able
to assist me. I am very happy with your permission, and I will
share my findings with you as soon as possible.
Best Regards,
Paula Carvalho
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APÊNDICE B – Carta para alunos responderem questionário

O projeto de investigação Busuu – Uma Rede Social de Aprendizagem de
Línguas enquadra-se no âmbito do Mestrado em Tecnologias da Inteligência e
Design Digital na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Solicitamos a sua colaboração, através do preenchimento deste questionário,
que tem como objetivo conhecer a sua opinião sobre alguns aspetos da
aprendizagem da plataforma Busuu.
A sua participação neste estudo é voluntária, mas importante para o
desenvolvimento da pesquisa.
O preenchimento do questionário levará entre 5 a 10 minutos e as suas
respostas são totalmente confidenciais. Não guardaremos informação que possa
identificar os participantes.
Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento através do endereço de
e-mail paulacarvalho2004@gmail.com
Muito obrigada pelo tempo e ajuda despendido.
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APÊNDICE C – Questionário

Por

favor,

responda

as

perguntas

abaixo.

Com

este

questionário,

pretendemos obter somente informações que serão utilizadas para auxiliar a análise
de dados da pesquisa realizada. Os nomes dos participantes não serão divulgados.
Informações Pessoais:
Idade:
Email:
Sexo:

1. Como você se sente ao receber pontos (busuu-berries) ao término de cada
atividade?
Encorajado ( )
Animado ( )
Indiferente ( )

2. Quando você termina uma atividade escrita ou oral e envia para a
comunidade corrigir, você recebe um feedback dos seus exercícios corrigidos.
Em que medida os feedbacks recebidos auxiliam na sua aprendizagem?

3. Ao receber as recompensas (badges) nas atividades você se sente motivado
(a) em continuar aprendendo?

4. Você gosta de participar das atividades interativas proporcionadas pela
ferramenta busuutalk com os membros da comunidade? Por quê?
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5. Você considera importante corrigir os textos dos usuários que aprendem a
sua língua materna? E Por quê?

6. Ao ver a pontuação dos seus amigos (Leaderboards) você se sente
estimulado em continuar suas atividades no ambiente? Por quê?

7. Ao começar uma nova unidade, a plataforma permite que você faça os
exercícios sem que tenha que seguir uma sequência, você pode escolher por
onde começar e qual exercício fazer. O que você acha de estabelecer seu
próprio percurso de aprendizagem?

8. Quais as vantagens que o Busuu oferece em relação à aprendizagem
tradicional de línguas?

9. No sistema de classificação do Busuu (Rating System) você pode avaliar a
qualidade do feedback recebido e também ser avaliado (a) sobre a utilidade
da correção que você faz na forma de estrelas (de zero a cinco). De que
maneira você considera essas avaliações importantes?

10. Dentre os elementos de jogos encontrados no Busuu, tais como, os pontos,
os emblemas, o sistema de classificação, a tabela de lideres, juntamente com
os elementos da rede social, tais como o feedback, a correção de pares e as
ferramentas interativas. Quais deles mais motivaram você a continuar a fazer
suas atividades?

