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Resumo
Nem todos tem facilidade e prazer em aprender novas línguas. Contudo,
aprender idiomas se demonstra cada vez mais importante. No que diz respeito à
entrada no mercado de trabalho, por exemplo, 91% dos executivos de países distintos
entrevistados na pesquisa da Global English Corporation acredita ser o inglês o
principal idioma dos negócios. Na busca de uma solução para essa questão, unindo
aprendizado, tradução e gamificação, o aplicativo Duolingo conseguiu facilitar esta
tarefa aos usuários da plataforma, que se envolveram e aprenderam idiomas com a
ajuda da mesma. Entretanto, apesar de muito utilizado e bem avaliado em lojas digitais,
sob um olhar acadêmico, muitos artigos criticam sua metodologia (SANTANA, 2016;
MOTA et al., 2016; DUARTE et al., 2016; BOGDAN, 2016; VALADARES et al., 2016;
GAVARRI, 2016), acreditando que a mesma seja inadequada para este ensino. Mas se
a metodologia utilizada é dita como ineficaz, o que corroborou para que o aplicativo
alcançasse tantos usuários? A presente pesquisa buscou avaliar heuristicamente
(NIELSEN E MOLICH, 1990; DESURVIRE et al., 2004; MALONE, 1980; PINELLI et
al., 2008) o design da interface do Duolingo e a forma como interage diretamente com
seus usuários mediante aspectos lúdicos, a fim de compreender a relevância destes
na popularização do aplicativo. Desta forma, foi avaliado o papel da experiência do
usuário no uso do aplicativo, no envolvimento com o aprendizado ali oferecido e
no retorno ao uso da interface. Inferiu-se a partir dos resultados obtidos que, na
busca por aplicativos que possam auxiliar no aprendizado de línguas estrangeiras,
não são apenas os aspectos educacionais e os conteúdos apresentados que regem a
escolha dos usuários, estes buscam também interfaces facilmente compreensíveis e
experiências pessoalmente satisfatórias, aptas a adicionar motivação intrínseca ao
aprendizado.

Palavras-chave: Aplicativo. Gamificação. Design. Interface. Usuário.

Abstract
Not everyone has the ease and pleasure to learn new languages. However,
learning languages is increasingly important. With regard to entry into the labor
market, for example, 91% of executives from different countries interviewed in the
Global English Corporation survey believe that English is the main language of
business. In the search for a solution to this issue, combining learning, translation
and gamification, the Duolingo application was able to facilitate this task for users of
the platform, who got involved and learned languages with the help of it. However,
although widely used and well-evaluated in digital stores, under an academic view,
many articles criticize its methodology (SANTANA, 2016; MOTA et al., 2016;
DUARTE et al., 2016; BOGDAN, 2016; VALADARES et al., 2016; Gavarri, 2016),
believing that it is inappropriate for this teaching. But if the methodology used is
said to be ineffective, what corroborated for the application to reach so many users?
This research aimed to evaluate heuristically (NIELSEN AND MOLICH, 1990;
DESURVIRE et al., 2004; MALONE, 1980; PINELLI et al, 2008) the design of
Duolingo interface and the way you interact directly with your users by playful aspects,
in order to understand the relevance of these in the popularization of the application.
In this way, we evaluated the role of user experience in the use of the application, the
involvement with the learning offered there and the return to the use of the interface.
It was inferred from the obtained results that, in the search for applications that can
aid in the learning of foreign languages, it is not only the educational aspects and
the contents presented that govern the choice of the users, they also look for easily
understandable interfaces and personally satisfying experiences, apt to add intrinsic
motivation to learning.

Keywords: App. Gamification. Design. Interface. User.
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Introdução

As decisões que tomamos em nossas vidas quase nunca são frutos de decisões
momentâneas, mas são, em sua maioria, influenciadas por tudo o que vivemos
anteriormente, tudo o que pudemos experimentar e as oportunidades que nos foram
proporcionadas. Por isso, nesta introdução ao meu trabalho me dedico a narrar um
pouco do que me trouxe até a produção desta pesquisa, levantar momentos vividos
e estudos realizados que me direcionaram ao estudo das Tecnologias da Inteligência
e Design Digital (TIDD), bem como ao anseio por pesquisar e analisar o aplicativo
Duolingo e seu impacto na sociedade.
Para isso é preciso, primeiramente, separar minha caminhada em dois momentos
distintos, o que antecede minha entrada no curso de mestrado e o momento posterior
a ela. No passado houve pequenas experiências, aparentemente supérfluas, mas que
ao olhar para trás hoje, claramente influenciaram meus caminhos. Enquanto que,
já no decorrer da vida acadêmica pude entrar em contato com cursos, temáticas e
professores que foram de grande ajuda ao norteamento de meu trabalho.
Desde pequena, dentre as inúmeras brincadeiras que ocupavam meus dias,
estava a brincadeira do ensinar. Nem sempre era prazeroso para mim vestir e inventar
histórias sobre a vida social de bonecas, mas me encantava posicionar os bichinhos
de pelúcia direcionados ao meu quadro negro e ensiná-los sobre diferentes assuntos,
além também de viajar pelos distintos universos de cada fase do jogo Mario World de
meu Super Nintendo, atividade que me acompanhou por muitos anos, cada vez mais
trazendo novas descobertas e desafios, equivalentes aos meus níveis de envolvimento
e compreensão em cada idade.
Durante a vida escolar, tive a oportunidade de estudar em escolas que muito
estimulavam a criatividade, a produção de trabalhos e a relação entre os alunos.
Toda vez que trabalhos em grupo exigiam o desenvolvimento de apresentações em
PowerPoint, vídeos, cartazes ou quaisquer outras peças criativas, era eu uma das
responsáveis por desenvolver e produzir as ideias. Hoje acredito que estes aspectos
que foram trabalhados com o passar dos anos, foram diferenciais na minha decisão
profissional, na determinação em tentar o curso de Design no vestibular, em que
eu poderia dar continuidade à realização de trabalhos criativos, mas desta vez,
aprendendo a pensa-los profissionalmente.
Tanto na escola como na faculdade, outro prazer descoberto foi o de ensinar,
aquele, que já se fazia presente quando criança, na dedicação em apresentar grandes
explicações para brinquedos inanimados. Quando amigos apresentavam dificuldades
em algum conteúdo ministrado, era um prazer nos reunirmos e buscar compreendêlo melhor, assim, eu podia compartilhar outras formas de enxergar o que fora
ensinado, transmitindo minha forma de assimilar aquele conteúdo. Esta alegria no
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compartilhar também era evidenciada em todas as feiras de ciências e apresentações
de trabalhos, nas quais não participava somente por obrigação, mas com grande
satisfação.
Como já apontado, entrei então para o curso de Design de Mídias Digitais,
da PUC do Rio de Janeiro, onde fui apresentada a importantes questões e processos
e relacionados ao desenvolvimento de interfaces, a ergonomia, usabilidade e
acessibilidade. Foi na faculdade que aprendi a importância de pensar e desenvolver
produtos pensando no público a ser atingido, de não realizar projetos com o foco nos
meus gostos, e sim, com o foco nas necessidades dos usuários.
Mais adiante, no meu último período, tive ainda uma grande surpresa que
antecedeu minha entrada no mestrado e foi de grande importância na minha
caminhada, fui selecionada para participar de um programa de desenvolvimento
de aplicativos iOS, que estava sendo proporcionado pela Apple em parceria com
a PUC. Foi mais um ano de reafirmação das atividades em que me envolvia com
grande prazer. Além de aprender um pouco mais sobre programação e aprender a
desenvolver aplicativos, de novo me encontrava com a oportunidade de apresentar
trabalhos, realizar tarefas em grupo e auxiliar os demais por meio dos conhecimentos
da área de design, já que o programa era colaborativo e apresentava alunos das mais
diversas áreas.
O último aplicativo desenvolvido pelo meu grupo como projeto final do
programa me trouxe ainda mais para perto das áreas de interesse do TIDD. Tratavase de um aplicativo para iPad que possibilitava ao usuário montar e gravar vídeo
aulas. Assim, evitávamos a necessidade de muitos equipamentos e conhecimentos
tecnológicos avançados, tornando possível o compartilhamento de conteúdos
mediante uma interface amigável e de fácil usabilidade.
Com o fim do programa, comecei a buscar cursos de mestrados com temáticas
que realmente me interessassem, para que pudesse dar continuidade a tudo o que
tinha vivido até então. Foi quando me encontrei e encantei com a proposta do TIDD,
um programa de mestrado que poderia unir tudo o que eu vinha vivenciando ao
longo dos anos, a possibilidade de convergir em uma mesma pesquisa os meus
conhecimentos de design, meu envolvimento com a tecnologia e o meu prazer pelo
ensino e aprendizado. Três áreas de conhecimento que, apesar de distintas, têm sido
agrupadas no desenvolvimento de diferentes iniciativas, como em aplicativos para o
ensino de línguas estrangeiras, por exemplo, como é o caso do Duolingo.
Nem todos têm facilidade e prazer em aprender novas línguas. Contudo,
ainda que com suas dificuldades, aprender novos idiomas se demonstra cada vez
mais importante em diversos setores da sociedade. Uma pesquisa realizada pelo
Instituto de Pesquisa Data Popular, exclusiva para o British Council, por exemplo,
demonstra, recorrendo a dados obtidos pela Global English Corporation, que
dentre 77 executivos, de países distintos questionados, 91% afirmam ser o inglês o
principal idioma dos negócios. Além disso, esta mesma pesquisa entrevistou, em
2013, 720 brasileiros espalhados pelo país e apontou como resultado a crença de
aproximadamente 55% dos entrevistados de que a realização de um curso de inglês
pode resultar em um salário bem melhor, bem como a crença de que o conhecimento
do idioma proporciona também maiores oportunidades de contratação.
Como então manter um aluno dedicado e interessado em aprender algo que
se apresenta, muitas vezes, tão difícil? Uma saída é unir essa tarefa a elementos
atrativos, que a tornem mais prazerosa e possibilitem o aumento da motivação em
continuar a executá-la. E nada mais prazeroso para uma geração com “acesso massivo
a uma gama infindável de informações que se apresentam em múltiplas linguagens
sem precisarem se deslocar fisicamente” (CAJÉ, 2017, p.13), uma geração que está
constantemente conectada à internet e a seus dispositivos móveis, do que poder
realizar as tarefas do cotidiano por intermédio de rápidos cliques em seus aplicativos.
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Cliques estes que podem tornar as tarefas ainda mais prazerosas apresentadas aos
usuários de formas atraentes e divertidas.
Seguindo nesta direção, na união entre aprendizado, tradução e gamificação,
da qual uma das definições que se tornou amplamente conhecida foi a de ser o “uso
de mecânicas, estética e pensamentos advindos dos jogos para envolver pessoas,
motivar a ação, promover a aprendizagem e a resolução problemas” de Kapp et
al. (2013, p.146), o aplicativo Duolingo já contava com uma lista de espera de 300
mil usuários na sua versão Beta, em 2011, sendo lançado em 2012 para o público
em geral, com apenas 6 idiomas disponíveis para o aprendizado em inglês. Em um
mesmo aplicativo, mediante uma mesma linguagem gráfica, Luis Vohn Ahn, um dos
criadores do produto, uniu a importância do aprendizado de outros idiomas e um
possível aperfeiçoamento para o mercado de trabalho à simpatia e lazer dos jogos,
uniu experiência à diversão, dois conceitos que podem parecer antagônicos, mas que,
se bem trabalhados, podem formar uma parceria em que as motivações geradas pelo
lúdico incentivam e estimulam novos aprendizados.
Duolingo não é a única plataforma que se propõe a ensinar línguas estrangeiras
de forma lúdica e dinâmica, inúmeras delas podem ser encontradas nas diversas lojas
de aplicativos existentes. Dentre os aplicativos de ensino de idiomas mais baixados e
premiados estão também o Busuu, o Babbel, e o Memrise, que semelhantemente ao
Duolingo possibilitam ao usuário o aprendizado de idiomas variados. Além destes
existe também o aplicativo Hello English, que vem sendo amplamente utilizado
por países asiáticos, já que se propõe a ensinar o inglês recorrendo a 21 idiomas
vernaculares que nem sempre são alcançados pelos demais meios.
Contudo, apesar da similaridade do Duolingo com os aplicativos citados,
nenhum conseguiu ainda atingir seu extenso número de usuários. Segundo os dados
informados pela Google Play Store, todos os quatro aplicativos citados possuem
de 10 a 50 milhões de instalações realizadas em dispositivos, enquanto o Duolingo
atingiu o valor de 100 a 500 milhões. Além disso, um outro fator determinante da
escolha do Duolingo como objeto desta pesquisa é a visível popularidade alcançada
pelo mesmo no Brasil. Mediante dados fornecidos pela plataforma App Annie, notase que o aplicativo alcançou na App Store aproximadamente 55 mil classificações
oriundas de usuários brasileiros, enquanto, dentre os demais citados, o aplicativo
que mais se aproxima deste número é o aplicativo Busuu, com aproximadamente 12
mil classificações. Além disso, Duolingo é também o único dentre os mais populares
a oferecer todo seu conteúdo completo de forma gratuita. O aplicativo até oferece a
compra de algumas facilidades e benefícios, mas sem o impedimento ao acesso de
todas as lições e conteúdos sem que estes últimos sejam adquiridos.
Entretanto, apesar de muito utilizado e bem avaliado pela maioria de seus
usuários, atingindo a classificação de aproximadamente 4.7 em ambas as lojas citadas
acima, quando analisado sob um olhar predominantemente acadêmico, Duolingo é
bastante criticado por seu conteúdo e por sua metodologia de ensino. A partir da
revisão bibliográfica aqui realizada, observou-se que nove entre os dezesseis artigos
selecionados abordam a metodologia do aplicativo, dentre os quais apenas um a
descreve positivamente. Poucos autores demonstraram acreditar na eficácia do
aprendizado por meio da tradução, da repetição e memorização.
Rafael da Silva Santana (2016), por exemplo, aponta o fato destas abordagens
não fugirem do modelo tradicional de ensino aprendizagem que é apresentado nas
escolas, ressaltando que o aplicativo apenas confere um aspecto diferente com a
inserção da gamificação. Este prosseguimento da utilização do modelo tradicional
de ensino aprendizagem, segundo Belize Mota et al. (2016) acaba por desvalorizar
o potencial do uso de novas tecnologias neste segmento. O que também é citado
por Gabriela Duarte et al. (2016), na descrição da falta de eficácia no ato de apenas
transpor conteúdos similares para plataformas distintas, o que não muda de fato a
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forma de trabalha-lo.
Marcus Valadares et al. (2016) considera também o conteúdo do aplicativo
repetitivo e que, por apresentar-se de forma descontextualizada, acaba por tornarse informação artificial. O que também é abordado por David Bogdan (2016) na
compreensão da falta de similaridade das atividades do Duolingo com aspectos da
vida real. O autor ressalta a diferença entre aprender vocabulário e a capacidade de
desenvolver diálogos, o que é adquirido com o ganho de fluência. Segundo Sandra
Gavarri (2016), é inviável que acha o desenvolvimento fluente de um idioma sem que
haja nenhum tipo de interação e comunicação real.
Assim, em meio a estas colocações, todos os artigos selecionados findam por
definir Duolingo como uma ferramenta adequada para complementar conteúdos de
sala de aula e auxiliar seus usuários estimulando o constante contato com os idiomas
a serem aprendidos, mas ineficaz como ferramenta independente para o aprendizado
de uma língua estrangeira. O que faz com que o Duolingo então apresente em seu
currículo tantos depoimentos de positivos em lojas virtuais? O que faz com que um
aplicativo com uma metodologia avaliada academicamente como não eficaz obtenha
tantos usuários e prêmios? Esta pesquisa busca compreender estas conquistas,
estudar o design e os elementos presentes na interface da plataforma com o intuito
de pontuar seu diferencial em detrimento de outros aplicativos e outras formas do
aprendizado de línguas estrangeiras.
Haja vista que o aplicativo Duolingo faz uso de uma metodologia suportada
pela tradução, repetição e memorização dos termos, que não é considerada pelos
acadêmicos entre as mais adequadas para o ensino de línguas estrangeiras, há a
possibilidade então de que a própria interface e a usabilidade do aplicativo sejam
fatores fundamentais nestes aprendizados que têm sido adquiridos por meio da
plataforma. A hipótese apresentada aqui é a de que um design de interação de qualidade
viabiliza a conquista de resultados que vão além dos esperados por intermédio da
metodologia ou do caráter didático do material apresentado. Compreendendo por
design de interação a busca por suster as formas como as pessoas se comunicam e
interagem com os produtos presentes nas suas vidas cotidianas, sobretudo com o
foco prático, que ultrapassam princípios de usabilidade e esmeram-se em projetar
experiências de usuários (ROGERS et al., 2011).
Já considerado o melhor aplicativo educacional, tanto pela App Store como
pela Google Play Store, Duolingo têm obtido resultados extraordinários pelo mundo
justamente por meio das estratégias e ferramentas citadas anteriormente, por meio
da junção de áreas como computação, design e educação. Segundo o artigo do blog
da própria empresa, em maio de 2016 o aplicativo já contava com 120 milhões de
usuários espalhados por 149 países, além de ter alcançado em agosto do mesmo ano
o agrupamento de 62 cursos diferentes. A plataforma inicialmente não tinha como
objetivo primordial o aprendizado de seus usuários, mas sim a tradução massiva das
páginas existentes na web, em uma época em que esta encontrava-se ainda no inicio
de sua popularização. Contudo, devido a dimensão da qualidade do projeto realizado,
gerando tamanha adesão das pessoas interessadas em aprender novos idiomas, o
aplicativo tornou-se então referência entre as possíveis formas de se aprender línguas
estrangeiras.
Este trabalho, portanto, justifica-se como uma forma de ressaltar quão
promissores podem ser projetos que se desenvolvem a partir da intercessão de
diferentes áreas do conhecimento humano. Segundo Frans Johansson, autor do livro
“Efeito Médici”, são justamente as interseções, tanto culturais como de conhecimentos,
que, quando bem trabalhadas e exploradas, costumam ser as maiores gestoras de ideias
revolucionárias e é justamente nesta interseção conceitual que transita este projeto.
No diferencial que a união de profissionais de diferentes áreas de conhecimento pode
gerar em um produto final, por meio do olhar específico de cada um deles, mostrando
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a grande potência que estes projetos podem alcançar, assim como Duolingo o fez.
Ademais, a pesquisa justifica-se também por analisar e avaliar o aplicativo
descrito sob o olhar de uma área de estudo pela qual não tem sido tão observado. Dentre
os 16 artigos selecionados na revisão bibliográfica realizada, as temáticas encontradas
resumem-se ao envolvimento da tecnologia com a educação, à metodologia de
ensino utilizada pela plataforma ou a sua aplicação nas escolas, não obstante, ainda
que citem o uso da gamificação e de alguns elementos de sua usabilidade, nenhum
dos artigos atenta diretamente para o design da mesma, analisando as qualidades e
insuficiências de sua interface.
O objetivo geral da dissertação é então compreender a trajetória do aplicativo
Duolingo no decorrer dos anos e o papel das decisões do design de interação
e do design da interface na popularidade alcançada pelo mesmo, para que haja a
compreensão de como estes fatores podem ser diferenciais, tanto para a adesão
de usuários, como na eficácia do aprendizado destes. Acrescido a este objetivo
apresentam-se também alguns intentos periféricos, tais como evidenciar o que já
tem sido academicamente pesquisado e publicado a respeito do aplicativo desde o
início do ano de 2016 e desenvolver uma ferramenta para a avaliação da interface de
aplicativos, compreendendo as preocupações e objetivos dos mesmos.
Com o intuito de suprir as demandas descritas, foi realizada uma avaliação
heurística da interface do aplicativo Duolingo com base na forma de avaliação
sugerida por Jakob Nielsen, que auxilia no aperfeiçoamento da usabilidade e,
consequentemente, da experiência do usuário.
No primeiro capítulo da dissertação é realizada uma revisão sistemática de
artigos acadêmicos que também apresentem o aplicativo Duolingo como objeto de
estudo. Assim, torna-se possível analisar o que já tem sido dito e estudado sobre a
plataforma.
O segundo tem a função de situar o leitor em relação ao contexto da
pesquisa. Para tal, é relatada a trajetória do aplicativo, desde ideias anteriores de
seu desenvolvedor até a concretização do Duolingo, concomitantemente com o
esclarecimento de seus objetivos e de conceitos relativamente novos com quais se
relaciona, criados e utilizados em meio as tecnologias emergentes. Buscar-se-á o
esclarecimento do que é a gamificação, m-learning, e das diversas formas de interagir
com os usuários que são oferecidas pelos dispositivos móveis.
O terceiro capítulo consiste na previa descrição dos métodos de seleção
escolhidos para a definição dos critérios utilizados na avaliação heurística da
interface do objeto de estudo por meio das lentes de pesquisadores como Jakob
Nielsen, Rolf Molich, Heather Desurvire, Brenda Laurel, entre outros, que sugerem
pontos importantes dentro de suas especialidades específicas a serem observados em
interfaces digitais.
O quarto capítulo por sua vez apresenta a aplicação propriamente dita da
avaliação, direcionando os critérios desenvolvidos para um olhar classificativo do
Duolingo, com o intuito de compreender os pontos positivos e os pontos a serem
ainda melhor desenvolvidos na plataforma em relação às formas como se aproxima e
interage diretamente com seus usuários.
Por fim, nas considerações finais, tem-se uma análise de tudo que fora
desenvolvido por meio da pesquisa, esclarecendo sua importância, suas limitações e
sugestões de projetos futuros que podem vir a ser realizados.

13

1| Revisão de Literatu ra
14

O panorama das análises e discussões sobre o uso de aplicativos digitais para
a aprendizagem de línguas é vasto, escala que se mantem quando voltamos nosso
olhar para um aplicativo, como o Duolingo. Entretanto observamos que o número
de artigos publicados que se dedicam a o analisar e discutir exclusivamente questões
de design do aplicativo é consideravelmente restrito.
Antes que se possa pesquisar e falar de forma aprofundada a respeito do
aplicativo Duolingo é preciso conhecer o que já tem sido estudado e realizado sobre
ele ao redor do mundo. Para isso, foi realizado um breve levantamento sistemático
do estado da arte, a fim de alcançar com a presente pesquisa uma temática até então
não abordada por demais acadêmicos.
No mês de agosto de 2017 foram buscados, nas plataformas do Google
Acadêmico e do Portal de Periódicos Capes/MEC, artigos que apresentassem em sua
temática o aplicativo. Por meio da busca realizada a partir da palavra Duolingo foram
encontrados 2190 resultado no Google Acadêmico e 239 no Portal Capes. A fim de
obter-se como resultado artigos que, de fato, tivessem o aplicativo como temática
principal de sua pesquisa, utilizou-se a busca avançada, com a seleção de resultados
que apresentassem o nome Duolingo em seu título, assim, foi evitada a leitura de
trabalhos nos quais o aplicativo era apenas brevemente citado, em que as temáticas
principais fugiam da proposta da plataforma como objeto central da pesquisa. Como
resultado do nome inserido em meio ao título dos trabalhos, foram encontrados 62
resultados no Google Acadêmico e 15 no Portal Capes.
Tendo em vista que o Duolingo é uma plataforma que se encontra em constante
atualização, utilizou-se também como critério de exclusão a seleção restrita dos
artigos produzidos desde o ano de 2016, para que a realização do estudo seja baseada
em avaliações do aplicativo em versões mais aproximadas a que o mesmo oferece
no presente momento. Assim, na busca por trabalhos desenvolvidos desde o ano de
2016, obteve-se o retorno de 30 trabalhos pelo Google e 7 pelo Capes.
Dentre estes 30 resultados encontrados por meio do Google Acadêmico,
contudo, apenas 23 eram artigos científicos, sendo dos demais, 3 apenas citações
apontadas pela plataforma de busca, 2 dissertações completas, nas quais esta revisão
não tem o intuito de contemplar e dois artigos repetidos, apenas com títulos diferentes.
Dos 7 artigos encontrados por meio do Portal Capes, apenas dois condiziam com
artigos científicos, sendo os dois já sido encontrados por meio da busca com a
plataforma anterior. Foram então encontrados, no total entre as duas plataformas,
23 artigos científicos, todos contendo o nome Duolingo em seu título e tendo sido
publicados a partir de 2016, independente de seus países de origem.

Tabela 1.
Resultados das pesquisas
realizada em cada base de dados.

Antes da leitura dos trabalhos encontrados, foi preciso separar também a
origem de cada um, primeiro para possibilitar a compreensão dos lugares aonde o
Duolingo tem sido utilizado e estudado, mas também, para a separação de idiomas
que não poderiam ser contemplados neste trabalho. Foram então separados apenas
os artigos apresentados em português, inglês ou espanhol, diminuindo para 18 o
número de artigos a serem analisados.
Tabela 2.
Resultados das pesquisas em
relação aos seus idiomas de origem.

Por fim, após a leitura e avaliação de cada um dos trabalhos e com a exclusão
daqueles que se encontravam fora dos parâmetros estabelecidos pela revisão
sistemática, juntamente com 2 trabalhos aos quais não se obteve acesso, restaram
16 artigos, que serão brevemente categorizados a seguir, com o intuito de auxiliar o
direcionamento desta pesquisa.
A partir da compreensão das propostas, objetivos e metodologias que têm sido
realizadas por meio destes artigos encontrados, chega-se facilmente a percepção
dos fatores que tem sido, até então, mais avaliados dentre os autores em detrimento
de outros elementos em que o aplicativo também se propõe a ser uma ferramenta
popular e inovadora. Organizar-se-á os dados obtidos mediante estas leituras para
um breve mapeamento das discussões trazidas por estas, com o intuito de auxiliar
Tabela 3.
Áreas de estudos
interessadas no Duolingo.
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na compreensão geral do contexto de onde se encontra maior interesse no aplicativo.
Uma das informações que chama atenção na observação dos artigos
encontrados é na regularidade das temáticas que são abordadas por eles, mesmo o
Duolingo sendo uma plataforma multidisciplinar cuja eficácia poderia ser estudada
a partir de direcionamentos distintos. Isso se dá, visivelmente, pelo maior interesse
no aplicativo no que tange o estudo dos tipos de abordagens e das metodologias de
ensino por ele utilizadas. Com o passar dos anos, foram estudadas e desenvolvidas
inúmeras metodologias diferentes para o ensino de línguas estrangeiras, sempre no
intuito de encontrar a forma mais eficaz de desenvolver essa habilidade, contudo,
Duolingo apresenta seu conteúdo por intermédio de traduções e repetições, o que por
muitos professores e pesquisadores já não é considerado um meio eficiente.
Assim, dos artigos encontrados que revelam a área de atuação do respectivo
autor, cinco são direcionados ao campo de letras e linguísticas, dentre eles o artigo
de Marcus Valadares et al. (2016), que tem como objetivo selecionar dois dentre os
aplicativos disponíveis no mercado para o aprendizado de idiomas, sendo eles o
Duolingo e Sentence Builder, com a finalidade de avaliar a condição dos mesmos
como potências educativas. Outro artigo voltado para o campo de letras é o de Beliza
Mota et al. (2016), que visa o acompanhamento de alunos do ensino fundamental
e médio de escolas da rede pública estadual no período em que aplicaram o uso do
aplicativo Duolingo como parte da atividade educacional exigida pelos professores, a
fim de se alcançar o estudo da língua inglesa de forma mais intensiva e efetiva do que
costuma ser oferecido pelas escolas brasileiras.
Dentre eles estão ainda o artigo de Rafaela Alves (2016), que busca compreender
as características do processo de ensino/aprendizagem e as relações com as teorias
educacionais utilizadas existentes no desenvolvimento do aplicativo web Duolingo, o
de Arima Mulya et al. (2016), que tem como foco principal a proposta de metodologias
que podem ser utilizadas por professores para o ensino do inglês por meio do site
do Duolingo para Escolas, e o de Kyria Finardi et al. (2016), que busca apresentar
um pouco mais sobre o Duolingo como uma ferramenta de MALL (Mobile Assisted
Language Learning), pontuando, por uma junção de pesquisas quantitativas e
qualitativas, os aspectos positivos e as limitações do aplicativo.
Ainda entre os artigos que revelam a área de atuação de seus autores
encontram-se dois do campo da computação, o de Alkindar Garcia et al. (2016), cuja
proposta é avaliar os resultados e benefícios do uso das Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC), em uma sala de aula de ensino de língua inglesa do 7º ano
do Ensino Fundamental, e o de Duy Huynh et al. (2016), que busca fazer uma
avaliação, por intermédio de métodos quantitativos, da eficácia do uso de elementos
da gamificação no ensino de línguas estrangeiras, a partir do aplicativo Duolingo.
Encontram-se dentre estes também dois artigos relacionados à educação, o
artigo de Heba Bahjet (2016), cujo objetivo principal é avaliar a eficácia do aplicativo
no estudo de duas línguas de forma simultânea, baseado no acompanhamento de
uma criança da Arábia Saudita de 12 anos, que busca, ao mesmo tempo, aprender
inglês e espanhol e o artigo de Sandra Gavarri (2016), que, assim como grande parte
dos artigos aqui apresentados, tem o objetivo de avaliar a o aplicativo Duolingo em
sua eficácia como plataforma de ensino de línguas estrangeiras.
Dentre os artigos cujas áreas de atuação do autor não foram diretamente
citadas, é possível, por meio da temática dos textos, notar a tendência dos mesmos à
preocupação com a forma de ensino apresentada ou da importância da atualização
dos conteúdos oferecidos em sala de aula, a fim de dialogarem com a ubiquidade das
tecnologias emergentes. São sete os artigos nesta condição, o artigo Musa Nushi et
al. (2017), por exemplo, que tem o intuito exclusivo de avaliar as características do
Duolingo e seu potencial como ferramenta para aprendizado de uma segunda língua,
e o artigo de Rafael Santana (2016), cujo objetivo principal é analisar o papel exercido
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pelo aplicativo Duolingo no processo cognitivo do estudos de línguas estrangeiras,
no caso da pesquisa exclusivamente a língua espanhola, buscando avaliar a qualidade
de seus métodos.
Castro et al. (2016) buscam ressaltar a importância do aproveitamento da
tecnologia e de variadas metodologias no ensino e aprendizagem. Com o foco
principal no ensino da língua inglesa, o artigo conta com dados de uma pesquisa
empírica realizada pelas autoras, por dados do desempenho de onze alunos,
comparando-os antes e depois do uso do aplicativo Duolingo. Gabriela Duarte et al.
(2016) buscam convergir em um único debate os conceitos e reflexões a respeito de
gamificação, feedback e aprendizado de línguas estrangeiras, enquanto que David
Bogdan (2016), por sua vez, relata suas percepções pessoais do uso da ferramenta
direcionado ao aprendizado de cinco idiomas diferentes, gerando assim uma vasta
gama de descobertas e reflexões a respeito da eficácia da mesma.
Pilar Munday (2016) se propõe a analisar o uso do aplicativo Duolingo como
um complemento aos conteúdos apresentados em sala de aula, como substituto dos
exercícios de casa tradicionais, em livros didáticos. E Ángela Romero (2016) busca
por meio da análise de estudos realizados por outros autores, avaliar o Duolingo de
duas formas distintas. Na primeira parte a autora investiga o aplicativo de acordo
com o seu uso para ensino de línguas estrangeiras, especificamente o espanhol e,
em um segundo momento, é avaliada a confiabilidade dos exames realizados pelo
Duolingo Test Center quando comparado a exames como o TOFEL (Test of English
as a Foreign Language) ou o IELTS (International English Language Testing System).
Tabela 4.
Principais temáticas
abordadas pelos artigos.

Como citado anteriormente, a maior área de interesse dos pesquisadores
encontrados na revisão é em relação a forma como Duolingo proporciona o
aprendizado. Contudo, mesmo interessados em uma mesma área, os autores
apresentam, como visto na tabela acima, algumas pequenas variações de perspectivas
e enfoques em relação a este conteúdo, ainda que alguns deles abordem mais de um
dentre os presentes na tabela.
A grande maioria dos textos selecionados cita, ao menos brevemente, o
avanço da tecnologia e sua constante presença em inúmeros momentos da rotina da
sociedade, a fim de contextualizar o momento em que o aplicativo se apresenta como
plataforma de grande interesse. Entretanto, são nove os artigos que se aprofundam
nesta temática, que sob o olhar de autores e pesquisadores contemporâneos pontuam
estas novas formas de aprendizado emergentes (VALADARES et al., 2016; MOTA et
al., 2016; SANTANA, 2016; DUARTE et al. (2016); ALVES, 2016; FINARDI et al.,
2016; MUNDAY, 2016; GAVARRI, 2016), dentre elas são citadas nos artigos as TIC
(Tecnologias de Informação e Comunicação), o e-learning, o m-learning, o MALL
(Mobile Assisted Language Learning), entre outros.
Outro enfoque presente na maioria dos artigos é o relacionado à avaliação
da metodologia de ensino utilizada pelo objeto de estudo, como também já citado
anteriormente. Nove dos trabalhos encontrados avaliam esta metodologia, baseados
em teorias de grandes estudiosos especificamente da área do ensino de línguas
estrangeiras (VALADARES et al., 2016; NUSHI et al., 2017; SANTANA, 2016; ALVES,
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2016; DUARTE et al., 2016; FINARDI et al., 2016; MUNDAY, 2016; GAVARRI, 2016;
BOGDAN, 2016).
Destes nove artigos, apenas o de Munday (2016) cita autores que defendem que
métodos utilizados pelo Duolingo, como as repetições espaçadas, o entrelaçamento
de diferentes habilidades e a variedades, auxiliam na retenção dos conteúdos. Além
disso, a autora cita o potencial da tradução e dos ditados como ferramentas para
aprimorar determinadas habilidades, considerando também que muitas vezes são
apontadas como preferências dos alunos. Portanto, apesar de não analisar o Duolingo
como proposta de substituição para aulas presenciais, o artigo apresenta benefícios
que podem ser encontrados em seu uso.
Dentre os demais, apesar de citarem também aspectos positivos e formas
potenciais do uso do Duolingo, em sua maioria focam em caracterizar seus métodos
como inapropriados e desatualizados. Os textos ressaltam a importância de adaptar
os conteúdos aos novos meios tecnológicos nas quais serão aplicados, afirmando
a falta de eficácia em implementar nos estudos plataformas e mídias emergentes
se o material ali contido será apresentado da mesma forma como dantes, apenas
transpondo conteúdos.
Uma abordagem também recorrente foi a de analisar o aplicativo, não utilizado
de forma isolada pelos usuários, mas sendo aplicado em salas de aulas, tendo
professores presente como mediadores do seu uso e implementando conteúdos
ensinados pelos mesmos (NUSHI et al., 2017; MOTA et al., 2016; ALVES, 2016;
CASTRO et al., 2016; GARCIA et al., 2016; MUNDAY, 2016; BOGDAN, 2016). Sem
nenhuma exceção, todos os trabalhos chegaram a conclusão de que a plataforma não
se apresenta com a eficácia necessária para ser independente, capaz de sozinha fazer
com que seus usuários atinjam a fluência em algum idioma, por isso precisa ser um
material de suporte à outras formas de aprendizado, mas que é bastante eficiente na
forma de envolver os alunos e tornar o aprendizado mais atrativo.
Apesar da estratégia mais clara utilizada pelo aplicativo, que é citada por
todos autores, ser a da gamificação, que é muito popular e utilizada por inúmeras
áreas da sociedade, notou-se que apenas dois dos artigos buscaram algum nível de
aprofundamento nos conceitos e estudos oferecidos por esta área (HUYHN et al.,
2016; DUARTE et al., 2016). O que aparecem nos artigos são apenas breves citações,
que costumam ser mais populares, a respeito do que significa a estratégia, mas
sem especificar os benefícios por ela trazidos e por meio de quais técnicas eles são
alcançados.
Duarte et al. (2016) se aprofundam um pouco mais na temática dos jogos,
por autores como James Paul Gee, se limitando, contudo, a enfatizar estudos
exclusivamente voltados para questões relacionadas a feedbacks. Já Huyhn et al.
(2016) vão ainda mais além no conceito de gamificação e situam estudos realizados
em relação a sua aplicação na educação. A proposta dos autores é avaliar a forma
como a gamificação é inserida no Duolingo, por meio da identificação do modelo de
progresso, advindo dos jogos, utilizado na estrutura do aplicativo.
Um dos artigos alerta para a possibilidade de conflitos na integração entre o
Duolingo e os conteúdos apresentados em uma sala, devido a divergências na forma
de apresentação dos vocabulários e de questões gramaticais (NUSHI et al., 2017),
segundo os autores a plataforma pode ser eficaz para um treinamento particular, mas
poderia encontrar divergências de metodologia caso houvesse a tentativa de inserilo a um contexto educacional formal. As tecnologias emergentes podem ter muito o
que adicionar no aprendizado de línguas estrangeiras, mas é preciso pensar bem na
forma de utilizá-las, de modo a de fato trazer benefícios e não empecilhos.
Por outro lado, há entre os artigos também o que sugere a inserção da ferramenta
no papel de substituir os deveres de casa, pelo fato de ser mais atrativo para os alunos
e pela sua facilidade de ser realizado em qualquer lugar e no momento desejado
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pelo aluno (MUNDAY, 2016). Apesar desta tabela apontar os artigos que apresentam
o aplicativo como uma possibilidade para ser adicionada as aulas presenciais, isto
não significa que os autores se referiam ao uso do aplicativo Duolingo para Escolas.
Em sua maioria, na verdade, os artigos não citam esta plataforma, o que demonstra
que seu uso pode ser promissor, visto que apresenta funcionalidades que facilitam o
monitoramento da classe por parte do professor, mas que ainda não atingiu tamanha
popularidade.
Tabela 5.
Ferramentas do Duolingo
citadas nos artigos.

Em relação a popularidade de suas outras ferramentas, inclusive, podese observar que estas ainda não tem sido alvo de grandes pesquisas. Nada foi
encontrado em relação aos Chatbots, por exemplo, e apenas um artigo apresentou
um questionamento sobre a validade e confiabilidade do certificado oferecido pelo
Duolingo Test Center (ROMERO, 2016). Cinco artigos citam o uso do Duolingo
inserido como método de prática dos conteúdos abordados em sala de aula (MOTA
et al., 2016; ALVES, 2016; MULYA et al., 2016; MUNDAY, 2016; ROMERO, 2016),
mas a maioria deles sem o conhecimento da já existência de uma plataforma
específica com este intuito. Apenas dois deste cinco citam o uso do Duolingo para
Escolas e buscam verificar sua eficácia (MOTA et al., 2016; MULYA et al., 2016).
Os estudos, de forma geral tratam todos do Duolingo de uma forma mais
abrangente e costumam referir-se tanto a versão para dispositivos móveis quanto
a versão web do mesmo, contudo, vale ressaltar o encontro de dois artigos que
tratam de forma específica do formato web do aplicativo. Nos artigos, embora
considerados de forma geral, os autores se preocupam em citar as duas diferentes
plataformas e apresentam imagens do aplicativo web durante todo o texto
(DUARTE et al., 2016, ALVES, 2016).
Tabela 6.
Tipos de pesquisa
realizadas pelos autores.

Diversas formas distintas, empíricas ou não, foram utilizadas pelos autores a
fim de validar suas análises e percepções em relação ao Duolingo. Apesar de todas
as pesquisas citarem importantes pesquisadores, doze das dezesseis estudadas neste
capítulo utilizaram se destas fontes teóricas de forma aprofundada, com a finalidade
embasar e direcionar as afirmações propostas (VALADARES et al., 2016; NUSHI
et al., 2017; SANTANA, 2016; ALVES, 2016; CASTRO et al., 2016; BAHJET, 2016;
DUARTE et al., 2016; MULYA et al., 2016; FINARDI et al., 2016; MUNDAY, 2016;
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BOGDAN, 2016; GAVARRI, 2016), ademais, ainda dentre estas doze, nove fizeram
uso destas fontes aliadas à realização de pesquisas qualitativas. Os únicos destes
autores a não se aprofundaram em embasamentos teóricos foram Valadares et al.
(2016), Duarte et al. (2016) e Gavarri (2016).
Apenas quatro dos dezesseis artigos basearam-se em dados quantitativos em
seus estudos (FINARDI et al., 2016; MUNDAY, 2016; ROMERO, 2016; HUYHN et
al., 2016), todos contendo também dados qualitativos e pesquisas teóricas em seu
embasamento. Pesquisas qualitativas, por sua vez, foram muitas realizadas, contudo,
de formas distintas. Dos onze dados qualitativos encontrados nas pesquisas, três
foram realizados por meio de análises e avaliações do aplicativo pelos próprios autores
do texto, ou seja, sem o envolvimento de um grande número de pessoas (NUSHI et
al., 2017; MULYA et al., 2016; BOGDAN, 2016).
Por outro lado, oito das pesquisas contaram com a participação de voluntários
de diferentes formas, na realização de testes de desempenho após um período fazendo
uso do aplicativo, respondendo questionários a respeito do mesmo ou apresentando
suas impressões mediante entrevistas (SANTANA, 2016; MOTA et al., 2016; ALVES,
2016; CASTRO et al., 2016; BAHJET, 2016; GARCIA et al., 2016; FINARDI et al.,
2016; MUNDAY, 2016). A maioria das pesquisas apresentaram resultados advindos
de métodos aplicados com alunos de uma mesma sala de aula, como o de Mota et
al. (2016), por exemplo, mas há também artigo trabalhado com base em resultados
obtidos por meio da observação do comportamento de um único usuário, como o de
Bahjet (2016).
Tabela 7.
Aspectos positivos
citados nos artigos.

A tabela acima destaca os aspectos positivos mais citados nas avaliações
realizadas pelos artigos selecionados. Devido ao seu uso de estratégicas lúdicas, o
aplicativo apresenta benefícios no auxilio do aprendizado de seus usuários e muitos
deles foram citados no decorrer destes trabalhos, contudo, dissertar-se-á abaixo sobre
alguns específicos, que pareceram unânimes à maioria dos pesquisadores.
Indubitavelmente Duolingo carrega consigo o potencial de envolver mais os
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usuários no aprendizado de um idioma do que exposições de conteúdo tradicionais
em sala de aula, esse foi o principal fator unânime em todos os trabalhos. A utilização
de determinados termos repetidas vezes, como por exemplo motivação, engajamento,
participação, atenção, maior interesse, entre muitos outros, deixou claro que,
independente da eficácia em relação ao ensino, devido aos elementos lúdicos que
utiliza o aplicativo é agradável aos usuários e consegue mantê-los interessados em
seus conteúdos.
Verdadeiramente, todavia, esta característica não se apresenta como um
privilégio exclusivo do Duolingo, as pesquisas, de forma geral, tendem a atribuir
estas qualidades às tecnologias emergentes, às novas formas de utilizar mídias como
ferramentas didáticas e, principalmente, às plataformas que se utilizam dos elementos
de jogos.

Tal fato relaciona-se com o perfil de alunos que crescem jogando
videogames, seja em seus celulares, tablets ou computadores. Para
eles, essa atividade é parte do seu cotidiano e, logo, poderiam também
ser incorporadas aos ambientes de aprendizagem como forma de
motivação.”(DUARTE et al., 2016, p.2)

Outro ponto muito ressaltado, desta vez em relação ao design da plataforma,
é sua facilidade de uso. Por expressões como user-friendly, interatividade, lúdico,
acessibilidade e atratividade, por exemplo, juntamente com comentários positivos de
voluntários de pesquisa em relação à interface da mesma compreende-se que, a nível
de experiência de usuário e design de interface, Duolingo tem apresentado respostas
positivas de seus usuários.
Na perspectiva da facilidade, do uso e da aprendizagem, os dois grupos
apresentaram um olhar bastante positivo, alegando que o mesmo oferece um
ganho no aprendizado, também ressaltaram que a sua configuração simples
e lúdica auxilia na fixação do conteúdo trabalhado e que esse fato se deve
aos seus recursos metodológicos de som e imagem utilizados, estimulando
assim, a prática do exercício. (SANTANA, 2016, p.8)

Em relação a experiência do usuário são encontradas também muitas referências
positivas aos feedbacks oferecidos pela plataforma. Praticando por meio dela tem-se
feedbacks instantâneos e específicos, que são propícios para que o usuário aprenda
com suas falhas e acertos, sabendo em que momento os cometeu.

Duolingo presta uma atenção impressionante ao feedback. O
feedback é uma parte essencial do aprendizado efetivo. Ele ajuda os
alunos a entender o assunto em estudo e fornece orientações claras sobre
como melhorar seu aprendizado. (MULYA et al.,2016, p.4)
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Relacionados ao aplicativo disponível para dispositivos móveis temos, na
grande maioria das pesquisas, o apontamento para sua facilidade de acesso a
qualquer momento e em qualquer lugar, tornando mais viável o seu uso durante
alguns minutos em meio a atividades rotineiras. Neste sentido encontramos palavras
como mobilidade, novamente acessibilidade, portabilidade e flexibilidade. Esta
qualidade do aplicativo tem como consequência outra também muito citada, a de
possibilitar a autonomia dos alunos. Com a possibilidade de praticar o novo idioma
na hora desejada, termos como independência, liberdade e autonomia passam a
fazer parte das características da nova forma de aprendizado proposta. Ambas não
apenas proposta pelo Duolingo, mas por ferramentas desenvolvidas para serem
disponibilizadas em dispositivos móveis em geral.
Dois termos relacionados à capacidade de estimular os alunos também
encontrados em diversas pesquisas foram o de autonomia e confiança. Palavras como
independência e agência apontam para a mudança de comportamento percebida com
o uso do aplicativo. Com o aumento das práticas no idioma e com a possibilidade de
decidir como e quando estudar, alunos sentem-se mais confiantes em relação ao que
tem aprendido e mais responsáveis pelo seu próprio aprendizado, mérito que não é
tão estimulado em salas de aula tradicionais, onde o aluno, muitas vezes, é apenas um
ouvinte passivo dos conteúdos transmitidos.

Falar de aprendizagem móvel é, pois, descobrir novos usos e
combinações para tecnologias e preocupações em si antigas, como a de
promover a mudança de paradigma educativo criando condições para a
extensão da aprendizagem às diversas etapas da vida, com a centralização
do aluno no processo e a valorização da aquisição do conhecimento com
os pares e por meio da prática, em detrimento do ensino proposto por
especialistas. (VALADARES et al., 2016, p.2)

Tabela 8.
Aspectos negativos
citados nos artigos
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Com a leitura de todos os artigos selecionados, pode-se encontrar alguns
pontos fracos do aplicativo que também costumam ser citados de forma recorrente
entre eles. Uma das questões mais encontradas, como já citada anteriormente
neste capítulo, é em relação a inadequação da forma de ensino utilizada, mediante
traduções, repetições e memorizações. Muitos dos autores argumentam que este tipo
de ensino não estimula o pensamento reflexivo, fazendo com que não haja a real
compreensão do que está sendo estudado.
Junto a isso pode ser colocada também a constante crítica à falta de explicações
extensas em relação a questões gramaticais do idioma. Os alunos têm que se contentar
apenas em saber que erraram ou acertaram, mas sem saber a justificativa da resposta
ideal, ainda que esta crítica já tenha sido parcialmente suprida por meio do aplicativo
web. Nesta versão do aplicativo, além dos usuários poderem trocar conhecimento
e explicações gramaticais pelos comentários nos chats oferecidos, ao adentrar cada
temática os mesmos também tem acesso a conteúdos gramaticais organizados pela
própria plataforma, dando suporte a possíveis dúvidas que tenham permanecido da
experiência do aplicativo em sua versão para dispositivos móveis.

Contudo, foi possível observar que o uso do aplicativo não pode ser uma
ferramenta que substitua o professor em sala de aula, visto que foi um grupo
que apresentou dificuldades quanto à escrita e à forma gramatical, isso se
deve ao fato de serem alunos iniciantes na língua espanhola e o aplicativo não
proporciona um ensino prévio da gramática. (SANTANA, 2016, p.7)

Aparece também com frequência a crítica à formação de algumas frases
descontextualizadas durante as atividades a serem realizadas, frases que não
constituem sentido e podem acabar por prejudicar a compreensão de alguns alunos.
Além disso, parece ser unânime para os autores a necessidade de suprir a ausência de
contato real com o idioma, de alguma forma de interação com pessoas que dominem
o mesmo, para que se desenvolva melhor a capacidade dialogar, de criar frases
adequadas ao contexto de conversas específicas.

O presente estudo considerou os benefícios potenciais do uso de
MALL para o desenvolvimento de L2, e foi sugerido que o Duolingo só
pode reforçar os aspectos estruturais e lexicais da linguagem, mas não a
linguagem em uso. (FINARDI et al., 2016, p.10)

Entretanto, não é apenas no sentido do diálogo que os artigos citam a necessidade
de maior contato com a forma oral do idioma. Na maioria de suas atividades o Duolingo
apresenta tanto a forma escrita como a oral dos termos, o que faz com que, mesmo
que não entenda o áudio executado, o usuário consiga acertar a questão por meio
da compreensão da forma escrita dos mesmos. Assim, os aprendizes acabam por se
habituar a ler as palavras e nunca buscar compreendê-las apenas pelo áudio, fazendo
com que possam vir a ter dificuldade ao se confrontarem com algum momento
cotidiano em que tenham apenas acesso a versão oral dos termos.
Por meio dos resultados das pesquisas qualitativas outro ponto percebido
é a necessidade de ajuste do nível de dificuldade do aplicativo para estudantes
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mais avançados. Enquanto iniciantes todos os participantes se mostraram bastante
motivados no aprendizado, contudo, nos casos em que já se havia um conhecimento
prévio da língua estrangeira estudada, os participantes aos poucos demonstravam
menos interesse na plataforma, por acharem suas atividades muito básicas para o nível
de aprendizado que precisavam.
Este estudo mostrou que Duolingo é um aplicativo onde todo iniciante
pode começar a aprender uma segunda língua, uma vez que a motiva a
continuar progredindo. No entanto, Duolingo ainda precisa de melhorias
para cobrir mais vocabulário, regras gramaticais e idiomas, principalmente
inglês, já que é a língua franca do mundo. Ele também deve ser promovido
para ser usado em níveis mais altos.”(BAHJET, 2016, p.9)

Dentre os poucos citados houve também argumento em relação a necessidade
de conhecimento de uma língua disponível no aplicativo para que se aprenda outra,
já que os exercícios são, em sua maioria, baseados em tradução. Contudo, visto
que o Duolingo tem crescido a cada ano e levando-se em conta as produções de
cursos realizadas por meio da Incubadora de Idiomas, aos poucos, e com a ajuda
dos colaboradores, essa questão tem sido resolvida. Além disso, alguns artigos
pontuaram também a falta de liberdade de escolha dos conteúdos a serem estudados,
tendo em vista que o usuário só pode praticar as lições na ordem em que estas são
desbloqueadas pelo Duolingo.
Alguns outros aspectos também foram apontados pelas pesquisas, apesar de
menos recorrentes, como por exemplo a dificuldade de acessibilidade ao aplicativo
em casos em que se deseja realizar tarefas por intermédio dele em salas de aula.
Principalmente tratando-se de escolas públicas brasileiras, quando há a tentativa
de inovar e apresentar conteúdos de outras formas, muitas vezes, tem-se a escassez
de recursos, seja pela falta de internet, pela falta de dispositivos ou pela falta de
professores qualificados para utilizá-los.

[...]mas a grande dificuldade mesmo, consiste no acesso a internet,
os alunos relatam não querer usar a rede de dados do celular (conexão
3G/4G), querendo entrar no aplicativo apenas com conexão via WiFi, A internet oferecida na escola é insuficiente, contrariando o que diz
o MEC, “é fundamental fornecer tecnologia adequada e suficiente às
escolas, para incentivar o desenvolvimento de atividades que mostrem aos
alunos o potencial criativo e transformador das ferramentas tecnológicas
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2015). (MOTA et al., 2016, p.4)

Depois desta breve classificação dos artigos selecionados, nota-se que quase
todos citam as mesmas questões em relação ao ensino e ao aprendizado depois que
as novas tecnologias passaram a fazer parte integral do cotidiano de todos os alunos,
independente de suas idades. A maioria disserta sobre a autonomia adquirida por
meio da mobilidade dos dispositivos móveis, sobre a importância de uma atualização
nos modelos de ensino tradicionais, a fim de adequar-se a realidade dos alunos e
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comenta negativamente sobre a escolha metodológica realizada pelos desenvolvedores
do Duolingo.
Apesar do grande número de trabalhos que citam o Duolingo, pôde-se perceber,
por meio desta pequena revisão sistemática de literatura, que poucos tem o aplicativo
como tema principal de suas pesquisas. Dentre estes poucos é ainda menor o número
dos trabalhos cuja temática não reside nas questões didáticas e metodológicas do
aplicativo. Apresentam-se, portanto, muitos pesquisadores das áreas de linguagens ou
de áreas pedagógicas interessados no teor dos conteúdos apresentados pelo aplicativo,
mas poucos pesquisadores de outras áreas em que o aplicativo se popularizou, como a
área da computação, devido a grande inteligência de seu sistema, ou a área do design,
visto que, mesmo não sendo o tema principal dos artigos, o trabalho realizado em
sua interface e a sua facilidade de uso são positivamente citados em quase todos.
Vale aqui ressaltar um trabalho encontrado, fora da revisão sistemática, cuja a
proposta se assemelha a da presente pesquisa. Em meio a tantas pesquisas focadas
em aspectos educacionais da plataforma, em seu artigo, “Utilização de Heurísticas
de Jogos para Avaliação de um Aplicativo Gamificado”, Érica Souza e Eduardo Souto
propõem um olhar diferente sob o Duolingo, cujo foco é a sua usabilidade e a sua
jogabilidade. Bem como é proposto nos capítulos a seguir, o artigo também se utiliza
de heurísticas para classificar elementos e artifícios do aplicativo. Contudo, apesar da
similaridade entre as metodologias utilizadas, o artigo possui um objetivo divergente
do por nós proposto.

O objetivo deste trabalho é elencar os elementos iniciais que permitam
apontar se as heurísticas utilizadas para avaliar jogos também podem ser
aplicadas satisfatoriamente para avaliar aplicações gamificadas. (SOUZA
et al., 2015, p.1)

Assim, por mais que se utilizem da mesma metodologia para obter seus resultados,
os resultados obtidos têm intuitos diferentes em ambos os trabalhos. Enquanto o objetivo
de Souza et al. é validar o uso de uma metodologia de avaliação habitualmente utilizada em
jogos em aplicativos gamificados, nosso objetivo é buscar avaliar a interface, a usabilidade
e a experiência de usuário oferecidas por Duolingo, compreendendo o valor destes
elementos na popularização do aplicativo.
Além disso, existem ainda outros aspectos que diferem as pesquisas e revalidam
a importância dos estudos aqui realizados, como por exemplo o fato do artigo ter sido
realizado no ano de 2015, em um momento em que sua interface era diferente da atual
e o aplicativo ainda não oferecia muitas de suas funcionalidades vigentes. Muitas das
observações realizadas pelos autores no artigo, por exemplo, já foram resolvidas.
Portanto, encontra-se aqui uma oportunidade de trabalho. Com o olhar sob um
projeto de design que conquistou um grande público e um privilegiado espaço entre os
aplicativos, cuja interface é constantemente elogiada e tida como facilmente manuseável,
mas que ainda não teve sua popularidade investigada. Encontra-se aqui a oportunidade
de, atendendo a teorias e pensamentos em relação a usabilidade, ao desenvolvimento
de interfaces e experiência do usuário, identificar os aspectos que tornam esta interface
cativante como se apresenta e que papel é atribuído a ela no aplicativo como um todo.
Para isso, no entanto, é importante compreender tanto a trajetória de desenvolvimento
vivida pelo aplicativo como as intenções dos seus desenvolvedores a partir da mesma,
para, desta forma, evidenciar as razões da interface concebida, dos elementos, das
funcionalidades e de outras decisões em relação à plataforma produzida. Por esta razão,
no capítulo a seguir nos dedicaremos a narrar brevemente um pouco deste caminho.
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Este capítulo visa relatar a trajetória da idealização e do desenvolvimento
do aplicativo Duolingo, juntamente com o aprofundamento e esclarecimento
de alguns conceitos que são continuamente citados e utilizados no decorrer da
pesquisa por meio de discussões e definições advindas de diferentes referências
teóricas. Conceitos estes inevitavelmente encontrados ao adentrarmos o universo do
aplicativo, como gamificaçao, m-learning, usabilidade, entre outros que contribuem
para o desenvolvimento das experiências vividas pelos usuários e sobre os quais este
capítulo abordará.
De seu lançamento em 2012 até o momento, Duolingo já sofreu muitas
modificações e melhorias, além de estar trazendo a cada ano novos produtos ao
público, que também serão citados no capítulo. Foram, segundo a plataforma App
Annie, especializada em dados de mercado e análises de aplicativos, desde de 2013,
mais de 120 versões apresentadas pelo aplicativo, tanto em sua versão Android como
na versão iOS, entre correções, melhorias e novas funcionalidades. O constante
lançamento de novas versões tem a intenção de aprimorar e complementar a
experiência obtida pelos usuários, bem como a criação de plataformas adjacentes
ao aplicativo, como por exemplo a Incubadora de Idiomas, o Duolingo para Escolas,
entre outros que serão citados.

Fonte: Disponível em: <http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias>

Imagem 1.
Escolha de Idiomas no
Duolingo Web

Antes de falar da história do Duolingo é preciso compreender o importante
papel que uma nova mídia desempenha na sociedade, trazendo consigo questões
fundamentais sociológicas, econômicas, éticas, estéticas e até mesmo políticas,
questões estas que fazem parte das dimensões do movimento digital, em que
cada nova plataforma, cada novo dispositivo, traz consigo novas funcionalidades,
pensamentos e hábitos a serem expostos aos seus usuários.
Steven Johnson, por exemplo, enfatiza o quanto cada nova criação no âmbito
das mídias, cada plataforma emergente, traz consigo grandes influências no âmbito
cultural. A possibilidade de leitura de grandes romances impressos, por exemplo,
induziu os indivíduos à sua forma linear e narrativa de perceber os acontecimentos,
a criação do rádio, por sua vez, possibilitou o recebimento de notícias de uma
forma diferente do que se tinha por meio dos jornais. Com a televisão a sociedade
experimentou a possibilidade “zapear” por diversos canais, escolhendo assim sua
programação particular. O computador e a internet com sua janelas e possibilidades
de conexão, entre muitas outras características, também modificaram hábitos
da sociedade (JOHNSON, 2001) e assim também o faz a emergente produção de
aplicativos para dispositivos móveis.

Pode ser que os leitores realmente prefiram a direção ordenada,
centrada no autor da narrativa tradicional, e assim estruturas mais
complexas continuarão sendo exceções à regra. Mas meu palpite é que o
gosto pela prosa não linear vai crescer à medida que nos aclimatarmos a
esses novos ambientes - e aos estranhos hábitos de leitura que eles exigem.
(JOHNSON, 2001, p.121)

Antes mesmo de presenciar o surgimento dos dispositivos móveis e seu grande
envolvimento com a vida das pessoas Steve Johnson já previa, em 1997, os novos
comportamentos que tomariam espaço na interação do humano com as interfaces
que lhe seriam apresentadas. Cada nova mídia traz consigo, portanto, novas
formas de experiência para o usuário, experiências que acompanham não apenas o
desenvolvimento tecnológico vivido pela sociedade, mas também o conhecimento
da importância de alcançar o público, de centrar o desenvolvimento destas mídias
nas prioridades e necessidades de quem as receberá, posicionando cada elemento em
seu lugar por um estudo, por uma razão.
Cotidianamente adquiriu-se o benefício de resolver questões de onde se estiver,
sem a necessidade de ir até o banco, a bilheteria do cinema ou até o curso de inglês,
por exemplo, isso graças a mobilidade e ubiquidade oferecida pelos aparelhos móveis.
Para Johnson (2001), o mundo-objeto da tecnologia e o mundo da cultura sempre
estiveram unidos e não deveriam ser pensados separadamente. Assim sendo, podese considerar o Duolingo como parte desta geração de aplicativos com potencial de
transformar hábitos antigos, de trazer uma nova perspectiva para o aprendizado de
idiomas.
Geração esta promotora do desenvolvimento do que ficou conhecido como
m-learning, posterior ao que até então já era conhecido como e-learning, os processos
de aprendizagem em que eram aplicados como ferramenta o uso de tecnologias e
computadores (MULYA et al., 2016). Apesar de também apresentar similaridades
com os métodos tradicionais, o termo e-learning é comumente utilizado como
referência a iniciativas que recorressem a informações em rede e tecnologias de
comunicação no ensino-aprendizagem (MULYA, 2016, apud NAIDU, 2006). O
m-learning, por sua vez, apareceu como resultado do desenvolvimento tecnológico
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e grande envolvimento dos indivíduos com seus aparelhos celulares, tablets e outros
dispositivos móveis, que abriram as portas para novas formas e hábitos de uso dessas
tecnologias.

Face às novas modalidades de aprendizagem conversacional,
interativa, ubíqua e multimodal e de escrita multimidiática demandadas
pelo mundo contemporâneo e que rompem com formas tradicionais de
ensino e aprendizagem, a m-learning surge como uma possibilidade
devido às affordances propiciadas a seus usuários. São elas:
- portabilidade - cabe no bolso ou na palma da mão, podendo
ocorrer em locais e tempos distintos.
- interatividade social - pode possibilitar a troca de dados e a
colaboração com outras pessoas via redes.
- sensibilidade ao contexto - pode reunir dados locais atualizados.
- conectividade - pode conectar dispositivos portáteis a outros
computadores e a uma rede comum que cria um verdadeiro ambiente
compartilhado.
- individualidade - pode fornecer andaimes únicos, caminhos
personalizados de investigação para o indivíduo. (VALADARES et al.,
2016, p.2)

Além

do e-learning e m-learning, Duolingo também faz parte de outros
conceitos advindos do avanço das tecnologias, que, assim como estes primeiros,
foram também citados entre os artigos encontrados na revisão realizada, como as
TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação), cuja a inserção é cada vez mais
comum nos contextos de ensino e aprendizagem devido ao habitual perfil dos
alunos, que crescem diante de aparelhos digitais (DUARTE et al., 2016), e o MALL
(Mobile Assisted Language Learning), que tem se tornado bastante popular dentre os
aspirantes ao aprendizado de uma segunda língua, por intermédio de fácil acesso a
dicionários digitais ou aplicativos de ensino de idiomas (FINARDI et al., 2016).
Todos estes conceitos, que emergiram rapidamente e já fazem parte de nosso
cotidiano, robustecem o que fora dito por Johnson. As novas mídias trouxeram consigo
uma nova cultura de ensino-aprendizagem, novas formas de visualizar e explorar
conteúdos didáticos e a possibilidade de novos hábitos de estudo. A ubiquidade e
mobilidade oferecida pelos dispositivos móveis promove a maior independência dos
alunos e um caráter descentralizado do aprendizado (CASTRO et al., 2016; FREITAS,
2015; NUSHI et al., 2016). Assim, além de novas experiências para o usuário diante
das novas plataformas, as tecnologias emergentes favorecem novas experiências em
relação a realização de atividades em diversas áreas da vida humana.
Além de usufruir do avanço da tecnologia em benefício de uma forma diferente
de aprendizado, Duolingo trabalha de forma lúdica, intuitiva e divertida, o que torna
a questão do aprendizado de idiomas, que para muitos é considerado um fardo, mais
leve. Esta leveza é fruto de uma interface gráfica, que é de forma simples explicada
por Johnson como o software que dá forma à interação entre usuário e computador
(JOHNSON, 2001), planejada de forma a estimular o sentimento de acolhimento e
não de intimidação, sentimento este que as línguas estrangeiras por si só geram com
algumas pessoas.
Esta interface é a responsável por traduzir as interações realizadas entre o
computador e o usuário, sendo a mediadora desta relação semântica carregada de
significados e expressões (JOHNSON, 2001), ela é um caminho para humanos e
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computadores construírem ações em conjunto (LAUREL, 2014). Segundo Brenda
Laurel, cientistas cognitivos entendem que o envolvimento da emoção se faz necessário
nesta relação, pois ela afeta o pensamento, a forma como o indivíduo se sente e se
comporta (LAUREL, 2014). A autora prossegue, pontuando que o engajamento
direto dos usuários cresce dos prazeres emocionais de algo bem projetado. Laurel
compreende por engajamento direto um sentimento de envolvimento comparado
ao de um público com uma peça de teatro, envolvimento que é estimulado pelas
respostas em tempo real e pela dimensão da atenção direcionada. Envolvimento este
que é capaz de fazer com que os elementos funcionais da interface desapareçam da
percepção consciente, tornando importante apenas a ação e a emoção.
Johnson (2001) explicita o papel diferencial do design interface neste sentido,
citando como exemplo a criação do design do desktop pela Apple, com o lançamento
do Macintosh. Apesar de ter sido pensada anteriormente pela equipe da Xerox PARC,
a metáfora da escrivaninha, que utilizamos até hoje, só conquistou a aceitação do
público por meio do seu caráter imaginativo, com ícones, pastas e lixeiras, metáforas
divertidas que simplificavam a compreensão do usuário e tornavam a manipulação
dos itens intuitiva, além também da preocupação estética do produto, demonstrando
personalidade e criando experiências agradáveis aos usuários.
Com seu nascimento e constante avanço a tecnologia tem sido cada vez mais
uma ferramenta para o desenvolvimento de novas estéticas. Cada nova descoberta
tecnológica é também uma oportunidade para novas experiências estéticas.
Similarmente, de forma a envolver os que desejam aprender novos idiomas, o
Duolingo apresenta sua preocupação estética mediante sua interface repleta de cores
e ilustrações amigáveis desde as primeiras telas que são apresentadas ao usuário,
além de sua forma de navegação, em que cada nível e temática são apresentados clara
e separadamente.

Pensar apenas em uma interface é minimizar a questão, enquanto
que projetar uma estética, uma experiência humano-computador é
construir toda uma área de trabalho melhor. É criar mundos imaginários
que se relacionam com a realidade e que permitem a amplificação das
capacidades de agir, pensar e sentir. (LAUREL, 2014, p.39)

A razão de ser de um produto, para Laurel (2014), é a inclusão da experiência,
é o que a pessoa pensa e sente sobre a atividade. Uma das formas pelas quais o
aplicativo Duolingo revela sua preocupação com esta experiência é também a partir
da inclusão e relevância que concedem a personagem Duolingo propriamente dita,
a coruja mascote da plataforma. Além de seu aspecto amigável por si só, a coruja se
apresenta constantemente em meios as lições, seja com comentários estimulantes,
parabenizando o usuário por pontos conquistados ou exibindo o desempenho do
mesmo.
Todavia, até mesmo na criação de uma personagem é preciso estar atento a
experiência do usuário, ao que estes sentem quando em contato com estes artifícios
que por vezes interrompem ou participam das atividades realizadas. Nem sempre
assistentes pessoais, mascotes ou personagens interativos são bem aceitos por todos
os usuários. Um exemplo disso é o famoso assistente pessoal criado pela Microsoft
Word em versões anteriores a 2004, que ilustrava um clipe animado nomeado Clippy,
cuja intenção era auxiliar os usuários nas tarefas que precisassem realizar, mediante
instruções de ajuda. Clippy foi logo retirado em algumas versões posteriores do
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software, devido a rejeição do público. Considerado irritante por alguns (VIEIRA,
2011), o assistente também incomodou pelas constantes interrupções, por motivos
muitas vezes irrelevantes, e por constantemente ditar o que as pessoas deveriam fazer,
quando as mesmas já estão cientes do que precisa ser feito (SALGADO et al.,2014).
É neste contexto que a expansão da capacidade de sentir, citada por Laurel,
se apresenta como diferencial. A mascote do Duolingo, diferentemente do clipe do
Microsoft Word, não apenas fornece diferentes instruções ao usuário, sem saber
o que o mesmo precisa ou o que está sentindo, a personagem busca participar da
jornada do aprendiz, demonstrando empatia por seus desempenhos em momentos
estratégicos, em que sua aparição não limita as ações do usuário nem interrompe
o andamento de suas atividades. Assim, a coruja deixa de ser um personagem de
auxílio e passa a ser um elemento de identidade dentro do aplicativo, pelo qual o
usuário se aproxima daquele universo. Com a figura da coruja, conhecida como o
símbolo da sabedoria, e suas representações continuamente apontando para a direita,
para o porvir, a mascote do aplicativo busca ser um importante elemento de estímulo
ao aprendizado ali oferecido.
Além das questões já apontadas, Duolingo também evidencia seu caráter
sociológico por intermédio de suas conquistas mediante o trabalho massivo de seus
usuários. Por meio da surpreendente adesão dos aspirantes a estudantes de línguas
estrangeiras, do crescimento no desenvolvimento das funcionalidades do aplicativo
e pelo trabalho eficaz das traduções realizadas pelos próprios usuários, pode-se
notar que os trabalhos colaborativos de massa ainda têm muito a oferecer. A história
do Duolingo nos demonstra que uma multidão pode ser agente de mudanças que
beneficiem a si mesma, sendo agente e beneficiada simultaneamente.
Para compreender um pouco mais a fundo os conceitos por trás da ideia do
Duolingo é preciso voltar no passado e conhecer a história de um de seus principais
criadores, Luis vohn Ahn1. Nascido e criado na Guatemala, aos 18 anos Ahn se mudou
para os Estados Unidos, onde realizou seu bacharelado em Matemática, pela Duke
University, e seu PhD em Ciência da Computação, pela Carnegie Mellon University.
Contudo, a ideia de reunir o trabalho de uma grande quantidade de pessoas para a
realização de um objetivo comum, parece ter estado presente em sua vida até mesmo
antes dos estudos.
Em uma entrevista para o site Business Insider o desenvolvedor contou que
aos doze anos de idade já havia idealizado uma solução para a criação de academias
de ginástica gratuitas. O esforço físico realizado pelas pessoas no local poderia ser
revertido em energia elétrica, podendo ser utilizada no próprio ambiente. Assim,
não apenas poderiam ser evitadas as taxas para os frequentadores da academia,
como toda a potência produzida pelas máquinas poderia também ser vendida para
grandes empresas de eletricidade. Apesar de não ter colocado esta ideia em prática,
a percepção da eficácia dos trabalhos realizados por meio do esforço coletivo parece
tê-lo seguido em todos os seus projetos seguintes.
Mais tarde, foi pensando na potencialidade da junção entre o esforço coletivo
e a motivação proveniente dos jogos que, o então aluno de PhD, Luis von Ahn,
realizou na prática o seu primeiro projeto, que serviria também de base estrutural
para outros que viriam em seguida. Em 2004, juntamente com Laura Dabbish, ele
desenvolveu o ESP Game, cujo objetivo era aproveitar-se de inteligência e trabalho
humano a fim de rotular imagens dispostas na web, facilitando o armazenamento e a
distribuição de dados na rede. O jogo acontecia da seguinte forma, o programa online
organizava, randomicamente, os jogadores em pares e mostrava a eles uma sequência
de imagens. Ambos os jogadores eram instruídos a, ao visualizar a imagem, escrever
1 Luis von Ahn, nascido em 19 de agosto de 1978, é atualmente empresário e
professor consultor no departamento de informática da Universidade Carnegie Mellon.
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o que acreditava que o outro jogador estaria escrevendo, quanto maior a quantidade
de imagens descritas alcançadas pelo jogador, maior seria sua pontuação.
O diferencial do projeto acontecia pelo armazenamento de dados acontecer de
forma imperceptível. Para seus usuários tratava-se apenas de um jogo de traduzir e
legendar imagens, enquanto, na verdade, suas respostas eram utilizadas para alimentar
a inteligência dos dados disponíveis na rede. Para Luis era a combinação perfeita
para um passatempo online, a união de imagens divertidas com um jogo competitivo
sem grandes responsabilidades. Por intermédio do ESP Game um trabalho custoso
e demorado, como o de legendar todas as imagens disponíveis online, poderia ser
realizado em poucos meses. Por sua eficiência superior à de serviços automatizados,
a licença do jogo foi comprada pela Google em 2006.
Lev Manovich2 (1960), em “The language of new media”, já discutia sobre a
possibilidade de múltiplas funções a partir de um mesmo suporte. Para o autor, com
o desenvolvimento das novas mídias, trabalho e lazer não apenas eram encontrados e
usufruídos no mesmo dispositivo (o computador, no caso), mas vinham convergindo
também para fazerem uso das mesmas interfaces, com as mesmas ferramentas e
metáforas de interface gráfica (MANOVICH, 2001). Luis von Ahn já demonstrava
estar seguindo na direção destas múltiplas funções, desenvolvendo uma solução que,
por intermédio das interfaces que emergiam nos primórdios das redes, fora capaz
de proporcionar entretenimento e trabalhar na captura de dados simultaneamente.
Assim, Ahn passou a interagir com a linguagem das novas mídias, não apenas por
servir-se do envolvimento de milhares de usuários para a realização de funções, mas
por empregar distintas funcionalidades a uma única interface.
Algum tempo depois, ainda influenciado pela percepção da oportunidade de
usufruir de atividades realizadas pelos usuários para suprir atividades secundárias
com uma velocidade incomparável, Ahn desenvolveu um segundo projeto dentro
deste conceito, que ficou mundialmente conhecido, o reCAPTCHA. Tendo
desenvolvido anteriormente o CAPTCHA, Ahn fez, por meio do programa, com que
os visitantes de alguns sites digitassem as letras que eram dispostas aleatoriamente
em sua tela, a fim de evitar o uso inadequado das funcionalidades de sites por
programas automatizados, pois com a identificação dos caracteres oferecidos era
possível a verificação de que não se tratava de um robô navegando, e sim de um ser
humano. Entretanto, a semelhança com seu trabalho anterior, o ESP Game, veio com
a atualização deste modelo, com o reCAPTCHA.
Ao perceber que seu programa de verificação fazia com que as pessoas gastassem
muito tempo com a identificação de caracteres, Luis resolveu otimiza-lo, utilizando
os esforços de seus participantes como auxílio na digitalização de livros impressos,
que já vinha sendo realizada com o intuito de disponibiliza-los em ambientes digitais,
mas até então de modo pouco eficaz. Além do tempo gasto, digitalizar livros por
programas de computador nem sempre funcionava, pela dificuldade da máquina em
distinguir e compreender caracteres em impressões de menor qualidade.
Neste momento não foi necessária a criação de um jogo a fim de engajar as
pessoas na atividade, visto que a sua validação nos sites era uma necessidade que,
inevitavelmente, as faria realizar a tarefa. Assim, enquanto os usuários da web
confirmavam sua identidade traduzindo as palavras que lhes eram apresentadas,
estavam, simultaneamente, auxiliando uma inteligência computacional a recolher
estas informações, comparando as respostas de cada usuário e configurando assim
seu próprio banco de dados de digitalizações.

2 Lev Manovich é professor de ciência da computação no The Graduate Center, City
University of New York, além de fundador e diretor do Laboratório de Análise Cultural. É um
dos principais teóricos da cultura digital em todo o mundo e um pioneiro na aplicação da
ciência dos dados para análise da cultura contemporânea.
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Sendo usado em cerca de 350 mil websites o programa já era capaz de digitalizar
aproximadamente 100 milhões de palavras por dia, o que equivalia a cerca de dois
milhões de livros e meio por ano. O aproveitamento deste serviço realizado por meio
do trabalho conjunto dos usuários, desenvolvido dessa vez por Luis juntamente com
Ben Maurer, Colin McMillen, David Abraham e Manuel Blum na Carnegie Mellon
University, em Pittsburgo, também resultou na compra da solução pela empresa
Google, em 2009, ocasionando seu uso massivo pela web.
Devido a todos estes projetos e a ideia de, pela primeira vez, aproveitar da
colaboração online em massa para solucionar questões, Luis von Ahn acabou ficando
conhecido como um dos pioneiros do crowdsourcing3, cuja a ideia é justamente a
realização de trabalhos produzidos de forma colaborativa pelos usuários, e que vem
sendo cada vez mais utilizado no meio digital. Outra forma, de colaboração coletiva
que vem sendo muito aplicada é por meio do crowdfunding, que tange a viabilização
de ideias por meio não de colaborações no desenvolvimento da proposta, mas de
colaborações financeiras, a fim de executá-las. Ambos os conceitos constatam o
que fora discutido por Manovich (2001) a respeito das mudanças advindas de
nossa passagem de uma sociedade industrial para uma sociedade de informação e
da passagem das mídias antigas para as novas mídias, que trazem consigo uma alta
sobreposição entre produtores e usuários.
Gustav Le Bon4 (1841-1931) defende, na introdução de seu livro, que “A
psicologia das multidões pode aplicar-se em campos muito diversos. O seu
conhecimento traz uma luz imensa a numerosos fenômenos históricos e econômicos
que, sem ela, permaneceriam quase totalmente ininteligíveis.” (LE BON, 1980, p.9).
A orientação de pensamentos e sentimentos de indivíduos numa mesma direção sem
que eles estejam necessariamente no mesmo lugar, é uma das formas de atuação que,
segundo o autor, caracterizam esta multidão, o que parece ser o que busca Luis von
Ahn no desenvolvimento de seus projetos.
As multidões, têm capacidade de se reunir em detrimento de um objetivo em
comum e gerar ações conjuntas para que o mesmo se realize. Por mais que os usuários
não estejam conscientes das finalidades dos seus pequenos esforços exercidos
separadamente, Ahn reúne todos eles na produção de um trabalho cujo o efeito se
transforma em um único e grandioso feito. Mas reCAPTCHA não foi sua última
iniciativa de colaboração online em massa. Sua última iniciativa tem trazido grandes
benefícios para o mundo todo e, tamanha foi a sua popularidade, que ela já evoluiu
desde sua proposta original e cresce a cada ano, aderindo novas funcionalidades e
atualizações.
É neste momento em que se inicia a história do Duolingo, cujo o objetivo era,
como de costume de Luis Von Ahn, cumprir duas funcionalidades simultaneamente,
tornando-o importante para os dois lados, tanto para os usuários como para o
mundo desenvolvedor da web. Foi então que, ainda na mesma Universidade de
Pittsburgo, em 2009, mas desta vez já na posição de professor, Ahn propôs a seguinte
questão a seu aluno Severin Hacker5: “Como é que conseguimos que 100 milhões de
pessoas traduzam a web para as principais línguas de graça?”. Em um momento em
que web apresentava-se disponível apenas nos idiomas de seus respectivos países ou
exclusivamente em inglês, o usuário que desejasse navegar precisava compreender o
3 Crowdsourcing é uma forma de utilizar-se da união de esforços coletivos a fim de
resolver alguma questão ou gerar novas iniciativas.
4 Gustav Le Bon foi um psicólogo social francês, considerado um dos nomes mais
importantes da área da psicologia, mais conhecido por seu estudo das características
psicológicas e comportamentos das multidões.
5 Severin Hacker é um cientista da computação suíço, co-fundador e diretor de
tecnologia do Duolingo.
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suficiente para se encaixar em alguma destas duas alternativas, limitando assim o
uso da ferramenta.
Por isso, Luis ansiava por encontrar uma solução para esta situação, mas como
tornar isso possível sem o uso de programas de computador, já que estes poderiam
errar as traduções, não considerando expressões, contextos ou coerência, e sem
remunerar pessoas para fazer este serviço, já que isso seria extremamente custoso,
ainda mais tratando-se de todos os textos disponíveis na web. “Como engajar 100
milhões de pessoas nesta árdua tarefa, se para realizá-la seria necessário que as 100
milhões de pessoas fossem ao mínimo bilíngues?” Foi este último questionamento
a solução para unir dois esforços em uma única ação.
Pensando em seus possíveis usuários, o desenvolvedor almejava envolver-se
naquele momento em iniciativas que pudessem também ser diferenciais na área
da educação. Ahn decidiu buscar alguma proposta que fosse capaz de auxiliar uma
antiga questão, cujos reflexos ele já percebia em seu país de origem, o ensino de
línguas estrangeiras. Inspirado por um país com dificuldades financeiras, onde o
ensino de qualidade é limitado apenas aos que tem dinheiro, o empresário deparouse com a busca de, aproximadamente, 800 milhões de pessoas pelo aprendizado de
língua inglesa, na tentativa de alcançar melhores condições de vida.
A solução encontrada foi então auxiliar usuários a se tornarem bilíngues
justamente por meio da tradução de textos da web. Assim, não somente atingiriam
a eficácia da tradução dos textos, citada anteriormente, como também auxiliariam
no aprendizado de outros idiomas, proporcionando um conhecimento que era
naquele momento buscado por cerca de 1,2 bilhões de pessoas, não só por ser
ensinado na escola, mas pelo desejo de compreender o que fosse oferecido em
outras línguas e também pela necessidade desta habilidade como exigência para
a entrada no mercado de trabalho. Unindo ainda ao aprendizado e a tradução a
gamificação, Duolingo já contava com uma lista de espera de 300 mil usuários na
sua versão Beta, em 2011, sendo lançado em 2012 para o público em geral, com
apenas 6 idiomas disponíveis para o aprendizado em inglês.
Neste momento, Duolingo passa a, não apenas fazer parte do grupo de
inciativas emergentes em relação ao m-learning, mas também ao grupo das que se
utilizam da gamificação para tal. Cabe aqui uma pausa para nos aprofundarmos
na importância dos jogos e suas estratégias lúdicas na sociedade, tendo em vista
o potencial da inserção da gamificação no projeto aqui descrito e em tantos
outros em áreas distintas da sociedade. Como já apresentado por autores como
Huizinga (1872-1945: 2000) e Caillois (1913-1978: 2001), desde os primórdios
da vida humana os jogos aparecem como um elemento intrínseco a esta, sendo
considerado até mesmo anterior a sua cultura.
Huizinga (2000) ressalta o caráter dos jogos relativos a sua “imaginação da
realidade” apontando para suas diversas formas de expressão, como a linguagem,
que busca representar elementos, os mitos e ritos, o teatro e outras formas. De
inúmeras formas distintas os jogos se fazem presentes na vida dos homens,
independente de sua idade, seu gênero e sua cultura. Enquanto é comum se dizer
da necessidade de observar o passado para então olhar o futuro, em relação aos
jogos pode-se olhar bem distante no passado, já que os jogos tem sido uma parte
fundamental da civilização humana por milhares de anos (MCGONIGAL, 2011).
Entretanto, eventualmente é possível também encontrar alguns aspectos
característicos dos jogos sendo utilizados com outras finalidades, como no caso dos
elementos utilizados no Duolingo. A este tipo de apropriação denominou-se gamificação
que, apesar de ser antiga, tem se tornado cada vez mais popular, tornando seu uso habitual
em diversas áreas da sociedade, bem como o aparecimento de muitos estudos a ela
direcionados, no intuito de encontrar a solução de questões por meio do caráter agradável
dos jogos, que promove o relaxamento das tensões cotidianas (HUIZINGA, 2000).
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É chamado de gamificação o uso de elementos de design de jogos em contextos
que não são de jogos (DETERDING et al., 2011). O uso da mecânica, da estética e do
raciocínio comuns aos jogos, é uma forma de estimular o engajamento das pessoas
(KAPP et al., 2013), independente da área em que esse estímulo seja necessário,
visto que a gamificação tem sido utilizada em diversas delas, como no marketing, na
educação, na política e na saúde, por exemplo. O termo gamificação, foi utilizado pela
primeira pelo programador e pesquisador britânico Nick Pelling, mas só alcançou
visibilidade e popularidade a partir de uma apresentação de TED6 da game-designer

e escritora Jane McGonigal (VIANNA et al. 2013).
Em sua principal obra McGonigal relata sua percepção sobre o exorbitante
número de horas que algumas pessoas são capazes de passar envolvidas no ambiente
virtual de seus jogos e os resultados que seriam obtidos se essa mesma quantidade
de horas fosse usada na resolução de problemas do mundo real. Para a autora, o
design de jogos não é apenas uma carreira e pensar sobre jogabilidade não é apenas
um passatempo, mas são a maneira de pensar e liderar neste século e a forma de
trabalhar em conjunto para gerar mudanças reais. (MCGONIGAL, 2011).
Muito se tem falado e realizado por meio da aplicação da gamificação, seja na
área de marketing, na empresarial, na da saúde ou na da educação, como no caso
do Duolingo. Com o desenvolvimento e o maior uso das tecnologias emergentes,
a aplicação de elementos lúdicos advindos dos jogos pode incorporar diversos
benefícios ao ensino, tendo em vista a capacidade presente nos mesmos de engajar
e motivar seus jogadores, o que é percebido diante das inúmeras horas que são
dedicadas pelos mesmos ao uso de videogames. Assim, como apontado por James
Paul Gee (1948: 2003), muito poderia ser acrescentado a educação se esta, por sua
vez, pudesse aprender a oferecer seus conteúdos e dinâmicas como são oferecidas nos
ambientes dos jogos.
Jogos são aptos a convergir dois conceitos que por vezes parecem muito
distintos, os conceitos de experiência e diversão. Apesar de pareceram distantes, é
possível que estes dois conceitos funcionem de forma eficiente em parceira, fazendo
com que jogadores possam adquirir experiência em diversos âmbitos por meio de
um momento lúdico, envolto de diversão.
Entretanto, nem todos os elementos dos jogos podem ser transferidos com
sucesso para o ambiente do ensino. E, mesmo os que podem, nem sempre constituem
a partir disso um jogo educacional. A gamificação apresenta-se então como uma
ferramenta presente entre estes dois formatos distintos, capaz de auxiliar os conteúdos
didáticos a tornarem-se mais estimulantes, mas sem necessariamente modificá-los.
Contudo, muito do que é popularmente dito deste conceito tange apenas uma parcela
do que pode ser realizado e compreendido a partir de sua proposta, eventualmente
tornando seu uso superficial.
Em suma, a maioria dos artigos e livros se referem a gamificação como o uso de
elementos e da lógica de jogos em contextos de não jogos, uma definição que, apesar
de abrangente e muito promissora costuma, na prática, ser aplicada apenas mediante a
inserção de simples pontuações, insígnias e rankings, independente dos contextos em
que são inseridos. Esta forma rápida de aplicação, sem que haja a análise dos objetivos e
do público a serem alcançados, pode trazer consigo efeitos divergentes aos pretendidos.
6 TED é uma série de apresentações com o limite de 20 minutos criada sem fins
lucrativos, com o único objetivo de disseminar conhecimento. Foi planejada primeiramente
por Richard Saul Wurman, arquiteto e designer gráfico americano, como um evento
anual na Califórnia para discussões sobre Tecnologia, Entretenimento e Design, o que
justifica sua sigla. Contudo, tornou-se mundialmente conhecido, atualmente com eventos
espalhados por diversos países e com temas variados, que vão muito além dos pensados
primordialmente.
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Bem como Laurel (2014) explicitou a importância de se pensar e desenvolver
a experiência dos usuários com as mídias, Yu-Kai Chou também clarifica a
importância de focar nos humanos nos desenvolvimentos dos jogos, de priorizar
os sentimentos em detrimento das metas e tarefas a serem realizadas. Isso faz com
que o desenvolvimento não possa ser algo automático, faz com que cada caso seja
único, é preciso que haja questionamento sobre o público, para que a inserção dos
elementos de jogos não traga pioras a plataforma, e sim benefícios, como aponta
Mario Herger (VIANNA et al. 2013). Como em qualquer produto produção, uma das
metas mais importantes que um projeto de gamificação precisa atingir é o interesse
do usuário. Sem o interesse de um determinado público não há quem aceite sua
proposta, levando-o assim para longe de um caminho de sucesso. Sem interesse não
a jogador e sem jogador não há jogo.
Por estar sendo muito utilizada na área do marketing, por exemplo, abordagens
e citações da gamificação tem apontado majoritariamente para a inserção de elementos
que proporcionem a competitividade, o que nem sempre atende a necessidade
trabalhada. Para estimular os funcionários de um restaurante a limparem suas
respectivas áreas, por exemplo, pode não ser eficaz a proposta de uma competição
entre eles, visto que assim não ajudarão uns aos outros enquanto que, por outros
meios, pode-se estimular o trabalho colaborativo entre os mesmos. A mesma questão
pode ser encontrada quando aplicada na educação. Estimular a competição entre
os alunos pode ser prejudicial ao aprendizado de alguns, dependendo do que for
tratado e da forma como for implementado.
O Duolingo é um dos aplicativos constantemente citados quando trata-se a
respeito da gamificação, tendo alcançado mais de 120 milhões de usuários com seu
ensino de línguas estrangeiras por intermédio desta estratégia. Muitos dos elementos
que são utilizados pelo Duolingo encaixam-se no padrão destes elementos básicos,
costumeiramente citados, mas há também elementos planejados e estudados que vão
além da aplicação superficial da gamificação.
Recompensas, corações, pontos, rankings, organização em fases e cronometro,
são sim, elementos que fazem parte do universo dos jogos e que podem auxiliar na
motivação e no aprendizado dos alunos, contudo, existem ainda muitos outros que
podem ser diferenciais neste processo. Mediante alguns itens propostos por James
Paul Gee, denominados princípios de aprendizado, serão apresentados abaixo
outros benefícios oferecidos pelos jogos com a aplicação de sua lógica em conteúdos
oferecidos em sala de aula. Serão destacados, todavia, princípios que também se
encaixam na proposta do Duolingo, para a ampliação da compreensão das estratégias
utilizadas pelo aplicativo.
Gee cita em seu livro “Good video games and good learning”, princípios de
aprendizado utilizados em jogos cuja lógica, segundo o autor, deveria também ser
utilizada nas escolas. Para ele, estes princípios esclarecem a razão pela qual os alunos
conseguem passar horas entretidos em videogames, independente do quão difícil
eles sejam, mas, na maioria das vezes, não sentem a mesma atração pela escola e
pelos exercícios e conteúdos ministrados em sala de aula. Tratando-se de idiomas
esta atração também é, muitas vezes, inexistente. Enquanto por um lado existem
aqueles que sonham em ser poliglotas e encontram enorme prazer em cada palavra
aprendida na nova língua, por outro lado existem os que vivem com o peso de precisar
aprender inglês exclusivamente para satisfazer o mercado de trabalho e sofrem com
esta empreitada.
Em seu texto Gee questiona como as escolas poderiam fazer os alunos
aprenderem algo longo, difícil e complexo e ainda assim gostarem disso, o que, para
ele, é exatamente o que os jogos fazem. Assim, o autor destaca dezesseis princípios
de aprendizado utilizados por bons jogos (GEE, 2008), dentre os quais muitos se
encaixam na proposta oferecida pelo Duolingo, princípios diferenciais em uma
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didática experiência de usuário.
O primeiro princípio apresentado é o de identidade, que permite que o aluno
passe a agir e se identificar com o personagem com o qual atua no jogo, o que o
leva a compreender a necessidade do que é aprendido e o ajuda a se interessar pelo
conteúdo. A identificação é importante, pois é uma sensação capaz de estimular os
seres. Desde animais a seres humanos, muitos só se sentem seguros e confiantes em
realizar ações quando em meio a um grupo ou acompanhado de alguém que age de
forma semelhante ou que apoiam tal comportamento. Nos aproximamos das coisas
e dos grupos com os quais nos identificamos e, em grupo, somos estimulados a nos
comportar de acordo com o que nos uniu.
Nos videogames isso é oferecido por meio dos mais diversos personagens,
fazendo com que os jogadores valorizem o ambiente e os conteúdos por serem
importantes para o desenvolvimento do personagem que os representa. No Duolingo,
apesar dos jogadores não atuarem a partir de personagens, o aplicativo apresenta
uma forma de se comunicar com o usuário que pode, sutilmente, se relacionar com
este princípio.
Ao responderem corretamente algumas atividades, de tempos em tempos
a coruja mascote do aplicativo aparece na tela, parabenizando o usuário por seus
acertos. Contudo, por vezes esta mensagem é apresentada no idioma que o usuário
está aprendendo, ou seja, a coruja ali se comunica com o falante daquele idioma, e
não mais com o usuário em sua língua de origem, o que pode auxiliar o mesmo a
se identificar com aquele conteúdo, ao passo que entende o que foi dito e que não
mais precisa da mediação da primeira língua para receber determinados avisos do
aplicativo.
O segundo princípio, que por sua vez é bastante presente no aplicativo, é o
da interação, da constante troca de informações entre o jogo e o jogador, o que não
acontece com tamanha frequência em sala de aula e que pode auxiliar no maior
envolvimento do aluno com o aprendizado. O Duolingo usufrui bastante deste
princípio a partir dos constantes feedbacks, alertas e e-mails que direciona aos seus
usuários. O aplicativo oferece aos mesmos a sensação de constante acompanhamento
de seu aprendizado, além disso, feedbacks em tempo são importantes por corroborar
com a motivação do usuário e servir como uma promessa de que as metas propostas
são realmente alcançáveis (MCGONIGAL, 2001)
Logo em seguida é apresentado o princípio da produção, também claramente
perceptível no aplicativo, que trata da importância dos alunos não serem apenas
consumidores dos conteúdos, mas que também tenham um importante papel na sua
produção. Uma das fortes características no desenvolvimento do Duolingo é o fato
de ser uma produção de crowdsourcing, ou seja, os próprios usuários podem auxiliar
voluntariamente na construção de seu conteúdo, além disso, se percebido algum
erro durante a realização das atividades, há um espaço para o envio de comentários
e sugestões em cada uma delas. Assim, o usuário não apenas faz uso do conteúdo
disponibilizado, mas torna-se também produtor do que é oferecido.
O quarto princípio é referente a diminuição de danos consequentes de falhas.
Por este princípio jogadores tem a liberdade e são motivados a explorar, a se arriscar
e tentar coisas novas, enquanto que, em sala de aula, pouco espaço é dedicado ao
risco e ao erro. Jogadores passam a maior parte do tempo falhando, mas quando um
jogo é bem projetado, ao invés de frustrante estas falhas se tornam fonte de animação,
interesse e otimismo (MCGONIGAL, 2011), o que é essencial para estimular novas
tentativas, na esperança do sucesso. Além disso, e ainda mais importante, os erros
também são importantes elementos de demonstração da agência do jogador, diante
da visualização de que as falhas não surgiram de forma passiva.
Este conceito também pode ser facilmente percebido no Duolingo, visto que
os erros cometidos pelos usuários em suas lições não lhes trazem grandes prejuízos,
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ao contrário, ficam registrados pelo sistema do aplicativo e acabam sendo úteis para
uma compreensão das facilidades e dificuldades específicas de cada um. Assim, a
plataforma trabalha sua formatação no intuito de auxiliar cada usuário por meio da
maior prática de termos em que este tenha apresentado dificuldade.
O quinto princípio trata da customização, da possibilidade encontrada
pelos jogadores de adaptar o jogo ao seu próprio estilo de jogar e sua forma de
aprendizado. Isso pode ser feito mediante a resolução de problemas de formas
distintas, dos diferentes níveis de dificuldade e das opções de caminho por onde
seguir. Essas variações não são encontradas em currículos escolares, por exemplo,
o que impossibilita a adaptação do aprendizado às características e preferências de
cada aluno.
No Duolingo não há possibilidade de variação na forma como se realizam as
atividades, contudo, o usuário pode escolher o volume de sua meta diária, o momento
em que o aplicativo o alertará sobre sua prática e o idioma a ser estudado, elementos
que possibilitam experiências distintas entre os usuários. Todos estes princípios até
aqui abordados possibilitam a presença do sexto princípio, o da agência, que é a
sensação obtida pelo jogador de ser realmente responsável pelo seu desempenho, de
ter o controle sobre o seu aprendizado, o que raramente é estimulado nas escolas,
mas possibilitado no aplicativo, já que o usuário é quem decide de forma autônoma
o momento e a forma desejada de praticar.
O sétimo princípio trata da boa ordenação dos problemas a serem enfrentados
pelos alunos, assim, atendendo a desafios mais fáceis ele pode desenvolver habilidades
que lhe serão necessárias no futuro, tornando cada aprendizado essencial no
alcance de etapas mais difíceis. Este princípio se relaciona também ao oitavo, que
ressalta a importância destes desafios e da consolidação das experiências obtidas
por intermédio dele, para que se possa então enfrentar os demais, com outras
características. Ambos os princípios estão presentes no Duolingo, cujas lições e
desenvolvimento do aprendizado são trabalhados estrategicamente, de maneira a
inserirem gradativamente o usuário dentro do universo do idioma.
Gee também descreve a importância de conteúdos oferecidos ao aluno como
são oferecidos nos jogos, na hora exata em que eles precisam ou na hora em que estes
percebem a necessidade da informação. Lidar com muitas palavras fora de contexto
acaba dificultando a assimilação dos conteúdos, o que muitas vezes é vivenciado por
alunos na leitura de livros acadêmicos. O que se relaciona com o princípio seguinte,
referente a importância de oferecer ao aluno mais referências para o conteúdo do que
só as escritas. Segundo o autor, pessoas assimilam conteúdos com mais facilidade
quando são referenciados de diversas formas, mediante imagens, ações e diálogos,
por exemplo.
Estes dois princípios podem ser observados no Duolingo de diferentes formas,
em relação ao primeiro, o aplicativo fornece feedbacks instantâneos ao usuário em
relação as atividades respondidas, além de possibilitar ao mesmo a visualização da
tradução das palavras por um clique. Assim, o aprendiz pode alcançar no momento
da execução as informações necessárias para realizar a tarefa. No caso do segundo, a
plataforma oferece importantes informações também por meio das cores, dos sons
e de algumas ilustrações presentes em alguns exercícios, facilitando a percepção e
compreensão do usuário.
Outro importante princípio é o de encontrar o nível ideal do conteúdo para
os jogadores, para que as tarefas se tornem viáveis, mas desafiadoras. Assim evitase a falta de motivação pelas tarefas estarem fáceis demais para serem realizadas ou
difíceis demais, a ponto de fazê-los desistir. Bons jogos de computador fazem com
que os jogadores estejam sempre no limite de suas habilidades, isso acontece porque,
em ambientes virtuais, trabalhar nos altos níveis de sua capacidade envolve o jogador.
Este estado é o que os designers de jogos e psicólogos chamam de flow, um estado em
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que, tanto perder como vencer se tornam igualmente insatisfatórios (MCGONIGAL,
2011), o desejo do jogador é continuar se desafiando.
McGonigal apresenta o estudo realizado em 1975, pelo psicólogo americano
Mihály Csíkszentmihályi, em relação a este tipo especifico de felicidade que é
experimentada no flow, que é definido pelo mesmo como “o sentimento satisfatório
e estimulante de realização criativa e funcionamento intensificado” (MCGONIGAL,
2011, p.60 apud CSÍKSZENTMIHÁLYI, 1975). Segundo o psicólogo, este estado é
facilmente alcançado nos jogos devido a junção da escolha dos indivíduos por seus
próprios objetivos, dos obstáculos otimizados de forma personalizada e dos feedbacks
contínuos.
Em plataformas como o Duolingo, estes obstáculos otimizados de forma
personalizada são fruto do trabalho de agentes inteligentes. Apesar de não serem
objetos de estudo desta pesquisa, há devida importância em citá-los aqui, bem como
citar os dados por eles captados, pois, além de auxiliar no aprendizado individual,
também servem para que, a partir deles, seja possível aprimorar os cursos, entender
em que momentos e tipos de vocabulários os usuários possuem maior dificuldade de
forma geral, fazendo análises do aprendizado de países e regiões diferentes, obtendo
assim a melhor forma, a melhor ordem ou o melhor conteúdo a ser direcionado a
cada grupo de pessoas. Todos estes fatores contribuem diretamente na qualidade da
experiência do usuário, que, por sua vez, apresenta grande importância neste projeto.
Além de toda a preocupação com a interface, os elementos e as funcionalidades,
o aplicativo demonstra sua preocupação com o aprendizado de seus usuários por
meio desta tecnologia que, apesar de não ser diretamente visualizada, é a responsável,
não só por toda a qualidade de funcionamento do aplicativo, mas também de seu
funcionamento como plataforma de ensino, capaz de reunir dados que auxiliam na
administração dos conteúdos apresentados a cada usuário. Por isso, o abrangente
número de pessoas que aderem aos cursos do aplicativo facilitam também o aumento
de registro de dados importantes que são coletados por meio de cada estudo.
No capítulo “Agents” de seu livro, Steven Johnson (2001, p.172) explica o
funcionamento da manipulação destes dados pelos chamados agentes inteligentes.
Não é preciso que o computador compreenda de fato as expressões de cada exercício
oferecido para que entenda em que momentos um usuário em particular está tendo
dificuldade, o que o agente faz, na verdade, é procurar padrões dentre as inúmeras
informações que recebe que o auxiliem em comparações quantitativas. Relatando
um maior número de erros em uma temática especifica ou em áreas especificas do
aprendizado o agente pode então manipular a configuração das tarefas passadas ao
usuário, de maneira a reforçar os termos e expressões em que este costuma apresentar
maior dificuldade. Desta forma, os agentes inteligentes do Duolingo, assim como
citado por Johnson, passam a satisfazer a necessidades do usuário antes mesmo que
ele perceba sua recorrente dificuldade.
Contudo, ainda que conte com este artifício, no que diz respeito ao equilíbrio
ideal dos níveis de dificuldade para seus usuário, Duolingo parece deixar um
pouco a desejar. Pesquisas desenvolvidas a respeito da plataforma indicaram que,
apesar de apresentar-se capaz de motivar usuários iniciantes no estudo da língua
estrangeira, a mesma apresentou um nível de dificuldade que deixou a desejar em
relação a usuários mais experientes, o que os desmotivou a prosseguir com o uso do
aplicativo (MUNDAY, 2016). Um segundo caso em que o aplicativo se demonstrou
possivelmente eficaz, neste caso para usuários mais avançados no idioma, foi na
intenção de mantê-los em constante contato com o mesmo. Mesmo que encontrem
novos conteúdos, neste contexto o aplicativo se apresenta como um auxílio para
os que buscam manter o vocabulário adquirido ativo, entrando repetidas vezes em
contato com o que já foi aprendido (BOGDAN, 2016).
O princípio seguinte é o que encoraja o desenvolvimento de pensamentos
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referentes a todo um sistema e não apenas a eventos ou fatos isolados. Ao jogar, o
indivíduo sente-se motivado por compreender que suas ações e decisões tem um
impacto em diversas áreas do ambiente apresentado, assim como em suas ações
futuras, percebendo a importância das atitudes tomadas. Por mais que o ambiente
seja virtual, este princípio auxilia também a percepção de agência do jogador, com
a produção de resultados mensuráveis e o entendimento de poder agir diretamente
neste mundo (MCGONIGAL, 2011).
Este princípio não se faz muito presente no aplicativo, tendo em vista o fato de
que o mesmo não possui um universo próprio, mas apresenta lições separadamente.
Contudo, a liberação de lições de acordo com as realizadas anteriormente se apresenta
como uma forma de demonstrar ao usuário a consequência de suas ações em sua
árvore de habilidades.
O décimo terceiro princípio trata da importância de explorar, pensar lateralmente
e repensar objetivos, a fim de motivar os alunos não apenas a pensar linearmente e
apressar-se na conquista de seus objetivos, mas de pensar de outras formas, agir com
calma e, se preciso, mudar metas. No princípio seguinte é apresentada a necessidade
de relação com o jogo sendo este uma ferramenta inteligente e proporcionando o
conhecimento distribuído. Assim, parte dos conhecimentos precisa ser obtido pelo
jogador, mas que trabalha em conjunto com os conhecimentos de seu personagem,
sendo um complementar ao outro.
Como também é proposto no princípio seguinte, mas em relação a outros
jogadores, em que se propõe a união de equipes multifuncionais, para que cada
jogador possa exercer sua habilidade específica em favor do grupo, mas também
compreenda um pouco do que cada um do time faz, para que o trabalho possa ser
melhor desenvolvido. Desta forma, o jogo se torna também um exercício e uma
oportunidade de compartilhar experiências, estimulando os participantes a dividirem
com seus conhecimentos com os demais e a se interessarem pelo que os mesmos
podem lhes ensinar.
A possibilidade de compartilhar, seja no sentido de viver uma experiência de
forma conjunta ou no sentido de apresentar o que foi vivido aos demais, enriquece
ainda mais experiências lúdicas. Crianças por si só brincam, sem precisar que ninguém
intervenha em seu novo universo criado, contudo, se existir o interesse de alguma
outra parte e a possibilidade viver este mundo junto com outros, são adicionados
muitos elementos a este universo, que pode vir a se tornar mais cooperativo ou mais
competitivo com a intervenção proposta.
Contudo, nenhum destes três últimos princípios é trabalhado no aplicativo,
devido aos seus conteúdos fechados e a sua proposta de estudo individual. Por mais
que seu sistema seja capaz de obter dados sobre o desempenho do usuário e que a
plataforma apresente formas de interação com os outros usuários, ainda assim seu
conteúdo permanece fixo, sem que possa haver nenhuma interferência periférica aos
aprendizes no momento em que as atividades estão sendo realizadas.
O último princípio oferece uma percepção bastante diferente da proposta
oferecida em ambientes educacionais tradicionais, que é o de performance antes
de competência. Esta é uma característica dos jogos digitais que os difere dos jogos
históricos e pré-digitais. Em contraste a um momento em que eram necessárias
instruções para que se pudesse jogar, nos jogos atuais elas são descobertas no caminho,
enquanto o jogador explora o que o ambiente lhe permite fazer e como reage as suas
ações. Devido a esta forma de aprendizado a maioria dos jogadores assíduos nunca
leem manuais (MCGONIGAL, 2011).
O que é sugerido neste princípio é o encorajamento dos alunos a realizar tarefas
e solucionar questões antes mesmo de conquistarem a habilidade necessária para
isso, mas que o façam com a ajuda de ferramentas ou de alunos mais avançados.
Assim, o aluno pode desenvolver o seu aprendizado a partir de seu próprio esforço,
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descobrindo formas distintas de resolver questões. É justamente por este princípio que
o aprendizado é desenvolvido no Duolingo, já que, no caso de usuários iniciantes, desde
o primeiro contato com o idioma já é preciso que o aprendiz responda às atividades
apresentadas. Assim, explorando as formas de ajuda e buscando a compreensão em
desafios anteriores o aprendizado vai, aos poucos, alcançando evolução.
Tendo percebido a presença de muitos destes princípios oriundos dos jogos
também no desenvolvimento de um aplicativo que trabalha por gamificação, é
preciso então apontar quais são as diferenças existentes entre estes dois conceitos.
Para isso recorreremos ao conceito de jogo trabalhado por Roger Caillois, que, além
de definir aspectos pontuais presentes neste conceito, também apresenta quatro
categorias fundamentais presentes no mesmo, das quais algumas também podem ser
percebidas no aplicativo aqui estudado (CAILLOIS, 2001).
As quatro categorias apresentadas por Caillois são as de agôn, alea, mimicry
e ilinx, traduzidas respectivamente por competição, sorte, simulacro e vertigem.
Por estas quatro definições o autor busca abarcar a grande maioria dos tipos de
jogos existentes. Duas das categorias às quais o Duolingo não apresenta nenhuma
semelhança são as de sorte e vertigem. A sorte diz respeito a jogos cuja a ação do
jogador é menos importante, enquanto que o que se destaca é o acaso, a decisão é
dada pelas circunstâncias e não pelo esforço pessoal e, tratando-se de um aplicativo
de ensino, é inviável o tratamento do desempenho do usuário a partir do acaso, assim
como não condiz ao conceito do aplicativo o trabalho a partir da vertigem, que é
relacionada com o rompimento com a lucidez do jogador.
Por outro lado, por meio das funcionalidades oferecidas, pode-se encontrar
na plataforma vestígios de simulacro, que é a imitação do mundo real, a partir da
percepção de que são frases recorrentes do cotidiano do usuário e expressões de
possíveis conversas que baseiam o aprendizado oferecido. Outras funcionalidades
ainda remetem a competição e esta, por sua vez, parece ser a mais presente das
categorias no aplicativo, visto que é relacionada a busca pelo desempenho pessoal, ao
esforço e luta por mérito.
Contudo, apesar de todas estas características que o aproximam dos jogos,
existe um elemento fundamental a estes últimos que apresentam-se de forma
distinta no Duolingo. É imprescindível que o jogo seja uma atividade livre e
voluntária, e é preciso também que por intermédio dele o jogador encontre alegria e
divertimento (CAILLOIS, 2001). Segundo o que é apontado por Caillois, Duolingo
perde seu caráter de jogo no momento em que seu uso passa a ser obrigatório ou
recomendado, o que é inevitável considerando um aplicativo de ensino, já que para
manter seu usuário regularmente em contato e praticando o idioma o aplicativo o
relembra frequentemente e faz constantes recomendações, o que acaba por limitar a
espontaneidade do seu uso.
Este aspecto da ludicidade contido na espontaneidade e na despreocupação
também é citado por Huizinga (2000) no momento em que se refere ao que restou
do elemento lúdico na sociedade contemporânea. O autor relata como nos esportes,
no atletismo e nos esportes de bola, quando considerada a profissionalização nestas
áreas, ainda que o elemento lúdico se faça presente, perde-se o caráter de jogo pelo
objetivo final passar a envolver dinheiro, por exemplo.
Por isso, se aplicado de forma compulsória por grandes empresas, por
professores ou mediante qualquer forma de recomendação, não se tratam mais de
jogos, mas sim de soluções gamificadas. A liberdade de entrar e sair da atividade
quando desejado garante que os desafios intencionalmente estressantes dos jogos
sejam vivenciados como atividades seguras e prazerosas (MCGONIGAL, 2011).
Assim, muitos elementos e funcionalidades importantes podem ser utilizados em
iniciativas que visam trabalhar com gamificação e não apenas os que se limitam a
transformar a experiência do usuário em uma competição, independente do contexto
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em que se apresente.
O que já era então debatido por Manovich em 2001, ganhou ainda mais
força com o passar dos anos. Se nas telas dos computadores era possível realizar
atividades distintas por intermédio de uma mesma estrutura gráfica, em 2012, com
pessoas conectadas a todo tempo e em qualquer lugar nas telas de seus smartphones
e demais dispositivos digitais, este fato se concretiza ainda mais, tornando-se uma
grande oportunidade para a junção de diferentes funções em um mesmo aplicativo.
O Duolingo é uma forma de perceber a realização desta junção de forma estratégica,
convergindo ensino, qualificação e entretenimento em um único ambiente e para
inúmeras pessoas, a partir do uso do lúdico e dos princípios de aprendizado.
A trajetória que vem sendo percorrida pelo aplicativo a partir de então é uma
forma de comprovação do poder que tem as multidões e do quanto pode se fazer
muito, e em pouco tempo, por meio do esforço em conjunto. Com a adesão de milhares
de usuários, estes começaram a desejar cursos voltados para falantes de seus próprios
idiomas, como também mais idiomas disponíveis para o aprendizado. Foi quando
Ahn criou então, em 2013, a Incubadora de Idiomas, para que assim a comunidade
pudesse criar em conjunto, mediante algumas etapas de desenvolvimento, outros
cursos, auxiliando na disponibilização de mais línguas estrangeiras com numerosos
falantes, bem como na preservação de algumas menos empregadas, como o latim,
por exemplo.
Com o trabalhado realizado na incubadora, novamente por esforços coletivos,
em novembro de 2016 a plataforma já contava com 20 idiomas para aprender por meio
do inglês, somados ainda aos voltados para os falantes de outras línguas estrangeiras.
Em 2012 o aplicativo já continha também sua versão móvel iOS, para aparelhos da
Apple, e em 2013 sua versão para aplicativos Android, ganhando diversos prêmios
de ambas as empresas no quesito aplicativo educacional, além de, enquanto isso,
ter traduzido artigos e textos importantes para empresas de grande porte, como a
BuzzFeed e a CNN, por meio de suas pequenas atividades.
Segundo Hardt e Negri (2005, p.426), “A capacidade decisória da multidão,
cabe notar, inverte a tradicional relação de obrigação.” Nota-se então a importância
do papel que a multidão exerce sobre todos os aspectos da sociedade. Contudo, pelo
seu caráter de multiplicidade, composto por inúmeras diferenças e singularidades,
muitas vezes a multidão se comporta de forma inesperada em relação a determinado
fato, o que gera resultados surpreendentes. Apesar de cálculos e pesquisas a fim de
que projetos sejam todos bem-sucedidos, é impossível prever com exatidão o que
fará sucesso e será bem recebido pelo seu público ou não, ou até como o público fará
uso do mesmo.
Bastos et al. (2014) citam o exemplo do jogo de Facebook Cow Clicker,
desenvolvido por Ian Bogost em 2010, que fora criado com o intuito de ser uma
sátira aos costumes das redes sociais, que, no entanto, acabou por se tornar mais um
dos vícios oferecidos pelo ambiente. A única tarefa de seus jogadores era clicar em
ilustrações de vacas a cada seis horas, tempo este que podia ser encurtado mediante
pagamentos. Com o clique o jogador ganhava apenas direito a mais cliques, o que
transformava a repetição das ações em um ciclo infindável e sem finalidade, mas que
foi o suficiente para atrair muitos interessados, que dedicaram parte de seu tempo
ao passatempo, interessados estes que atingiram uma quantia de 56 mil em poucos
meses, segundo o artigo de Jason Tanz (2011), publicado na revista digital Wired.
Outro exemplo similar é o do jogo Flappy Bird, lançado em 2013 pelo vietnamita
Dong Nguyen. Com um único cenário, o jogo demandava apenas que os jogadores
dessem cliques contínuos na tela do celular, cuja frequência controlava a intensidade
do voo do passarinho que era o protagonista da ação. Apesar de simples em seu
funcionamento, o que tornava o jogo desafiador eram os pequenos espaços entre
dois tubos que os jogadores deveriam atravessar, cada um deles em alturas variadas
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do ambiente. Flappy Bird fora criado sem grandes pretensões, com o intuito de ser
apenas um passatempo, mas acabou por tornar-se, em poucos meses, o número um
dentre os aplicativos gratuitos mais populares do mundo, chegando a auferir 50 mil
dólares por dia, segundo o artigo de Ryan Ridney (2014), também publicado pela
Wired. Tão grande e inesperado foi o sucesso do jogo que seu criador o retirou das
lojas virtuais em que estava disponível, pela preocupação do mesmo ter se tornado
uma obsessão a ocupar o espaço de outros momentos do cotidiano das pessoas.
A imprevisibilidade do futuro de um projeto é, na verdade, um fator antigo,
que se fez muito presente no momento da criação de cada nova tecnologia dentro
da história. Steven Johnson7(1968) cita alguns exemplos desses desvios de intenção,
que ele chama de “exaptações” baseado na fala de Darwin (1809-1882) de que “um
órgão inicialmente construído para um fim pode acabar por ser utilizado para um
outro fim completamente diferente.” 8 (JOHNSON, 2001, p.89 apud DARWIN,1859).
Entre os exemplos estão as primeiras planilhas digitais, que foram criadas para
registrar informações financeiras e acabaram como uma ferramenta para modelagem
de números e cálculos de possibilidades, a Web, projetada para ser um ambiente
de armazenamento de arquivos acadêmico, mas tornando-se um gigante da
comunicação em massa, e os óculos de realidade virtual, inicialmente pensados para
o desenvolvimento de linguagens de programação visual, mas que passaram a ser
conhecidos como dispositivos de entretenimento.
A diferença aqui é que o desvio de intenção do uso das novas criações não afetou
a dimensão da adesão às mesmas, já no caso dos jogos citados a imprevisibilidade surge
como fator decisório para a aceitação ou não do produto pelo usuário, o que pode,
de forma contrária aos exemplos dos jogos citados anteriormente, trazer resultados
frustrantes aos desenvolvedores das ideias. Todavia, não foi o que ocorreu no caso
do Duolingo. Além da imprevisibilidade gerada pela adesão ou não da multidão aos
projetos, como citada acima, o aplicativo viveu uma outra imprevisibilidade, a dos
limites de até onde pode ir um projeto por meio do envolvimento das pessoas. Pode
se ter como inesperado, por exemplo, os diversos frutos consequentes do sucesso
e do grande envolvimento dos usuários com o aplicativo. Iniciado como uma
plataforma que visava a tradução de textos, o aplicativo se expandiu em sua função
de aprendizado de línguas estrangeiras, trazendo consigo também a Incubadora de
Idiomas e alguns projetos que vieram em seguida.
Como pôde ser observado até aqui, por meio do relato de toda a trajetória
e das experiências vividas pelos projetos de Luis von Ahn, todos eles contam com
a colaboração e o envolvimento de muitas pessoas para alcançar os resultados
desejados. A continuação das inciativas relacionadas ao Duolingo então não poderia
ter um direcionamento diferente. Desde que fora lançado o aplicativo apresentou
potencial retorno do público, gerando, consequentemente, uma demanda de novos
idiomas para uma vasta gama de cursos. Interessados, alguns usuários desejaram ter
cursos voltados para sua língua materna, enquanto outros encontraram no aplicativo
uma oportunidade de tornar seu idioma conhecido em outros países.

7 Steven Johnson é um autor americano de ciência popular e teórico da mídia.
É autor de quatro dos livros mais vendidos sobre a interseção de ciência, tecnologia e
experiência pessoal.
8 Steven Johnson recorre a uma citação do naturalista inglês em seu trabalho “The
Origin of species”, na inteção de exemplificar no âmbito natural, modificações de intenção
que podem ser percebidas também em iniciativas modernas emergentes.
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Imagem 2.
Tela de convite a
participação da Incubadora.

Fonte: incubator.duolingo.com

A fim de suprir estas expectativas e de continuar valorizando o trabalho coletivo
colaborativo, em 2013, foi criada a Incubadora de Idiomas, um site que possibilita o
cadastro e envolvimento de pessoas interessadas em auxiliar na criação de novos
cursos para o Duolingo. Ao entrar no site o interessado informa sua língua materna
e escolhe o idioma do curso que deseja participar na criação. Por meio dos trabalhos
desenvolvidos pela Incubadora, Duolingo conta atualmente com cursos para falantes
de aproximadamente 27 idiomas, apresentando mais de uma língua estrangeira para
a maioria deles. Para os que dominam o português o aplicativo hoje oferece os cursos
de inglês, espanhol, francês e alemão em sua versão completa, italiano ainda em
versão Beta e um curso de esperanto em sua fase de produção.
Em 2014 a empresa criou também o Duolingo Test Center, uma plataforma
online que possibilita a certificação de idiomas, que busca uma certa equivalência
com as provas do TOEFL, cujos resultados, segundo pesquisas da própria empresa,
em 2015 já estavam sendo aceitos por instituições em diferentes países para satisfazer
os requisitos exigidos da língua inglesa, como por exemplo pela Harvard Extension
School, nos Estados Unidos, pelo Ashton College, no Canadá, e pelo Instituto Max
Planck, na Alemanha (SETTLES, 2016). Tratando-se do estudo de línguas estrangeiras,
não são apenas os exorbitantes valores dos cursos e materiais que se apresentam como
empecilho para o acesso de muitas pessoas. Para inúmeras finalidades no exterior é
preciso que os interessados apresentem testes de proficiência no idioma exigido, o
que acaba por se tornar mais um valor adicional a todos os gastos envolvidos nesta
área. Como o objetivo primordial de Luis von Ahn era o de tornar esse aprendizado
acessível a todas as pessoas, depois da criação de um aplicativo gratuito, o empresário
pensou também em uma solução capaz de viabilizar a comprovação de proficiência
de forma mais acessível.
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Imagem 3.
Oferta de realização
do teste Duolingo

Fonte: englishtest.duolingo.com

Por mais que algumas pessoas tenham o domínio de outros idiomas, ainda
assim, é preciso que se possa comprovar esta habilidade. Por meio de provas como
a do TOFEL ou a do IELTS, por exemplo, que são exigidas pela maioria dos países
e universidades, é possível obter essa comprovação, contudo, ambas as provas
demandam um alto custo, tanto financeiro como físico, tendo em vista que a maioria
das vezes estas provas são aplicadas em lugares distantes dos que buscam realiza-la.
Assim, o Duolingo Test Center oferece uma confirmação confiável de proficiência
por um custo menor e com o benefício de ser realizada de casa, sem a necessidade
de deslocamentos, possibilitando aos adeptos do aprendizado de idiomas por meio
do aplicativo a realização das provas, a fim de receberem certificados e validarem
este aprendizado. Certificados estes que, além de estarem sendo aceitos em algumas
universidades, podem ser utilizados por trabalhadores freelancers e que podem
também ser adicionados ao currículo de membros da rede social Linkedin.
Seguido do Test Center, Duolingo, em 2015, passou a contar também com uma
extensão cuja a aplicação era voltada para as escolas. Antes mesmo desta ferramenta
ser lançada, a inserção do uso do aplicativo Duolingo como adicional aos conteúdos
ensinados em sala de aula já vinha sendo testado por algumas pesquisas e alguns
professores. O que os seus desenvolvedores fizeram foi, mais uma vez, atentar à
forma como seus usuários faziam uso e se comportavam diante da proposta e buscar
facilitar e atender as suas necessidades. Foi lançado então o Duolingo para escolas.
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Imagem 4.
Tela inicial do Duolingo Escolas

Fonte: schools.duolingo.com

Por intermédio desta vertente do Duolingo professores podem administrar os
conhecimentos e as dificuldades percebidas em seus alunos. A partir do momento em
que começam a fazer parte de uma turma da ferramenta, os alunos têm suas práticas
realizadas compartilhadas com o professor, bem como os conteúdos aprendidos e as
pontuações conquistadas. Assim, o professor pode acompanhar o rendimento de seus
alunos de forma personalizada, sendo capaz de, em sala de aula, reforçar com maior vigor
os aspectos do idioma em que estes apresentam maior dificuldade. Além disso, o professor
pode avaliar quais alunos praticam ou não as tarefas demandadas em sala de aula.
Por último, em 2016, a empresa apostou em uma nova forma de praticar os novos
idiomas, por meio dos Chatbots. Chatbots são robôs que fazem uso de inteligência artificial
para desenvolverem conversas dinâmicas, que se pareçam ao máximo com um diálogo
humano em tempo real. Nos chats de sua plataforma os desenvolvedores perceberam
o quão enriquecedora era a troca de mensagens entre os seus usuários e resolveram se
apropriar disso de forma aprimorada, já que os robôs evitam também o constrangimento
que inibe algumas pessoas de conversarem com as demais. Desta forma, o aplicativo
busca atender a crítica que lhe era direcionada, em relação a falta da prática por diálogos
similares aos cotidianos.
Imagem 5.
Telas do das conversas oferecidas
por meio dos chatbots

Fonte: www.topbots.com/duolingo-chatbots-app-change-way-you-learn-languages/

45

Os Chatbots encontram-se, até então, disponíveis apenas para dispositivos iOS
e apenas para a prática de francês, espanhol e alemão. Por meio da ferramenta os
usuários podem manter o contato com a língua de forma mais espontânea, mediante
diálogos fluidos e imprevisíveis, diferentemente da prática dos exercícios do aplicativo.
Além disso, por tratarem-se de robôs e não de falantes nativos, os usuários podem
praticar sem o medo de serem julgados por possíveis erros cometidos.
Por mais que Luis Von Ahn pensasse no sucesso e aprimoramento de sua
ideia, dificilmente teria noção da proporção que tomaria, da quantidade de outras
funcionalidades que adquiriria e do extenso número de pessoas que poderia ajudar.
E tudo isso para além dos dispositivos tecnológicos. Apesar de ter sido desenvolvido
para o mundo digital e de todas as suas funcionalidades e desdobramentos também
pertencerem a esse universo virtual, as consequências do aprendizado que ele
proporciona trazem resultados genuínos para a vida real e para o cotidiano de seus
usuários.
O aplicativo Duolingo, juntamente com toda sua trajetória, é um forte exemplo
da genuinidade citada por Bastos: “(…) mesmo que não seja exatamente real, o
ciberespaço é um lugar genuíno. Coisas acontecem lá que tem consequências bastante
genuínas. Este lugar não é real, mas é sério, é justo. “ (BASTOS et al., 2014, p.30) Os
certificados que agora são aceitos em universidades, os empregos que podem ser
conquistados, as viagens que podem ser realizadas com mais conforto e segurança e
todas as outras consequências deste aprendizado oferecido pelo Duolingo na vida das
pessoas potencializa as iniciativas criadas e realizadas nos ambientes digitais e até nas
redes sociais.
Pode-se experimentar com o uso do aplicativo o que Bertolt Brecht (1964)
classifica com catharsis (LAUREL, 2014), a sensação do que fora sentido pelos
usuários por meio do aplicativo sendo sentido e experimentado fora dos limites do
mesmo. As consequências da experiência com esta mídia sendo presenciadas na vida
real das pessoas.
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3| Avaliação Heurística

Seguido do trabalho realizado e aqui exposto em relação ao contexto no qual o
aplicativo Duolingo se encontra e das pesquisas realizadas referentes ao seu conteúdo,
no presente capítulo far-se-á uma avaliação heurística dos elementos de sua interface.
Tendo por referência avaliações heurísticas outrora realizadas por pesquisadores
como Jakob Nielsen, Heather Desurvire, David Pinelle, Thomas Malone, Brenda
Laurel, entre outros, foram então elaboradas heurísticas ajustadas situacionalmente
ao objeto desta pesquisa, para a avaliação de elementos específicos da estrutura
do aplicativo que dialogam também com alguns dos princípios de aprendizado
pontuados por James Paul Gee. A avaliação realizada será apresentada adiante após
uma descrição bastante detalhada sobre o aplicativo, a fim de trazer a compreensão
tanto dos elementos que o auxiliam a destacar-se dos demais, bem como os elementos
em que ainda não se apresenta de forma eficaz.
As heurísticas propostas nesta avaliação não têm a intenção de classificar o
aplicativo como um todo, abordando detalhadamente todas as suas funcionalidades
e telas, isto posto, a intenção aqui é atentar para a forma como o Duolingo se
aproxima de seus usuários, classificando especificamente os momentos em que se
direciona diretamente aos mesmos, seja com avisos, com informações, frases de
incentivo ou notificações. Para que assim, por intermédio desta classificação, seja
possível compreender o papel que as estratégias lúdicas de Duolingo exercem sobre
estas interações e o peso que representam na experiência obtida por seus usuários.
Sabemos que o método da avaliação heurística foi criado por Nielsen e Molich
(1990), primeiramente como um método voltado para a engenharia de usabilidade
que, com o passar dos anos, no entanto, passou a ser utilizada por diversas áreas
do desenvolvimento de softwares digitais. Utilizar-se empiricamente de heurísticas
é uma importante forma de pesquisa e de metodologia de desenvolvimento, por
realizar extensivos levantamentos do uso de uma interface e organizá-los na forma
de recomendações, respectivamente. Este tipo de avaliação permite classificar uma
interface digital visando prevenção e correção de problemas de uso e interação com os
usuários, sendo toda a execução baseada em protocolos desenvolvidos anteriormente
a partir da própria experiência dos usuários (PETRY, 2016).
As heurísticas pontuadas por Nielsen (1994) direcionavam-se para a
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produtividade de softwares de forma abrangente e seus critérios de usabilidade
utilizados em interfaces de usuários de forma generalizada. Contudo, como
mencionado por Desurvire et al. (2004) a metodologia também foi estudada por
diversos grupos e indivíduos de áreas específicas, como a dos jogos, salientando a
importância de heurísticas condizentes ao contexto em que serão aplicadas. Malone
(1982), por exemplo, foi o responsável pela produção de uma lista de heurísticas para
jogos instrucionais. Aplicando resultados de trabalhos anteriores em relação ao que
torna o aprendizado divertido (MALONE,1980), nos quais descobriu a importância
da fantasia, do desafio e da curiosidade no divertimento dos usuários, o autor deu
continuidade ao seu estudo desenvolvendo heurísticas fundamentadas nos três
elementos destacados.
Tendo em vista que o objetivo dos critérios de usabilidade de Nielsen é tornar
o produto fácil de aprender, de usar e dominar, enquanto que em determinados jogos
é preciso que haja certa dificuldade para dominá-los (DESURVIRE et al., 2004), são
empregadas então heurísticas distintas. Outro fator determinante para a criação de
heurísticas capaz de gerar diferenças mesmo entre avaliações em uma mesma área de
estudo é a divergência do objetivo de cada uma delas.
Enquanto Malone se direciona a questões capazes de tornar os jogos mais
divertidos, as heurísticas pontuadas por Desurvire et al. (2004), são separadas em
quatro áreas estruturais dos jogos (jogo, usabilidade, mecânica e historia) na intenção
de aprimorar a experiência obtida por meio dos mesmos, autores como Pinelli et al.
(2008), focam exclusivamente em critérios relacionados a usabilidade. Diferente de
trabalhos antecedentes em que as heurísticas apoiam-se em revisões de literatura ou
na introspecção de seus autores, Pinelli et al. baseiam-se em informações detalhadas
sobre problemas de design comumente encontrados em jogos populares. Em um
outro estudo realizado pelos mesmos autores, é proposta também a customização
de heurísticas consoantes aos gêneros a que estas serão aplicadas (PINELLI et al.,
2008), gerando critérios distintos destinados a avaliação de cada gênero. Isto posto, é
fundamental a adequação de heurísticas tanto ao contexto em que se serão avaliadas,
como também ao objetivo proposto pela avaliação.
Conquanto este tipo de avaliação seja comumente empregado para o encontro
de erros em estágios iniciais do desenvolvimento de softwares, optou-se por utiliza-la
na avaliação do Duolingo, em detrimento de testes com usuários. Ambos os métodos
citados são eficazes em encontrar erros que podem passar despercebidos pelo outro,
razão pela qual Nielsen (1995) sugere a aplicação de ambos, em fases distintas do
desenvolvimento. Ao passo que em testes de usuário é possível perceber as reações
e respostas dos verdadeiros alvos do produto, a avalição heurística possibilita a
localização de classes de problemas que nem sempre são encontradas por usuários
(PINELLI et al., 2008), de questões que demandam domínio técnico.
Tratando-se dos testes com usuário existem também fatores que exigem atenção
e refinamento por parte dos avaliadores envolvidos. Diversos fatores podem tornar a
participação dos usuários menos proveitosa. Alguns participantes podem se limitar
a apenas responder as perguntas de forma concisa, sem qualquer detalhamento ou
envolvimento com a questão (NIELSEN,1995), além de muitas vezes não responderem
de acordo com o que foi observado em suas ações. Outro aspecto capaz de influenciar
a avaliação dos usuários é o chamado efeito da usabilidade-estética, que considera
como os indivíduos são fortemente influenciados pela estética do produto, o que
acaba por mascarar problemas de usabilidade e dificultar o encontro de erros durante
os testes (MORAN, 2017).
As primícias dos estudos deste efeito se deram em 1995, no campo da interação
humano-computador, por Masaaki Kurosu e Kaori Kashimura. Após o teste de 26
variações de caixas eletrônicos com os participantes da pesquisa, os pesquisadores
perceberam que a avaliação dos mesmos em relação a estética e a facilidade de uso
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percebida apresentava uma correlação muito maior do que referente a estética e a
real facilidade de uso. Estes resultados evidenciaram a forte influência da estética
nos usuários, até mesmo quando estes buscam avaliar exclusivamente aspectos da
funcionalidade do sistema (MORAN, 2017). Usuários tendem a perceber produtos
visualmente mais atraentes como mais eficazes e eficientes, ainda que não sejam.
Deste modo, por tratar-se de um aplicativo que já apresenta muitos usuários,
cujas opiniões e avaliações já se encontram dispostas em diversos ambientes digitais,
julgou-se relevante a realização de uma avaliação com um profissional habilitado
a encontrar erros de usabilidade mais específicos condizentes com os objetivos
desta pesquisa. Haja vista também os benefícios educacionais que esta avaliação
pode proporcionar aos seus avaliadores, passíveis de expandir seus conhecimentos
em usabilidade por meio da comparação de suas próprias avaliações com outras
realizadas por diferentes avaliadores também profissionais (NIELSEN, 1995).
Como dito anteriormente, a proposta é de que a avaliação aqui realizada não
seja direcionada para a interface do usuário do Duolingo como um todo, mas tenha o
foco nas variadas formas como o aplicativo interage diretamente com seus usuários.
Das saudações realizadas pela mascote até as informações apresentadas ao usuário
sobre sua rotina de estudo, Duolingo exibe todas elas com a preocupação de manter
seu caráter lúdico. Para tanto, o aplicativo explora outras dimensões, além da textual,
apresentando aos usuários formas distintas de se assimilar os conteúdos.

Em tais textos multimodais (textos que misturam palavras e imagens),
as imagens muitas vezes comunicam coisas diferentes das palavras. E a
combinação dos dois modos comunica coisas que nenhum dos modos
faz separadamente. Assim, a ideia de diferentes tipos de alfabetização
multimodal parece importante. Ambos os modos e multimodalidade vão
muito além de imagens e palavras para incluir sons, música, movimento,
sensações corporais e cheiros. (GEE, 2003, p.14)

Como apontado por Gee, no mundo moderno o aprendizado e o envolvimento
baseados apenas em conteúdos textuais não são suficientes. Diante de tantos
estímulos que são diariamente recebidos, as pessoas precisam ser alfabetizadas
em diferentes dimensões (GEE, 2003). Duolingo se utiliza deste princípio com
a finalidade de estimular o maior envolvimento dos que o utilizam na busca pelo
aprendizado de novos idiomas. Por seus conteúdos textuais os usuários visualizam
como são representadas as palavras aprendidas, além de identificarem também o
assunto de cada uma das lições e receberem notificações que o incentivam a praticar
diariamente, por exemplo.
Com a ajuda da dimensão visual, por sua vez, o aplicativo se aproxima de
seu público por meio de suas cores, gráficos e ilustrações, que ajudam o usuário a
associar figurativamente os novos conceitos apresentados, promovem a identificação
do mesmo com a mascote ocasionalmente apresentada e também são utilizadas
na visualização de desempenho, facilitando a compreensão da evolução relativa ao
que tem sido aprendido. Além destas, Duolingo também se utiliza de uma terceira
dimensão, a auditiva, que possibilita a execução de lições que exercitam tanto as
habilidades orais como as de compreensão auditiva dos usuários em relação ao novo
idioma. O aplicativo também se utiliza da dimensão auditiva nos feedbacks das
lições, de maneira a facilitar a percepção de respostas corretas ou incorretas, e em
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suas notificações, possibilitando que o usuário identifique a chegada do horário de
sua prática, ainda que não esteja em contato direto com o seu dispositivo móvel.
O emprego destas diferentes dimensões corrobora para o chamado aprendizado
ativo, no qual um dos aspectos importantes é fazer com que o indivíduo experimente
o mundo de novas formas, vendo, sentindo e operando de diferentes maneiras (GEE,
2003). Ao viabilizar o envolvimento dos usuários com o lúdico, com diferentes maneiras
de manipular e experimentar os conteúdos, viabiliza-se também o caráter didático da
plataforma, transformando momentos da experiência do usuário em aprendizado.
Destarte, orientada pelas formas como o aplicativo interage diretamente com
usuário, por meio das diversas dimensões acima apontadas, buscou-se a composição
de heurísticas aptas a classificar especificamente estas interações. A elaboração das
heurísticas utilizadas foi feita então mediante o cruzamento das heurísticas listadas
por Nielsen (1994), juntamente com as estudadas por Laurel (2014) e as produzidas
por Barcelos e Silveira (2011), que se relacionem exclusivamente com princípios de
aprendizado descritos por Gee (2008) referentes a entregas de informação ao usuário.
Foram 10 heurísticas de Nielsen direcionadas a aspectos de interfaces digitais
de maneira generalizada e 11 de Laurel voltadas para o desenvolvimento de novas
mídias, já as heurísticas desenvolvidas por Barcelos e Silveira foram produzidas na
intenção de sintetizar as inúmeras heurísticas existentes por autores distintos na área
dos jogos, resultando assim em 18 heurísticas que carregam consigo as perspectivas
de Federoff, Desurvire e Wiberg e Pinelli. Desta forma unimos a avaliação de critérios
relacionados ao design da interface à importância de considerar neste processo a
finalidade a que esta interface se destina.
Para realização do cruzamento entre os conceitos, dos dezesseis princípios
de aprendizado seis foram selecionados: identidade, interação, produção, agência,
conteúdos na hora exata e quando pedido e significados situados. Todos estes
princípios tratam de questões que demandam do software o fornecimento de alguma
informação para o usuário. Apesar do princípio da identidade nem sempre ser
relacionado a interação com o usuário, a forma como o Duolingo o aborda envolve
esta interação, já que a identificação do usuário com o ambiente se dá por meios dos
diálogos da mascote que são direcionados ao mesmo.
O princípio da interação é o princípio matriz do estudo aqui realizado, já que
buscamos compreender melhor os contatos diretos do aplicativo com seus usuários,
assim, separamos os outros cinco princípios selecionados como subconceitos
advindos deste, já que, da forma como trabalhados no Duolingo, todos se encaixam
dentro do conceito geral de interação. Tendo por base estes cinco princípios restantes,
foram selecionadas então as heurísticas dos três autores anteriormente citados que
com eles se relacionam. Estas relações encontradas resultaram na produção do
quadro mostrado a seguir, em que a cor verde representa as heurísticas advindas de
Nielsen, a vermelha as heurísticas de Laurel e a azul as de Barcelos e Silveira.
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Quadro 1.
Resultado do cruzamento entre heurísticas
Combinação entre sistema e mundo real

Produção

Visibilidade do status do sistema
Pensar não como ferramenta, mas como meio
Permitir que os usuários customizem as configurações
Explore novos métodos para permitir a expressão emocional e comunicação entre os agentes

Identidade

Controles devem ser customizáveis, claros e confortáveis e ações
devem ter respostas imediatas.
Gráficos e trilha devem despertar interesse.
O desafio do jogo deve poder ser ajustado com a habilidade do jogador.
Usuário com controle e liberdade.
Ajuda ao usuário para reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros.
Ajuda e documentação.
Foque na ação. O design deve servir a isso.

Agência

Possibilitar que o jogador desenvolve habilidade que serão necessários
no futuro.
Permitir que o usuário pule conteúdos não jogáveis e frequentes.
Fornecer aos usuários o status do jogo.
Respostas consistentes às ações do usuário.
O jogador deve ser recompensando de forma clara e imediata.
Fácil informação sobre tudo ao redor.

Interação

Consistência e padrões.
Estética e design minimalistas.
Flexibilidade e Eficiência de uso.
Prevenção de erros.
Opções para aspectos interativos podem transformar possibilidades em
probabilidades.

Conteúdos na O ritmo deve levar em consideração os níveis de fatiga e a manutenção
hora certa ou da atenção.
quando pedidos Deve possui desafios e permitis diferentes estratégias.
Fornecer instruções, treinamento e ajuda.

A IA deve apresentar desafios e surpresas inesperadas ao jogador.
O jogo deve ter objetivos secundários, menores, paralelos.
O objetivo principal deve ser apresentado desde o início.
Layout e menu devem ser organizados e intuitivos, para que o jogador
mantenha o foco na partida.
Reconhecimento antes de memória.

Significados
situados

Grupos de interação com objetivos comuns podem ser caráter coletivo.
As metáforas têm utilidade limitada. Ganha-se agora, mas paga-se depois.
Fornecer informações visuais fáceis de interpretar e que minimizam a
busca por sentido.
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No que tange o princípio da produção foram selecionadas as heurísticas que
tratam do envolvimento do usuário com o conteúdo e com o sistema do aplicativo.
Como seu desenvolvimento foi primeiramente como uma plataforma que auxiliasse
a tradução de textos, desde seus primórdios Duolingo conta com a participação
de seus usuários também no desenvolvimento de seus conteúdos. A preocupação
exposta nas heurísticas então é a de fazer com que este usuário produtor de conteúdo
se sinta à vontade e perceba os benefícios ao realizar estas atividades.
Por isso, é importante que os usuários compreendam com facilidade tudo o
que lhes é transmitido, mediante um diálogo que combine as informações do sistema
com conceitos e contextos do mundo real, e que possam acompanhar e customizar
o andamento do que é realizado por este sistema. Mas, é importante esclarecer
aqui de quais ações do sistema estamos tratando. Aqui estamos apontando para as
configurações de funcionamento do aplicativo e de decisões que trazem consequências
na rotina de uso do indivíduo e não de informações internas da programação e do
desenvolvimento do software. A expressão “What you see eis what you get” clarifica o
fato de que, para os usuários, não é importante saber o que acontece por dentro dos
softwares e hardwares, como em um teatro, onde a plateia se preocupa apenas com o
que consegue ver no palco (LAUREL, 2014).
Além disso, pensar na plataforma como um meio e não como uma ferramenta
possibilita a compreensão de que mesmo estes ajustes e produções de conteúdos
praticados pelo usuário já fazem parte do aprendizado oferecido pelo aplicativo,
que não são apenas detalhes irrelevantes. Este pensamento traz uma nova visão a
experiência do usuário, traz uma experiência em que todos os passos tornam-se
importantes para o alcance da meta final.
São nessas trocas entre usuários e desenvolvedores que os princípios da
produção e da interação se aproximam no Duolingo. O aplicativo apresenta constantes
estímulos para que seus membros desenvolvam mais cursos, para que comentem
sobre possíveis dúvidas nas lições ou que comentem nas dúvidas dos demais. O que
existe é uma interação que visa o engajamento à produção, uma aproximação do
aplicativo de seus usuários com o intuito de que o maior envolvimento dos mesmos
provoque o desejo de participar mais ativamente.
No princípio da identidade, por sua vez, foram incluídas as heurísticas cuja
preocupação é a identificação do usuário com o conteúdo oferecido. Aqui, além de
sentir-se participante pela oportunidade de auxiliar no desenvolvimento de materiais,
busca-se também o envolvimento do usuário a partir de sua identificação com o
que é apresentado. Trata-se aqui de questões que vão além das questões didáticas
e funcionais da plataforma, que passam a considerar a motivação intrínseca e o
envolvimento emocional do indivíduo.
Em função disso é pontuada na tabela a necessidade da exploração de métodos
que permitam a expressão emocional e comunicativa dos usuários, de maneira que
todos os elementos utilizados pela plataforma, em todas as dimensões sensoriais
citadas anteriormente, despertem interesse, promovendo maior envolvimento.
Ademais, a customização da plataforma e o nivelamento das dificuldades oferecidas
com base no jogador também corroboram para uma experiência de usuário
individual, tornando-a única e encorajadora.
A interação vai ao encontro da identidade a partir do momento em que o
aplicativo se utiliza de expressões textuais de teor emocional para se aproximar dos
usuários, demonstrando empatia e atenção ao que está sendo vivido pelos mesmos.
Desta forma, o indivíduo é encorajado a se envolver com mais empenho nos desafios
e caminhos que lhes são oferecidos, para que consiga a satisfação de obter bons
resultados em sua experiência e, diante disso, poder compartilhá-la com os demais
membros da plataforma, que carregam experiências distintas.
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Foram reunidas no princípio da agência as heurísticas que evidenciam ao
usuário o poder das ações que o mesmo realiza na plataforma. A agência é um
elemento essencial para o maior envolvimento e engajamento dos jogadores, visto
que é a partir dela que os mesmos reconhecem o valor e a influência de suas decisões
no universo apresentado, decisões que são responsáveis por escolher caminhos, abrir
novas oportunidades, encontrar desafios, dentre outros eventos que podem decorrer
das sucessivas escolhas tomadas.
Diante isso, para que haja agência em um ambiente digital se faz necessária a
presença dos pontos colocados na tabela. É preciso que o usuário tenha controle e
liberdade para escolher suas ações, mas sempre com o suporte necessário para que
este compreenda quais são os direcionamentos e atitudes ideais. O mesmo precisa
perceber com facilidade as informações ao seu redor, visualizar sua trajetória e seu
status dentro do jogo, ser recompensado de forma clara pelo que já fez e adquirir
habilidades que o auxiliem com desafios futuros.
Apesar dos termos serem parecidos e comumente tidos como semelhantes,
agência e interação tratam de questões distintas. Apesar de toda agência exigir
interação, nem toda interação requer agência. Enquanto que a interação se posiciona
no âmbito mais superficial, na qual é preciso apenas que haja a possibilidade de troca
entre dois elementos, a agência impõe uma intervenção mais profunda, onde a ação
de um elemento precisa provocar mudanças, precisa trazer consequências, seja ao
ambiente ou ao próprio elemento (MURRAY, 2003).
Dispositivos tecnológicos de multimídia são naturalmente dispositivos
interativos, passíveis de controle por meio de seus botões, que possibilitam a escolha
dos conteúdos desejados. Contudo é mediante a agência que o usuário pode realizar
ações que influenciem no conteúdo que é apresentado, como nos jogos, por exemplo.
Quanto maior essa influência, quanto maior a percepção do usuário de que suas
ações ocasionam alterações, maior é o nível da experiência do usuário e maior é o
interesse e o envolvimento que este terá com lhe for apresentado.
O princípio dos conteúdos na hora certa ou quando pedidos é, como apontado
por Gee, um princípio eficazmente aplicado em jogos, mas que ainda não conseguiu
adentrar com efetividade na área do ensino-aprendizagem e nem sempre é utilizada
de forma proveitosa em outras mídias digitais. Este princípio trata da entrega de
informações e ajudas ao usuário exclusivamente quando a necessidade das mesmas
se fizer presente. Desta forma, apresenta uma experiência diferente da obtida pela
leitura de livros acadêmicos, em que todas as informações são apresentadas no
mesmo momento para o leitor, sem que ele classifique qual informação é importante
e em qual momento específico.
Para tal, é preciso levar em consideração também a forma como estes conteúdos
serão apresentados, por isso os itens na tabela auxiliam a gerar uma experiência
mais agradável para o usuário, na qual ele consiga compreender o porquê de cada
informação e o valor dela diante das atitudes precisa tomar. Prevenir o usuário de
erros, definir padrões para estes conteúdos, preocupar-se com a estética e com a
eficiência da plataforma são alguns dos aspectos presentes neste auxílio. Bem como
algumas heurísticas também selecionadas para o princípio da agência, os conteúdos
na hora certa são importantes para direcionar o usuário rumo ao seu objetivo
principal e ajuda-lo com os desafios apresentados.
Este princípio se relaciona com o conceito de interação pela forma como é
proposto no Duolingo, oferecendo aos seus usuários a possibilidade de recorrer a ajuda
quando necessário e pelos feedbacks de suas respostas, sejam eles positivos ou negativos,
que aparecem no exato momento em que o usuário precisa, explicando a razão de tal
resultado e auxiliando na possibilidade de eventuais aparições de questões similares no
futuro. Desta forma o usuário é capaz de associar instantaneamente o que foi indicado
com o que havia sido respondido por ele, facilitando a compreensão do conteúdo.
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Por último, no princípio que se baseia nos significados situados a preocupação
é de oferecer aos usuários os conteúdos de formas variadas, não apenas em sua forma
textual, como vimos anteriormente ser presente no aplicativo Duolingo. Por meio de
estímulos advindos de formas multimídia o usuário pode assimilar o conteúdo com
maior facilidade, encontrando a forma com que melhor consegue compreender e
guardar o conteúdo que lhe for passado. Isso porque nossa memória visual é muito
mais duradoura do que a textual. Um exemplo disto é a forma como esquecemos um
rosto com muito mais facilidade do que esquecemos um nome (JOHNSON, 2001).
Contudo, a variedade de formas multimídia na apresentação de conteúdos por
si só não é suficiente para garantir uma experiência agradável aos usuários ou tornar
o uso da plataforma prazeroso. É preciso trabalhar cada uma das dimensões que
será apresentada atentando-se, por exemplo, com as questões apontadas na tabela,
que sugerem a preocupação em utilizar-se do reconhecimento do usuário antes da
memória, para que este não precise se esforçar para lembrar de coisas anteriores para
dar continuidade a suas ações. Os demais aspectos apontados na tabela relacionados
a significados situados também revelam a importância de facilitar a rápida
compreensão do usuário diante do que lhe é apresentado, seja mediante objetivos de
caráter coletivo, de metáforas que têm sua utilidade limitada ou atentando para que
as informações visuais sejam de fácil interpretação.
Além da atenção para sua utilidade limitada, as metáforas também demandam
um cuidado em sua seleção. Ao mesmo tempo que o uso destas pode ser bastante
positivo, por se utilizar de uma “base comum” de conhecimento dos usuários,
contando com ideias mais conhecidas do que termos técnicos, as mesmas podem,
por outro lado, causar ambiguidades e confusões, visto que não representam o que
são e sim ferramentas similares (LAUREL,2014).
A relação entre interação e os significados situados também é mencionada aqui
pela forma como estes dois conceitos se unificam no aplicativo. Duolingo trabalha
por meio de sons e de suas ilustrações de forma a complementar a compreensão dos
conteúdos textuais apresentados. Esta atitude não apenas auxilia na assimilação do
material apresentado, mas também aproxima os usuários, por feedbacks corretivos
camuflados de empáticos diálogos, por exemplo.
Com o desenvolvimento da tabela foi possível a melhor visualização dos
princípios e heurísticas que se relacionavam, facilitando por sua vez a compreensão
de como estes aspectos são trabalhados no Duolingo. Por este entendimento, foi
possível separar as formas como o Duolingo interage diretamente com seus usuários a
partir de seus cinco propósitos distintos, sendo eles: notificações do sistema, auxílios
com os conteúdos, mensagens de estímulo, feedback de progresso e anúncios.
Em notificações de sistema são consideradas todas a informações que o
aplicativo transmite ao usuário relacionadas ao funcionamento ou status do
sistema do aplicativo e não a questões das atividades praticadas. Estas notificações,
diferentemente de tudo o que é oferecido pelo aplicativo, têm um caráter lúdico
menos acentuado, o que lhe proporciona certa seriedade e a compreensão de que
algo diferente está acontecendo. O aviso da falta de conexão para dar prosseguimento
à prática de alguma lição ou ao acesso de alguma parte do aplicativo é um exemplo
deste modelo de notificação, bem como o aviso ao usuário de que seu progresso será
perdido, o questionando se deseja mesmo sair da atividade.
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Imagem 6.
Notificações do sistema
do aplicativo

Fonte: Aplicativo Duolingo

Estão agrupados em auxílios com os conteúdos as informações, alertas ou
questionamentos que são passados aos usuários durante as atividades, capazes de
auxiliar o desempenho dos mesmos. Exemplos destes auxílios são perceptíveis
nas mensagens de erro, quando o usuário responde incorretamente à questão, que
informam a forma correta de se responder. Outro auxílio que se faz presente é
quando, no mesmo momento em que lhe foi mostrada a correção do exercício, o
usuário tem acesso aos comentários sobre a questão. Neste momento a coruja se
demonstra interessada em compreender se o mesmo ficou com alguma dificuldade
em relação a questão, se precisa de outras explicações e embaixo lhe são oferecidos
comentários dos demais usuários a respeito da mesma.
Estas interações relacionadas aos conteúdos e desempenho do usuário em
relação ao seu aprendizado são as mais comuns no aplicativo. Exemplos referentes
aos momentos em que o usuário personaliza as configurações de suas notificações,
informações em relação às conquistas alcançadas ou os desafios propostos dentro
dos clubes também estão incluídos neste grupo.
Imagem 7.
Auxílio com
os conteúdos do aplicativo

Fonte: Aplicativo Duolingo
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Foram separadas também as mensagens de estímulo, nas quais a mascote se dirige ao
usuário com palavras de apoio ou sentenças que demonstrem a empatia da coruja em relação
aos desafios que o usuário está vivendo. Um exemplo destas mensagens é uma intervenção da
coruja inserida em versões do aplicativo atualizadas no fim de 2017. Na atualização, de tempos
em tempos a figura da coruja aparece em meio aos exercícios parabenizando o usuário por longas
sequências de acertos ou por evoluções em seu desempenho. Outro exemplo de mensagem de
estímulo apresenta-se nos momentos em que a personagem indica o quanto falta para o usuário
atingir a sua meta diária, o estimulando a prosseguir com a realização das atividades.
Imagem 8.
Mensagens de estímulo da
mascote do aplicativo

Fonte: Aplicativo Duolingo

Os feedbacks de progresso, por mais que também contem com a participação da
mascote, foram trabalhados separadamente por seu caráter de acompanhamento de
desempenho, pelo qual o usuário pode visualizar o status de suas práticas. O exemplo
mais constante destes feedbacks é a tela de lição concluída, apresentada após a finalização
de toda atividade. Nela o usuário não apenas é estimulado a continuar, pela indicação de
proximidade com sua meta diária, mas também pode visualizar todo o seu desempenho
semanal, acompanhando o quanto de sua meta tem sido realizada.
Imagem 9.
Feedbacks de
progresso do aplicativo
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Fonte:
Aplicativo Duolingo

Por fim, separadamente, foram considerados os anúncios, que costumam ser
também uma forma de interação com o usuário, mas com finalidades muito distantes
das contidas nas atividades do aplicativo. Um exemplo disso são as ofertas de alguns
benefícios ou vantagens, que podem ser obtidos mediante recursos financeiros.
Apesar de todas as mudanças já sofridas pelo aplicativo ao longo dos anos, existe um
importante fator que não muda, a proposta de disponibilizar aprendizado gratuito e
de fácil acesso para todos.
Por isso, mesmo que tenham sido adicionadas ao aplicativo algumas formas de
monetização que não existiam anteriormente, como apresentado na imagem abaixo,
nenhuma destas formas impede a continuação do seu uso apenas na versão gratuita.
Com a popularidade do Duolingo, algumas empresas estão também buscando maior
visibilidade inserindo propagandas entre as atividades do aplicativo, por exemplo, o
que acaba por interromper um pouco o fluxo das lições dos usuários, mas que podem
ser retiradas obtendo-se a versão paga.
Imagem 10.
Anúncios oferecidos em
meio as lições do aplicativo

Fonte: Aplicativo Duolingo

Com a separação de cada uma destas formas de interação, foram definidas então
as heurísticas a serem analisadas. Frutos da adaptação de tudo o que fora realizado
por autores anteriormente citados ao ambiente do Duolingo, de forma a considerar,
em uma mesma avaliação, seu caráter lúdico, educacional e suas características
advindas de sua posição de integrante das novas mídias digitais. Foram 19 heurísticas
selecionadas e adaptadas, que estão indicadas no quadro a seguir.
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Notificações de sistemas

H1 - Avisos sobre o status do sistema devem ser apresentados de forma com preensível a
qualquer usuário e de forma a não interromper o caráter lúdico da interface.
Ex: Se o sistema está com algum problema de funcionamento é importante que transmita essa
informação de forma com que esta mensagem seja mais um elemento da experiência do usuário,
em que ele possa compreender e lidar com o aviso.
H2 - O usuário deve saber a razão de erros ou funções que não funcionem.
Ex: Se o jogo pausa em meio a alguma atividade ou não abre alguma funcionalidade específica do
menu, o usuário precisa receber alguma justificativa para isso acontecer.
H3 - Usuários devem poder customizar determinadas configurações.
Ex: A possibilidade de silenciar as notificações da plataforma ou de mudar as cores para usuários
que possuem dificuldades visuais.

Auxílio com conteúdos

H4 – O usuário deve ter ajuda para reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros.
Ex: Durante as lições, caso o usuário erre, a plataforma precisa direcioná-lo de forma a conseguir
acertar e entender a razão dos erros cometidos.
H5 – O usuário precisa ter a liberdade de obter ajuda em relação aos conteúdos das atividades
quando sentir necessidade.
Ex: Alguns usuários não gostam de ser ajudados quando não é necessário, por isso é importante
alguns acessos em que a ajuda só apareça caso usuário aperte algum comando específico.
H6 – Deve ficar claro para o usuário, enquanto jogador, o caminho a ser seguido e o objetivo
principal do jogo, tornando seus passos prováveis e não possíveis.
Ex: Deve-se direcionar o usuário, ajuda-lo a entender desde o início suas tarefas, objetivos, aonde
deve conquistar itens e outros benefícios.
H7 – Devem existir outras metas além da principal, objetivos secundários para estimular o
usuário.
Ex: Buscar um único objetivo pode ser cansativo e muito distante a curto prazo, é preciso desafiar
o usuário constantemente com metas menores, com o intuito de estimulá-lo e treiná-lo para chegar
ao fim.
H8 – É preciso considerar os diferentes níveis de habilidade dos usuários, enquanto jogadores,
bem como seus níveis de fatiga e a manutenção da atenção e interesse dos mesmos.
Ex: Usuários são diferentes entre si, é importante o desenvolvimento de uma plataforma que
compreenda essas diferenças e direcione cada um de acordo com sua habilidade e que traga
dificuldade nos níveis que cada um saiba lidar.
H9 – O design precisa ter consistência e padrões, além de estética e design minimalistas,
tudo com a finalidade de facilitar a compreensão e diminuir a probabilidade de confusão dos
usuários.
Ex: É de suma importância que o usuário possa entender padrões entre tudo o que lhe é oferecido,
assim, caso se encontre em meio a um desafio, consiga entender, baseado em experiências anteriores
o que é preciso ser feito, bem como em momentos em que encontre atalhos ou quaisquer outros
elementos.
H10 – É preciso surpreender os usuários, enquanto jogadores, com desafios e surpresas
inesperadas.
Ex: O usuário precisa compreender os padrões, mas não saber com antecedência tudo o que
lhe acontecerá. É importante adicionar desafios, bônus ou quaisquer elementos diferentes
periodicamente, para trazer curiosidade a experiência.
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H11 – O layout, os menus e outras funções devem ser organizados e intuitivos, para não
desviarem o foco das atividades.
Ex: O foco principal é o ato de jogar, os objetivos a serem cumpridos, por isso, é importante que
funcionalidades paralelas e atividades secundárias sejam desenvolvidas de forma a não atrapalhar o
envolvimento do usuário com seu jogo.
H12 – É preciso possibilitar que o usuário desenvolva habilidades necessárias em atividades
futuras.
Ex: Em níveis anteriores do próprio jogo o usuário deve desenvolver habilidades para enfrentar
níveis mais avançados, sem que haja a necessidade de procurar ajuda externa.

Mensagens de estímulo

H13 – Devem ser explorados métodos que estimulem a expressão emocional e o envolvimento
com os usuários.
Ex: Demonstrar ao usuário empatia em relação as suas ações é uma forma de estimulá-lo,
demonstrando comoção diante das situações que o mesmo enfrenta.
H14 – São importantes recompensas e respostas imediatas e consistentes em relação às ações
do usuário.
Ex: O usuário precisa visualizar instantaneamente as consequências de suas decisões e atos, são
estes fatores que o propiciam o sentimento de agência. Caso acerte algum desafio ou derrote algum
inimigo, por exemplo, isto deve influenciar no andamento do jogo.
H15 – É importante tornar o ambiente um meio de aprender e não uma ferramenta a ser
utilizada somente.
Ex: Todo o universo do jogo deve trazer aprendizados ao usuário e não apenas direcioná-lo para
o aprendizado. O que fato de utilizar o que fora aprendido anteriormente para compreender
desafios futuros, por exemplo, faz com que toda a jornada até o objetivo principal já seja cheia de
aprendizados.

Feedback de progresso

H16 – Informações visuais e sonoras devem despertar interesse.
Ex: Tratando-se de um dispositivo multimídia é importante que o jogador receba mais do que
informações visuais, que seu erros, acertos e desafios possam ser percebidos também mediante
estímulos sensoriais distintos.
H17 – É importante fornecer ao usuário informações visuais de fácil interpretação sobre o
status de seu desempenho nas atividades.
Ex: O usuário precisa acompanhar o seu desempenho, para que possa compreender como lidar e se
desenvolver melhor diante das questões futuras. Por isso é importante sempre possibilitar alguma
forma de visualizar seu histórico.
H18 – O usuário, enquanto jogador, não deve ter medo de errar ou sentir-se fracassado por
conta de seus erros.
Ex: É importante que as consequências de erros cometidos não sejam excessivamente severas ou
frustrantes, para que o usuário possa sentir-se seguro para continuar tentando, mesmo sabendo da
possibilidade de errar novamente.

Anúncios

H19 – Os usuários devem ter a liberdade de pular conteúdos não jogáveis e frequentes.
Ex: Tudo o que não for relacionado à jornada do usuário, ao seu percurso até o objetivo final, deve conter a possibilidade de não ser visto constantemente. Assim, o usuário pode
focar e não perder seu envolvimento com as atividades que estiver realizando.
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Quando formos realizar o cotejamento entre os critérios heurísticos acima [de
H1 até H19] os iremos pontuar de acordo com um princípio triádico organizado da
seguinte forma:
Não satisfez o critério: para o qual pontuaremos com 1;
Satisfez parcialmente o critério: para o qual pontuaremos com 2;
Satisfez o critério: para o qual pontuaremos com 3.
Os números assignados não representam elementos métricos ou quantitativos,
mas permitem a posição gráfico-topológica do critério em uma dimensão. Assim,
em estruturando topologicamente a avaliação que será explicada em linguagem
natural acadêmica, teremos a oportunidade de produzir, a partir dela, seguindo os
critérios topológicos, uma representação ao mesmo tempo gráfica e considerando
“n-dimensões” para as quais teremos o sentido de:
Dimensão heurística de design 1: na qual não há representação do critério 		
heurístico [ não-existência ];
Dimensão heurística de design 2: na qual a representação do critério heurístico
ocorre parcialmente [ existência-parcial ];
Dimensão heurística de design 3: na qual a representação do critério heurístico
ocorre [ existência-plena].
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4| Avaliando Duolingo

Selecionadas as heurísticas a serem utilizadas na avaliação do aplicativo
Duolingo, cabe agora relatar os resultados da avaliação realizada, determinando se as
heurísticas escolhidas são satisfeitas, parcialmente satisfeitas ou não satisfeitas pela
plataforma. Desta forma, ao fim da avaliação teremos um quadro desenvolvido a
partir destas respostas, que auxiliará na compreensão do desempenho de Duolingo
em relação aos atributos de sua interface e da experiência de usuário que proporciona.
Antes da avaliação, contudo, é realizada uma descrição dos ambientes do aplicativo,
oferecendo melhor acompanhamento do que será discutido a respeito das telas e
funcionalidades.
Imagem 11.
Telas introdutórias do aplicativo

Fonte: Aplicativo Duolingo
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Como é possível perceber pelas imagens acima, a partir do momento que o
usuário abre o aplicativo já é exposto ao universo ilustrativo do mesmo, que lhe
introduz aos elementos de jogos por meio dos quais o aprendizado será desenvolvido.
Neste primeiro contato são estrategicamente colocados diante dos usuários os
diferenciais do aplicativo quando comparado a outras formas de aprendizado de
línguas estrangeiras. Sua gratuidade e sua proposta gamificada são dois aspectos que
o distinguem de propostas antecedentes.
A partir da tela inicial o usuário pode escolher se deseja utilizar uma conta
existente ou ser direcionado diretamente ao conteúdo, o que também pode ser
considerado um diferencial diante de outros aplicativos. Boa parte dos aplicativos
disponíveis para dispositivos móveis exigem o cadastro pessoal para que seja possível
acessar seu conteúdo e seus recursos, o que distancia possíveis curiosos que buscam
conhecer a plataforma antes de fazer parte da mesma. Assim, para praticar as lições
disponibilizadas pelo Duolingo não é necessário esforço financeiro nem envolvimentos
indesejados. Contudo, sem a realização do cadastro não há a possibilidade de usufruir
das demais funcionalidades do aplicativo, como a de compartilhar seu desempenho,
entrar em clubes e outras formas de socializar com os demais usuários propostas pela
plataforma, como será visto adiante.

Imagem 12.
Telas de decisão
do usuário em relação ao treino

Fonte: Aplicativo Duolingo

Em um segundo momento o usuário é direcionado pelo aplicativo a inserir as
primeiras informações sobre seus interesses e sobre quanto do tempo de sua rotina
está disposto a destinar às lições oferecidas. A primeira decisão é o idioma a ser
estudado. De acordo com os dados do celular o aplicativo oferece automaticamente
os idiomas disponíveis para os falantes do idioma identificado, mas também fornece
a todos a possibilidade de escolher cursos oferecidos para falantes da língua inglesa,
por ser o grupo em que se encontra a maior variedade de línguas a serem aprendidas.
Contudo, mesmo depois de entrar no aplicativo o usuário ainda tem acesso à escolha
de todas as outras línguas estrangeiras disponibilizadas pelo Duolingo, mesmo os
cursos para falantes de outros idiomas.
Após a decisão do conteúdo a ser estudado, o usuário é submetido à decisão da
regularidade com que deseja praticá-lo. Assim, dependendo da meta diária escolhida,
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se casual, regular, forte ou insana, o aplicativo cobrará 5, 10, 15, ou 20 minutos diários
de treino do usuário, respectivamente, além de enviar notificações todos os dias no
horário escolhido pelo mesmo, para que não esqueça de praticar. Vale ressaltar que,
assim como a decisão do idioma, a decisão da meta diária também pode ser alterada
pelo usuário a qualquer momento da navegação, o que evidencia a preocupação
do Duolingo com o seu caráter personalizado. Nenhuma das decisões é tomada
sem o consentimento da pessoa que está buscando o aprendizado, o que pode ser
importante na sensação de flexibilidade e leveza do estudo dos idiomas, distanciando
a ferramenta do sentimento de obrigatoriedade, que costuma estar muito envolvido
neste tipo de tarefa.
A terceira parte, que antecede ao conteúdo do idioma propriamente dito, é a
do Teste de Nivelamento, que oferece a chance aos que já possuem um conhecimento
prévio do idioma escolhido de pular alguns dos níveis iniciais do aprendizado. Assim,
mediante algumas questões propostas por aproximadamente 5 minutos, o aplicativo
consegue compreender o nível de conhecimento prévio do usuário e enviá-lo para o
nível mais adequado.
São nesses primeiros momentos de informações do aplicativo que os usuários
são também apresentados ao personagem principal e mascote do Duolingo, a coruja
que os acompanha durante todo o aprendizado. A coruja é mais um elemento, se não
um dos principais elementos, responsáveis pelo aspecto carismático do aplicativo. A
mascote não só aparece constantemente, acompanhando todo o percurso realizado
pelos usuários como um companheiro amigável, como também se torna uma forma
de demonstrar alguns status, a partir do momento em que atingindo determinada
pontuação o aprendiz pode comprar roupas e acessórios diferentes para a personagem.
Ter algum visual diferente na coruja então, além da diversão que representa para
alguns, pode ser também uma forma de revelar a conquista de pontuação suficiente
para obtê-lo.

Imagem 13.
Telas relativas
ao andamento das lições realizadas

Fonte: Aplicativo Duolingo
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Seguindo adiante, depois de todas as apresentações e decisões, o usuário
é direcionado a uma “árvore de habilidades” aonde os conteúdos são distribuídos
separadamente por suas temáticas de vocabulários (comidas, expressões, animais,
etc…), que possuem por sua vez uma quantidade de lições a serem realizadas. Cada
habilidade é considerada “aprendida” no momento em que o usuário finaliza todas
as lições relacionadas à mesma, ganhando então “pontos de experiência” e tornando
o ícone principal da habilidade, que até então era colorido, em um ícone dourado.
Uma decisão da plataforma é a de usar um outro elemento conhecido dos jogos,
o bloqueio e a liberação de fases. Apesar de toda a liberdade e das escolhas que o
Duolingo oferece ao aprendiz, na exposição das temáticas existem algumas liberadas
e o resto delas aparecem inicialmente bloqueadas, o que exige do mesmo realizar
um percurso que é parcialmente previamente estipulado. Parcialmente, pois, a cada
temática completa o aplicativo libera algumas outras, deixando o usuário livre para
escolher a ordem a realizá-las. Contudo, a colocação de limites anteriores impede
que o usuário tente se inserir em lições para as quais ainda não tem o conhecimento
necessário, o que poderia gerar o sentimento de frustração no mesmo, por não
conseguir acompanhar o nível de dificuldade demandado.
Adicionadas às lições e atividades comuns a serem executadas diariamente,
existem ainda, na tela onde é apresentada a “árvore de habilidades”, mais dois tipos
de exercícios que podem ser praticados, com intuitos distintos aos das atividades
convencionais. Uns deles são os chamados atalhos, que aparecem de tempos em
tempos, em alguns idiomas, entre as lições no mapa, para que o aprendiz não se sinta
desmotivado por níveis muito fáceis de exercícios, podendo assim ser redirecionado
para temáticas mais avançadas.

Imagem 14.
Telas relativas aos exercicios
oferecidos pelos atalhos

Fonte: Aplicativo Duolingo

Assim como a capacidade de mudar a meta diária e o momento de receber os
lembretes, atributos que oferecem ao usuário a maleabilidade no uso do aplicativo, o
resultado do Teste de Nivelamento também não é a única chance de pular algumas
lições. Nos atalhos o aprendiz é submetido a um alto número de exercícios, similar
aos praticados diariamente, mas desta vez com uma contagem de três corações no
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canto superior direito da tela. Caso o aprendiz consiga responder corretamente todos
os exercícios sem gastar todos os corações, ele automaticamente libera níveis mais
avançados do mapa, mesmo sem ter executado todos os anteriores.
O outro exercício é o que permite a prática de conteúdos sem a alteração no
desempenho do usuário a ser registrado. Seu acesso está sempre presente na tela
principal do aplicativo por um botão com a representação de alteres no canto inferior
direito da tela, por cima do mapa, o que faz com que, independente do nível de
conteúdo que está sendo praticado ou da movimentação realizada pelo aprendiz na
tela, seja sempre possível praticar conteúdos aprendidos sem interferir em qualquer
tipo de ranking.
Os exercícios que são exclusivamente para treinamento, sem que haja nenhum
novo caminho dependente do cumprimento destes, não possuem corações nem nada que
possa trazer algum tipo de ansiedade ao usuário para completá-lo. Este tipo de atividade
situada no meio do Duolingo é importante para reforçar a importância do aprendizado
e não apenas de mostrar resultados para outras pessoas ou de receber altas pontuações.
Esta iniciativa contorna a inibição e o medo dos que acabam praticando menos para
que não cometam erros, perdendo pontos e posições. Se o aprendiz começa a sentir-se
desestimulado em executar as lições, por achar que está errando com constância e que
ainda não dominou determinado conteúdo, ele pode praticar ilimitadamente por meio
deste recurso, até que sinta-se confortável para retornar as atividades pontuadas.
Imagem 15.
Exercícios encontrados
no aplicativo

Fonte: Aplicativo Duolingo
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Escolhida a temática a ser estudada e a lição a ser realizada, o usuário chega
as atividades propriamente ditas. As lições possuem atividades relacionadas de
forma geral à tradução, à compreensão e à assimilação de conceitos. As atividades
relacionadas à tradução podem ser áudios no idioma estudado, para que o usuário
os transcreva em seu idioma de origem ou textos dispostos no idioma de origem do
usuário a serem escritos no idioma estudado. Há ainda uma atividade de tradução
em que são dispostas na tela algumas palavras e suas respectivas traduções de forma
aleatória, a fim de que o usuário conecte corretamente os pares.
Nas atividades de compreensão são oferecidos áudios na língua estrangeira
que devem ser apenas transcritos da forma como foram compreendidos ou repetidos
oralmente, para o desenvolvimento do aprendizado oral do idioma. Como anunciase como um aplicativo que possibilita o estudo em meio a pressa da rotina, Duolingo
atenta para o fato de, às vezes, o usuário estar em alguma situação que o impossibilite
de ouvir ou pronunciar frases, devido ao barulho ambiente ou a momentos
inadequados. Por isso, é possível selecionar o botão “Não posso falar agora” ou o
“Não posso ouvir agora”, que faz com que o aplicativo não faça uso das questões que
dependem destes recursos durante uma hora.
Outro importante fator pensado em diversas áreas do produto é o de abordar
todos os usuários, independente dos seus níveis em relação ao que está sendo estudado.
Essa preocupação se apresenta durante as atividades na possibilidade de escutar
as sentenças de forma mais lenta, por exemplo, por meio do botão que apresenta
a ilustração de uma tartaruga. Assim, caso o aprendiz não esteja conseguindo
compreender o áudio devido a sua velocidade, pode escutá-lo de uma outra forma.
As atividades de assimilação de conceitos são as que mais envolvem ilustrações
e imagens em sua estrutura, para que o usuário possa relacionar os conceitos
aprendidos ao que eles se referem no mundo real, assim, pode-se contar também
com as habilidades associativas do usuário para auxiliá-lo no aprendizado. Este
tipo de atividade é encontrado com maior frequência entre as primeiras atividades
oferecidas pela “árvore de habilidades”, pois nelas é possível aprender novas palavras
por meio da associação com as ilustrações, sem necessariamente conhecer de fato
aquele novo termo apresentado.
Na parte superior da tela em que são expostas as atividades é exibida uma
barra de progresso relativa a atividade em questão. Por esta barra o usuário pode
acompanhar o seu desempenho de forma fragmentada, podendo compreender quais
tipos de atividades ou quais níveis de lição desempenha com mais ou menos facilidade.
Cada vez que uma questão é respondida corretamente a barra vai sendo preenchida
lentamente, mas a ocorrência de erro impede a continuação do preenchimento.
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Imagem 16.
Menus e outras
funcionalidades do aplicativo

Fonte: Aplicativo Duolingo

Voltando a tela principal, onde é encontrada a “árvore de habilidades”, estão
também as informações sobre o desempenho do aprendiz e os caminhos de acesso a
todas as funcionalidades oferecidas pelo aplicativo, o que evita que o usuário se perca
por caminhos internos muito extensos. Por meio das barras superiores e inferiores da
tela isto é confirmado. No canto esquerdo da barra superior o usuário tem acesso às
lições de outras línguas nas quais já começou algum nível de estudo, além de acesso
também a escolha de novos idiomas para serem aprendidos. No canto direito da
mesma barra é possível visualizar o número de ofensivas e de coroas que o usuário
tem acumulado, ao lado também de um menu, que o direciona ao compartilhamento
externo de seu progresso, às configurações, à publicação de comentários sobre a
ferramenta por intermédio de outros aplicativos e à possibilidade de desconectar-se
da conta em uso até então.
Na barra inferior, por meio de ícones com ilustrações simplistas, o aprendiz
tem acesso a todas as funcionalidades que se relacionam com o seu desempenho
no aprendizado. Pela barra ele pode navegar pela “árvore de habilidades”, entre suas
conquistas e o ranking de seus contatos, os clubes, nos quais pode se associar ou
ainda criar novos, e o acesso à loja, onde pode gastar os lingotes (que são as moedas
do aplicativo) por ele obtidos. Assim, em uma única tela tem-se acesso direto a tudo
que o aplicativo oferece, evitando a necessidade de experiência anterior para que se
possa usufruir de seus atributos.
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Imagem 17.
Diferentes tipos de feedbacks
oferecidos pelo aplicativo

Fonte: Aplicativo Duolingo

Um aspecto importante e diferencial dos jogos são os feedbacks instantâneos
com grande frequência, por eles o jogador pode acompanhar seu desempenho, saber
em que precisa melhorar e, dependendo do feedback, o que precisa fazer para que
isso aconteça. Esse elemento é essencial no aprendizado, o aprendiz precisa estar
ciente dos erros cometidos e de como corrigi-los. Duolingo trata essa questão de
forma bastante eficaz no momento da realização das atividades. Não só por meio de
janelas informando verbalmente se a resposta foi enviada correta ou incorretamente,
mas se preocupando também com as cores (vermelho para respostas incorretas e
verdes para corretas), que agilizam a compreensão pelo fácil entendimento, devido a
convenções culturais, e também mediante efeitos sonoros divertidos, que tornam a
experiência mais agradável, até mesmo com o erro.
A cada lição construída o usuário recebe, com a ajuda da mascote, a informação
de seu desempenho semanal, diante das metas diárias que escolheu. A cada dia de
meta cumprida o aplicativo denomina “dia de ofensiva” e quanto maior o número
destes, maior o número de pontos que o usuário acumula, podendo ganhar ainda
os chamados “Bônus de Combo”. A coruja verde, sempre presente em meio aos
novos aprendizados, às derrotas e às conquistas dos que se envolvem na plataforma,
busca proporcionar um sentimento de empatia em relação a tudo que ocorre a estes
últimos. A personagem se entristece com as perdas e se alegra com cada conquista,
assim, o usuário sente-se acompanhado na jornada do aprendizado, sente o estímulo
de sempre ter alguém o apoiando.
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Imagem 18.
Elementos de gamificação
utilizados pelo aplicativo

Fonte: Aplicativo Duolingo

Nas últimas atualizações do aplicativo a mascote tem conquistado ainda mais
espaço. Agora, mesmo em meio as atividades que estão sendo realizadas ela aparece
para demonstrar seu apoio ao usuário. Se o usuário que está aprendendo francês
e acerta cinco questões consecutivas, por exemplo, ela aparece na tela dizendo “5
d’affillé! Bien Joué!”, que significa “Cinco acertos seguidos! Bem jogado!”. Ou, quando
o usuário já está a bastante tempo praticando, ela diz “Ótimo! Trabalho duro sempre
dá resultado!”, sempre estimulando o usuário com palavras de motivação, seja em seu
idioma de origem ou no idioma que está sendo estudado.
Durante o processo do aprendizado também podem surgir eventualmente
algumas conquistas desbloqueadas pelos usuários que são oferecidas pelo aplicativo,
como insígnias, com o intuito de manter os aprendizes engajados por estas
recompensas. Cada uma das conquistas tem as suas tarefas específicas para poderem
ser desbloqueadas, como a conquista denominada “Fogueira”, por exemplo, que é
conquistada quando se mantém ofensiva por um tempo determinado, a “Amigável”,
que é recebida quando se completa ações sociais no jogo, como covidar um amigo, ou
a “Na Mosca”, conquistada quando se consegue concluir 20 lições sem nenhum erro.
Essas insígnias têm um importante papel na conquista de alguns tipos de jogadores.
Assim como algumas apostas propostas pelo aplicativo, que trazem benefícios aos
mesmos caso consigam cumprir o proposto pela plataforma.
Em seu artigo “Hearts, clubs, diamonds, spades: players who suit muds”, Richard
Bartle (1996) classifica, por exemplo, os tipos de jogadores mais comuns que podiam
ser encontrados em MUDs, que eram os primeiros jogos de multiusuários online,
mas que são perfis recorrentes também em outros jogos. Bartle cita o perfil mais
explorador, cuja maior determinação é a fim de conhecer tudo o que é oferecido
pelos ambientes e funcionalidades do jogo, o perfil mais assassino, cujo maior prazer
é o de se impor sobre os outros jogadores, a maior parte das vezes matando-os, o
perfil mais conquistador, que almejavam obter todas as recompensas, pontuações e
méritos oferecidos pelo jogo, e perfil mais socializador, cuja principal intenção é se
comunicar com os demais e fazer amizades.
Dentro deste contexto, Bartle descreve também formas de equilibrar o ambiente
do jogo, por meio da manipulação e controle da quantidade de indivíduos com cada
um destes perfis. A criação de insígnias, por exemplo, como feito pelo Duolingo, é
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capaz de atrair mais jogadores com o perfil conquistador, desta forma o aplicativo
consegue a fidelização do usuário, devido o seu grande interesse em prosseguir com
o uso do aplicativo até a conquista de todos os elementos oferecidos.
Imagem 19.
Formas de participação do usuário
na produção do aplicativo

Fonte: Aplicativo Duolingo

Com o passar dos anos os desenvolvedores do aplicativo Duolingo pareceram
se preocupar com todas as observações, críticas e elogios divulgados em relação
ao produto, fazendo com que cada atualização trouxesse consigo ajustes e novas
funcionalidades. Um exemplo disso é mostrado nas imagens acima. Uma das críticas
à plataforma era o fato dela não conter explicações gramaticais no decorrer do
aprendizado, crítica esta citada inclusive por alguns artigos já citados neste trabalho.
Alguns pesquisadores acreditam que sem explicações gramaticais aprofundadas
durante o aprendizado do idioma pode-se desenvolver algumas dificuldades futuras
com questões estruturais da língua.
Mesmo sem resolver esta questão trazendo estudos linguísticos aprofundados
para dentro do aplicativo, seus desenvolvedores apresentaram uma funcionalidade
que pode ser bastante eficaz para preencher lacunas estruturais da gramática dos
idiomas. Ao apresentar o feedback durante a prática das atividades são dispostos dois
ícones ao lado esquerdo da resposta. O primeiro é uma bandeira, por ela os usuários
podem reportar algum problema com o exercício que estava sendo realizado, podendo
assim corrigir possíveis erros da plataforma relacionados ao idioma exposto. O outro
ícone é um balão de diálogo, por meio dele os usuários são levados a um ambiente
onde podem publicar comentários e dúvidas em relação ao respectivo exercício ou
buscar compreender algo que não tenha ficado claro a partir dos comentários dos
demais participantes.
Duolingo parece não se propor a ser um material didático detalhado e avançado
de línguas estrangeiras, buscando ser uma ferramenta cotidiana que auxilie no
aprendizado das sentenças importantes e prioritárias para que se consiga se comunicar
em outros idiomas. Sendo assim, o que o aplicativo aparentemente não oferece em
relação a questões estruturais e gramaticais ele oferece de outras formas, colocando as
pessoas em contato, gerando diálogos e ajudas recorrentes entre seus próprios usuários.

70

Imagem 20.
Auxílios gramaticais
oferecidos pelo aplicativo

Fonte: www.duolingo.com

Outra parcela considerável desta questão foi atendida pelos desenvolvedores
do aplicativo mediante alguns conteúdos expostos na versão web do aplicativo. Essa
proposta transmidiática é ainda mais enriquecedora para o aprendizado oferecido
pelo produto. Os usuários podem fazer as rápidas lições de qualquer lugar, por meio
de seus dispositivos móveis, mas também podem se aprofundar na compreensão do
que foi aprendido em casa, em um acesso mais atento, retomando o que foi aprendido
e conhecendo melhor as justificativas de cada formato e regra que ele mesmo utilizou.
Imagem 21.
Apresentação das palavras
aprendidas pelo usuário

Fonte: www.duolingo.com

Outra ferramenta interessante contida no aplicativo web para compreender
melhor em que temáticas o usuário possui maior ou menor dificuldade é na parte da
avaliação por palavras. Nesta sessão o aprendiz tem acesso a uma lista de palavras as
quais aprendeu por meio dos níveis já estudados. Cada palavra vem acompanhada de
um pequeno gráfico que indica como está o aprendizado da mesma, se muito bom,
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bom, se requer mais prática urgente ou se está muito ruim. Assim, o aluno pode
dedicar-se com mais empenho nos pontos aparentemente mais críticos.
Um aspecto curioso do aplicativo, também por vezes criticado, é o uso em suas
atividades de frases incomuns, que fogem do que se está acostumado a aprender no
estudo de línguas e até do que se utiliza do idioma no dia-a-dia. Frases como: “o pato
preto come uma maça”, “o tubarão está comendo um golfinho”, “eu sou uma maça” ou
“a mulher tem uma vaca” de fato podem não fazer muito sentido, mas é possível que,
devido justamente ao estranhamento das mesmas, elas chamem atenção a ponto de
serem mais facilmente memorizadas pelo usuário. Provavelmente o aprendiz nunca
utilizará a frase eu sou uma maça, contudo, pode sempre se lembrar de como dizer
maça, pelo cômico fato da incoerência da frase a que foi exposto durante ao estudo
do idioma.
Imagem 22.
Outros elementos
gamificados do aplicativo

Fonte: Aplicativo Duolingo

Além das formas variadas de atividades apresentadas e suas ilustrações, que
quebram uma possível frieza de ambientes de aprendizado, o Duolingo conta ainda
com pontuações que podem constar em rankings de amigos, permitindo ao usuário
acompanhar o desempenho e disciplina de alguns de seus contatos, lingotes, que
concedem a oportunidade de comprar adereços a fim de personalizar a mascote da
plataforma ou superpoderes, para o acréscimo de determinadas facilidades durante
as lições, entre muitas outras estratégias gamificadas que, mediante suas qualidades
lúdicas, procuram manter o interesse e o envolvimento dos que buscam o aprendizado.
Duolingo oferece a opção de compartilhar as pontuações obtidas com contatos
internos do aplicativo, optando inclusive por segui-los ou não, montada uma lista de
usuários sendo seguidos o aplicativo organiza-os em um ranking, de forma a destacar
os contatos com os melhores resultados, o que é uma estratégia bastante eficaz para
o estimulo dos aprendizes. Para usuários com perfil competitivo isto representa um
desafio a ser vencido, que o motiva a continuar praticando, para estar a frente dos
demais. Entretanto, mesmo se o usuário não compartilhar tanto deste desejo de
vitória, o compartilhamento também traz à tona outras intenções. Para usuário de
perfil mais socializador, por exemplo, no caso dos curiosos o compartilhamento é
uma forma de saber a pontuação dos demais e estar sempre ciente de seu desempenho
em relação aos outros, enquanto para os mais cooperativos pode ser uma forma de
estimular os contatos, auxiliá-los e buscar estratégias de aprendizado me conjunto.
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Comprar itens a fim de caracterizar a personagem principal do aplicativo pode
parecer um recurso superficial, mais voltado para crianças, mas pode também ter um
efeito maior. Caracterizá-la é não apenas uma forma de personificá-la, tornando o
envolvimento do usuário maior com plataforma, como também uma forma de sentirse recompensado pelo esforço do aprendizado. Comprar novas vestimentas para a
coruja significa demonstrar que se alcançou um resultado suficiente para que não
haja preocupação em gastar lingotes com este tipo de aparato, um sentimento similar
ao gerado pelas conquistas desbloqueadas. Usuários mais competitivos poderão, por
sua vez, gastar lingotes na compra de artifícios que possam fazê-los continuar a frente
dos demais, com os superpoderes como o bloqueador de ofensivas, por exemplo.
Imagem 23.
Relação do aplicativo
com redes sociais externas

Fonte: Aplicativo Duolingo

Se os contatos pessoais do aprendiz ainda não fazem parte do aplicativo,
é oferecida também a possibilidade de compartilhar pontuações e desempenho
por e-mail, com contatos externos, ou para uma Turma ou Classe cadastrada por
professores no Duolingo para Escolas. Neste último caso o professor recebe também
relatórios semanais do desempenho do aluno, com cada uma das lições praticadas e
cada uma de suas pontuações expostas de forma discriminada.
Posicionando-se ainda em meio a realidade das redes sociais, Duolingo oferece
diferentes formas, não só dos usuários interagirem entre si, por um mural de conversa
em sua plataforma web onde os participantes podem trocar dúvidas e compartilhar
experiências, mas também possibilita a interação com outras redes sociais, como no
caso do usuário enviar seu desempenho para a rede LinkedIn ou no caso de entrar no
aplicativo por uma conta do Facebook ou do Google. O aprendizado que a princípio
era uma meta individual tem a possibilidade então de ser compartilhado e se tornar
uma informação publicamente apresentada.
Compreendendo a importância e a eficácia de se estar em contato todos os dias com
um novo idioma que se almeja aprender, Duolingo busca manter-se sempre conectado aos
usuários e sempre os lembrando de seus treinos diários por intermédio de diferentes tipos
de notificação. O aprendiz pode escolher dentre as configurações do aplicativo se deseja ser
notificado de que algum novo indivíduo começou a segui-lo, se deseja saber caso alguém o
tenha passado no ranking dos contatos ou sobre alguma nova atividade em algum clube do
qual faça parte. Essas três além da notificação mais comum, que é a de lembrete de prática,
que é acionada caso o usuário ainda não tenha realizado nenhuma atividade naquele dia.
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Dentre as configurações do aplicativo que podem ser editadas pelos usuários
constam também preocupações com o nível de acessibilidade da plataforma. É possível
desativar os exercícios de conversação e os exercícios de compreensão, de acordo com a
necessidade do aprendiz. Este é um recurso importante para que a inclusão e o retorno
positivo de todos os possíveis tipos de usuários. Isto também pode ser percebido nas
ilustrações do aplicativo. Quando representadas personagens humanas nas lições, temse uma variedade de características físicas, raças, culturas e sexos a cada uma que é
visualizada, tornando viável a identificação de um grande público.
Imagem 24.
Premiações do aplicativo
em meio aos aprendizados

Fonte: Aplicativo Duolingo

Não é apenas de atividades, lições e temáticas que é constituído o estudo
oferecido pelo Duolingo. Estas pequenas categorias estão ainda inseridas dentro
de um grupo denominado níveis, que também são contabilizados e anunciados ao
usuário conforme a sua trajetória. Assim, é por meio da execução completa de todos
os níveis, temas, lições e exercícios que o aprendiz alcança a almejada coruja dourada,
o prêmio final oferecido pelo aplicativo pelo aprendizado da língua então estudada.
Contudo, ainda depois da finalização de um curso é possível continuar
exercitando e voltando em conceitos de temáticas anteriores em que o usuário tenha
apresentado maior dificuldade durante a sua execução. Não são tantos os níveis
existentes no aplicativo, os cursos são encerrados aproximadamente no nível 25,
entretanto, segundo o criador do mesmo, é um primeiro passo no conhecimento,
é o suficiente para a pessoa poder fazer uma viagem e conseguir se comunicar com
as outras ao seu redor. O suficiente para sentir-se independente em um passeio no
exterior.
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Imagem 25.
Relação do aplicativo
com redes sociais externas

Fonte: Aplicativo Duolingo

Um viés interno lançado no final de 2016 no aplicativo foi o da criação de
Clubes, que são criados pelos próprios usuários que se conectam por meio dos mesmos
sem necessariamente se conhecerem ou se seguirem. Nos grupos os participantes
compartilham as lições realizadas e os pontos recebidos, gerando ranking semanais
internos e trocando comentários e elogios a respeito de seus desempenhos, com o
intuito de que todos os participantes do clube sejam estimulados neste processo.
Assim como em uma academia, onde as pessoas fazem novas amizades que
tornam-se estímulos e companhias durante todo o processo de treinamento físico,
Duolingo busca ser um ambiente onde as pessoas podem se encontrar e se tornar
estímulos umas para as outras no processo deste aprendizado que, apesar de não
exigir esforço físico, exige um grande esforço mental.
Foi em relação a este conteúdo e a estas telas descritas acima que se realizou a
avaliação apresentada a seguir. Na junção entre as heurísticas selecionadas e ajustadas
no capítulo anterior e as telas oferecidas pelo aplicativo Duolingo, foi possível avaliar
a forma como o mesmo interage e oferece informações aos seus usuários, buscando
compreender o que apresenta resultados positivos e eficazes no uso da plataforma,
bem como elementos que podem ser trabalhados a fim de proporcionar uma melhor
experiência para os usuários. Portanto, seguem nos parágrafos adiante as avaliações
de cada uma das heurísticas propostas.
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H1 |

Avisos sobre o status do sistema devem ser apresentados de forma compreensível
a qualquer usuário e de forma a não interromper o caráter lúdico da interface.

Imagem 26. Problemas de conexão

Fonte: Aplicativo Duolingo

Heurística parcialmente satisfeita. Apesar de serem descritas de forma simples,
facilitando a compreensão dos diferentes tipos de usuários, os informes relacionados a
conexão não seguem a linha lúdica, o que interrompe a experiência do usuário. O mesmo
acontece com os avisos de confirmação quando o usuário clica no botão para sair de uma
atividade ou até no aviso que possibilita a notificação de erros gramaticais nos exercícios,
todos são apresentados de forma clara, mas sem nenhuma expressão que os tornem
lúdicos.
Além disso, ao clicar na aba de acesso a loja sem que haja internet no dispositivo,
nenhum aviso aparece em relação a falta de conexão, um ícone indicando um processo de
carregando fica em constante funcionamento, como se estivesse processando, mas sem
nunca sair desta ação, já que não é possível conectar à funcionalidade requerida. Enquanto
isso acontece, o usuário gasta tempo aguardando, na espera de alguma resposta.
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H2 | O usuário deve saber a razão de erros ou funções que não funcionem.
Heurística parcialmente satisfeita. Em geral os erros de funcionamento
encontrados no aplicativo são relacionados a conexão e o usuário, na maioria dos casos,
fica ciente disso. Os únicos momentos em que isso não acontece é na aba de acesso a
loja, como citado acima, ou em casos de menor conexão, em que o funcionamento do
aplicativo se apresenta de forma mais lenta, com respostas demoradas, mas em ambos os
casos o usuário costuma estar ciente da razão do funcionamento inapropriado.
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H3 | Os usuários devem poder customizar determinadas configurações.
Heurística satisfeita. Como apontado nas descrições que antecederam esta
avaliação, o usuário tem o acesso a customização de diversas configurações no
Duolingo, pode determinar que tipos de avisos deseja receber e por quais razões,
pode desligar exercícios de compreensão oral, devido a questões de acessibilidade,
pode desligar os efeitos sonoros e as mensagens motivacionais e escolher o nível de
seu treino, escolhendo quantas lições o aplicativo deve exigir dele por dia.
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H4 | O usuário deve ter ajuda para reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros.

Imagem 27. Tela de exercício

Fonte: Aplicativo Duolingo

Heurística satisfeita. O aplicativo se preocupa em sempre apontar a resposta
correta quando o usuário responde de forma errada. Caso o jogador precise de uma
explicação mais aprofundada ele tem acesso também a discussões com outros usuários
sobre as razões para aquela resposta. Além disso, para se recuperar e prevenir erros
os usuários podem também clicar nas palavras dos próprios exercícios antes de suas
respostas definitivas, como mostrado na imagem acima, o que os ajuda a relembrar
alguma palavra esquecida ou descobrir conceitos novos antes de responder à questão,
diminuindo a chance de erros e eliminando a necessidade de palpites aleatórios.
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H5 |

O usuário precisa ter a liberdade de obter ajuda em relação aos conteúdos das
atividades quando sentir necessidade.
Heurística satisfeita. Todos as formas de ajuda citadas acima só são acessadas
de acordo com o desejo do usuário. Nenhum tipo de informação aparece na tela de
forma inesperada, sem que tenha sido solicitada. Além das anteriores existe também
a opção de o usuário ouvir as sentenças orais mais de uma vez e a opção de escutá-la
mais lentamente, o que facilita o exercício para iniciantes.
1

H6 |
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Deve ficar claro para o usuário, enquanto jogador, o caminho a ser seguido e o
objetivo principal do jogo, tornando seus passos prováveis e não possíveis.
Heurística parcialmente satisfeita. Ao entrar pela primeira vez na “árvore
de habilidades” fica claro para o usuário que ele deve seguir cumprindo as lições
oferecidas, para que assim possa avançar nos conteúdos dispostos na árvore. Contudo,
se pela curiosidade o usuário deslizar até o final da árvore para descobrir o destino de
suas lições ele não encontrará nada, o que o deixa sem perspectiva do que receberá,
mas ao mesmo tempo curioso, para saber o que acontecerá quando alcançar o fim das
atividades a serem realizadas. Esta estratégia pode ser positiva para jogadores com o
perfil explorador, que buscarão realizar as atividades rapidamente para descobrir o
que aparecerá no fim, mas pode não ser tão atraente aos de perfil conquistador, pois
o fato de não visualizar o prêmio pode não instigar o suficiente a sua conquista.
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H7 | Devem existir outras metas além da principal, objetivos secundários para estimular o usuário.
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Heurística satisfeita. Além dos avanços no nível do idioma, que é a rota
principal do aplicativo, Duolingo oferece paralelamente diferentes formas de
premiações e de medição de desempenho, que instigam o usuário a realizar até
mesmo mais lições do que as propostas para sua meta diária. Enquanto pratica, por
exemplo, além de atingir níveis superiores o usuário pode ganhar cinco diferentes
tipos de recompensas, as ofensivas, os pontos de experiência, as coroas, os lingotes
e as conquistas. As ofensivas são contabilizadas por dias de prática, completando o
objetivo proposto em sua meta diária o usuário adiciona mais um dia de ofensiva na
contagem de seus treinos.
Juntamente com as ofensivas seguem os pontos de experiência, que são
conquistados com a realização das lições. Diferente das ofensivas, é possível ganhar
muitos pontos de experiência por dia, ganha-se mais pontos, por exemplo, por meio de
longas sequências de acertos ou pela realização de tarefas além das definidas na meta
diária. As coroas são uma novidade na versão atual do aplicativo, elas representam

os níveis atingidos em cada uma das temáticas da “árvore”, desta forma, a coroas
estimulam os usuários a não apenas completar lições para chegar ao fim da árvore,
mas também a retornar a lições já realizadas para alcançar níveis mais avançados da
mesma, somando grande quantidade de coroas em seu status.
Os lingotes são uma premiação extra quando se chega ao fim de cada nível das
lições. Níveis mais iniciantes são premiados com quantidades mais baixas e níveis
superiores com quantidades cada vez maiores de lingotes. Os lingotes são as moedas
que permitem ao usuário realizar compras no mercado do aplicativo, possibilitando
o acesso de superpoderes e trajes especiais.
As conquistas, por sua vez, são metas secundárias a serem alcançadas por meio
desafios pontuais como, por exemplo, manter 30 dias consecutivos de ofensivas ou usar 200
lingotes. Cada conquista possui três níveis diferentes de seu desafio. A cada nível atingido
o usuário recebe uma estrela no escudo da respectiva conquista, o que oferece ao usuário
mais 27 metas a serem desempenhadas. Estas conquistas também foram aprimoradas
a longo das versões, tornando-as mais extensas, em versões anteriores cada conquista
continha apenas um desafio, o que fazia com fossem atingidas mais rapidamente.
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H8 | É preciso considerar os diferentes níveis de habilidade dos usuários, enquanto jogadores,
bem como seus níveis de fatiga e a manutenção da atenção e interesse dos mesmos.
Heurística parcialmente satisfeita. O aplicativo possui formas diferentes de
apresentar os conteúdos de acordo com seus níveis de dificuldade. Os níveis mais
básicos se utilizam mais das ilustrações e de pequenas palavras em seus exercícios,
enquanto os mais avançados quase não fazem uso das ilustrações e apresentam
sentenças mais extensas, para que os usuários tentem compreende-las. Além disso,
com o avançar dos níveis aumenta o aparecimento de questões de compreensão e
produção oral.
Apesar disso, Duolingo não trabalha de forma tão satisfatória com os níveis de
fatiga e interesse dos usuários. Com o avanço dos níveis o número de lições em cada
um deles fica cada vez mais extenso, tornando cansativa a tentativa de conclui-las,
além também dos conceitos serem constantemente repetidos, o que passa a tornar as
lições menos atrativas. Em um determinado momento o usuário passa a não prestar
de fato atenção ao que está respondendo, só o faz de forma automática a fim de
finalizar mais uma etapa.
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H9 | O design precisa ter consistência e padrões, além de estética e interface minimalistas, tudo

com a finalidade de facilitar a compreensão e diminuir a probabilidade de confusão dos usuários.

Heurística satisfeita. Todas as ilustrações apresentadas no aplicativo são
facilmente compreendidas e conversam entre si, gerando um padrão de interface
que é seguido em todas as sessões do aplicativo. Juntamente com as ilustrações, as
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cores também são bem escolhidas e utilizadas, trazendo informações relacionadas ao
nível no qual cada lição se encontra. A estética das recompensas também é bastante
chamativa e atraente, adicionando ainda mais anseio aos usuários em conquistá-las.
Independente das críticas em relação a sua metodologia de ensino, os
comentários realizados em relação a interface do aplicativo são majoritariamente
positivos, citando constantemente sua clareza e sua facilidade de uso. Por esta
facilidade tem-se um abrangente público envolvido com as atividades da plataforma,
que vão desde crianças, que se divertem enquanto aprendem novos idiomas, a
senhoras e senhores que não tiveram a oportunidade de obter este aprendizado
anteriormente e buscam assimilá-lo de forma mais interessante.
1

H10 |
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É preciso surpreender os usuários, enquanto jogadores, com desafios e
surpresas inesperadas.

Imagem 28. Jogos de sorte

Fonte: Aplicativo Duolingo

Heurística satisfeita. Esta também é uma heurística que foi sendo mais
satisfeita com maior veemência a partir das atualizações. Anteriormente Duolingo
contava com propostas de apostas oferecidas aos usuários ou de aumento de valor
de suas ofensivas, que apareciam em momentos inesperados. Além disso, agora o
aplicativo também oferece eventualmente um rápido jogo de sorte, em que o usuário
escolhe um dentre três baús oferecidos para receber o que estiver dentro dele, como
mostrado na figura acima. Assim, o usuário acaba por passar mais tempo jogando, na
espera de que estas oportunidades aparecem novamente.
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H11 |

O layout, os menus e outras funções devem ser organizados e intuitivos, para não
desviarem o foco das atividades.
Heurística satisfeita. Apesar de a cada atualização inserir mais funcionalidades
em sua plataforma, Duolingo tem conseguido incorpora-las de forma sútil e
agradável, sem que atrapalhem o foco principal da prática das lições. Mesmo estando
permanentemente na parte inferior da tela, o menu é trabalhado em uma escala de
cinza, de forma a chamar pouca atenção durante outras atividades e servir apenas de
guia para ações do usuário, indicando em azul a sessão em que este se encontra. Ao
mesmo tempo que seu acesso é fácil e constante, o menu não prejudica o envolvimento
em cada uma das atividades realizadas no aplicativo.
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É preciso possibilitar que o usuário desenvolva habilidades necessárias em
atividades futuras.
Heurística satisfeita. Como em um bom jogo, em fases iniciais as atividades
buscam encaminhar os usuários paras o vocabulários e compreensões que este fará
uso mais rigoroso posteriormente. Cada lição apresenta poucos novos conceitos, para
que não gerem conflito com os aprendidos anteriormente, mas que todos possam ser
usados em conjunto em atividade futuras.
1

H13 |
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Devem ser explorados métodos que estimulem a expressão emocional e o
envolvimento com os usuários.
Heurística satisfeita. Esta é mais uma heurística que foi satisfeita com o
desenvolvimento das atualizações. Em sua versão atual o aplicativo conta com formas
distintas de envolver emocionalmente o usuário. Uma das formas é mediante as aparições
inesperadas da mascote com frases do aplicativo direcionadas ao rendimento do usuário.
Receber mensagens de estímulo e elogios após um esforço produtor de uma longa
sequência de acertos, faz com que o usuário perceba que o aplicativo é sensível ao seu
desempenho, o que promove maior identificação e envolvimento com o mesmo.
Outra forma de alcançar o envolvimento emocional dos envolvidos com o
aplicativo é por meio dos clubes, neles os usuários se envolvem não mais com o sistema,
mas com outros usuários, que podem ajudar-se e estimular-se entre si, compartilhando
pontuações, vitórias e exercícios realizados. Desta forma, Duolingo tornou-se também
atraente aos usuários de perfil socializador, que não eram alcançados com tanto vigor
pelo aplicativo móvel em versões anteriores. Além dessas, é claro, outras formas de
estimular o envolvimento emocional são pela conquista e premiação de recompensas,
servindo como impulsos para que o usuário continue envolvido.
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H14 |

São importantes recompensas e respostas imediatas e consistentes em relação às
ações do usuário.
Heurística satisfeita. Apesar das recompensas não serem apresentadas durante
as lições, fazendo com os que os usuários só as recebam com o fim das práticas,
os usuários têm como saber exatamente no tempo da atividade se responderam
corretamente ou não as questões apresentadas. Para mais, além de receber o feeedback
informando se acertaram ou não a questão, sabem também de forma imediata aonde
e como erraram a questão. Portanto, a espera até o fim das atividades para que seja
revelada a recompensa recebida não se torna angustiante, visto que na própria
atividade o usuário está ciente de seus erros e acertos, sendo também recompensado
na finalização de cada prática, seja completando lições ou níveis distintos, de acordo
com suas dimensões.
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H15 | É importante tornar o ambiente um meio de aprender e não uma ferramenta a ser
utilizada somente.

Heurística satisfeita. Em meio as cores e ilustrações de sua interface e de
recompensas e propostas direcionadas ao jogador, Duolingo consegue transformar
a experiência no aplicativo em uma experiência neste universo criativo e não apenas
no uso de uma ferramenta para o aprendizado de um idioma. Durante as práticas
os usuários podem se envolver mais com as conquistas e com seu avanço na “árvore
de habilidades” do que preocupar-se com a memorização de novos conceitos
aprendidos. Isto torna o aprendizado mais leve e espontâneo. Esta leveza, contudo,
vai se limitando à medida que os níveis vão avançando e o conteúdo começa a se
tornar repetitivo.
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H16 | Informações visuais e sonoras devem despertar interesse.
Heurística satisfeita. Além de padronizadas e coerentes entre si, como
apontado na heurística número 9, as informações visuais e sonoras que são oferecidas
pelo aplicativo tornam a experiência do usuário mais envolvente e agradável. Por
meio destas interações o usuário consegue rapidamente saber se acertou ou não as
questões respondidas e sente também o prazer de ouvir o som de conquista quando
completa uma lição.
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H17 |

É importante fornecer ao usuário informações visuais de fácil interpretação sobre
o status de seu desempenho nas atividades.
Heurística parcialmente satisfeita. As informações fornecidas são de fácil
compreensão quando o usuário se encontra diante da “árvore de habilidades”
de um idioma que esteja estudando, por exemplo com a diferenciação das cores
representando os níveis das lições ou quais lições já foram realizadas, ou pela fácil
percepção dos pontos de experiência e coroas já alcançadas. Contudo, existe uma
situação em que a clareza das informações deixa a desejar. Quando o usuário estuda
mais de uma língua, por exemplo, suas ofensivas são contadas de forma unificada, sem
indicar separadamente quanto tempo de cada idioma foi praticado. Isso prejudica o
acompanhamento e o desempenho do aprendiz, já que este pode treinar uma língua
que tenha maior facilidade e o tempo de seu treino pode ser contabilizado para outra
língua.
Além disso, se seguir praticando muitas vezes em diversos idiomas, o usuário fica
impossibilitado de distinguir o quanto já se empenhou em cada um deles. Contabilizar
as ofensivas de forma unifica pode prejudicar o exercício diário de um idioma em que
o aprendiz requer mais treino do que os demais e, em relação a experiência do usuário,
pode gerar incompreensão das informações da forma adequada.
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O usuário, enquanto jogador, não deve ter medo de errar ou sentir-se fracassado
por conta de seus erros.
Heurística satisfeita. Duolingo oferece diversas ferramentas para que o
usuário se antecipe, tire suas dúvidas, escute novamente os áudios ou descubra o
significado das palavras antes de fornecer sua resposta final, diminuindo assim as
chances de erro do usuário, mas, ainda que venham a ocorrer, os erros não trazem
grandes prejuízos no percurso alcançado. Ademais, mesmo oferecendo todas essas
ferramentas, o aplicativo busca valorizar e dar maior destaque aos acertos cometidos
do que aos erros, tornando o aprendizado uma experiência entusiástica, que visa
enfatizar as conquistas dos usuários.
O único momento em que os erros cometidos pelos usuários tem um peso
efetivo sobre seu percurso é no momento em que utiliza o atalho no intuito de pular
alguns e alcançar níveis avançados mais rapidamente. Neste tipo de exercício o
aprendiz recebe três corações e precisa responder todas as perguntas sem que perca
todos eles. Assim, existe aqui a possibilidade de uma pequena frustração, caso o
mesmo perca os corações e não consiga pegar o atalho de fato. Contudo, o usuário
continua com suas lições de onde parou e com as suas pontuações intactas, o que
também afasta o medo de tentar o atalho outras vezes.
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H19 | Os usuários devem ter a liberdade de pular conteúdos não jogáveis e frequentes.

Imagem 29. Telas de anúncio

Fonte: Aplicativo Duolingo

Heurística parcialmente satisfeita. A plataforma oferece a liberdade de pular
as propagandas que apresenta em meio aos seus conteúdos, contudo, tendo em vista
que para ser pulada a propaganda exige um tempo mínimo de espera do usuário, esta
liberdade não é plena. Por mais que pareça rápido em outros contextos (em canais
de vídeo, por exemplo, cujos vídeos são assistidos por divertimento, sem maiores
compromissos), em meio a um aprendizado em que o usuário se encontra concentrado
e buscando prosseguir com suas lições, a espera de alguns segundos é capaz de
interromper a cadência da prática e gerar desconforto à experiência do usuário.
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Gráfico 1. Resultado da avaliação
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Com o registro da avaliação de todas as dezenove heurísticas, tem-se o quadro
acima. Este quadro revela que, em relação a esta avaliação, aproximadamente 31%
dos aspectos inspecionados são parcialmente satisfeitos e nenhum deles não é
contemplado por completo. Duolingo atesta então sua preocupação com a experiência
dos usuários, com o desenvolvimento de uma plataforma facilmente acessível e que
torne o ato de estudar/praticar mais agradável, não apenas pela forma como apresenta
seus conteúdos, mas pela forma como parece escutar o retorno e as colocações de
seus usuários a fim de melhorar a plataforma.
Imagem 30. Evolução das versões do aplicativo

Fonte: Aplicativo Duolingo

Com a adição de novas funcionalidades e novas ferramentas relacionadas ao
Duolingo, percebe-se também a contínua preocupação de seus desenvolvedores com
mudanças e melhorias relacionadas a sua interface, buscando manter seu padrão, que
atrai muitos usuários por sua facilidade de uso. O menu que anteriormente continha
três ícones, por exemplo, agora contém quatro deles, para que seja possível direcionar
o usuário a outras ações. Importante é atentar para a forma como essas mudanças são
pensadas e estruturadas de forma a manter a qualidade da experiência vivida pelo
usuário.
Em relação as ilustrações e aos quesitos gráficos do aplicativo, notavelmente
Duolingo tornou-se mais amigável e pessoal com a evolução de suas atualizações,
o que influencia também no maior interesse dos usuários em envolver-se. Foram
adicionadas cada vez mais cores, retirados elementos que traziam excessivas
informações visuais ao mapa e até o próprio mascote perdeu a aspereza de suas penas
e ganhou formas arredondadas e atraentes.
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Imagem 31. Última versão do aplicativo
e suas respectivas telas anteriores

Fonte: Aplicativo Duolingo
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Durante a realização desta pesquisa, inclusive, foram disponibilizadas atualizações
do aplicativo com diversas modificações em sua interface e nos elementos que oferecia,
como apontado nas imagens acima. O que atualmente são as coroas, distinguindo os
níveis em que se encontram os usuários, por exemplo, antes eram como uma “barra de
medição” que dizia o quanto aquelas lições ainda estavam memorizadas pelo usuário de
acordo com o espaço de tempo em que ele as tivesse realizado. Com o passar do tempo, esta
barra diminuía seu preenchimento, fazendo com que o ícone da habilidade deixasse de ser
dourado, demonstrando a necessidade do usuário retomar aquele tema.
Com essa mudança os aprendizes conseguem distinguir com mais facilidade o nível
que se encontram, consequentemente acompanhando melhor o seu rendimento. Além
disso, a substituição das “barras de medição” pelos níveis evita a frustação dos usuários
de ver constantemente pontuações que haviam obtido sendo perdidas ao longo do tempo.
Contudo, com esta modificação houve um significante aumento de exercícios em cada nível,
para que não se perca a frequência das práticas, o que pode tornar as atividades cansativas.
Outras modificações ocorreram nos clubes e nas conquistas, que receberam mais
cores e ilustrações, além de crescerem também no seu número de desafios. Agora os
clubes são diariamente alimentados com atividades a serem realizadas por seus membros,
enquanto que as conquistas, que antes possuíam um desafio cada, agora possuem três níveis
distintos de um mesmo desafio. Todas essas atualizações e modificações são mais fatores
que corroboram para a percepção da preocupação dos desenvolvedores em estimular a
motivação do usuário.

Considerações Finais

A leveza para mim está associada à precisão e à
determinação, nunca ao que é vago ou aleatório. Paul
Valéry foi quem disse: “Il faut être léger comme l’oiseau, et
non comme la plume” [É preciso ser leve como o pássaro, e
não como a pluma]. (CALVINO, 1990, p. 34)

Por meio das leituras e reflexões realizadas foram levantadas algumas relevantes
considerações em relação a este trabalho, que são apresentadas neste capítulo. Estas
considerações são acompanhadas também de pensamentos em relação ao aplicativo
estudado e o valor de suas decisões e ações diante do contexto em que se apresenta,
um contexto de muitas iniciativas emergentes, mas que nem sempre são bem
desenvolvidas ou bem aplicadas ao público.
Como dito anteriormente, esta pesquisa é fruto de um prazer descoberto desde
a infância pela criação e pelo ato de ensinar, prazer este que ganhou relevância e
propriedade durante a graduação, no momento em que me foi demostrada a
importância de produzir para o outro, para os desejos e necessidades das pessoas
ao meu redor. Com o aprendizado acadêmico relacionado ao desenvolvimento de
interfaces, ergonomia, usabilidade e acessibilidade esta produção ganhou ainda
sentido, mostrando sua necessidade na busca pela interface ideal em qualquer tipo
de mídia, como nos aplicativos, como é aqui estudado.
Além do design de sua interface e da experiência que proporciona aos seus
usuários, Duolingo trabalha também com outra questão de expressão para a
sociedade e sua estrutura globalizada, o aprendizado de línguas estrangeiras. Dentre
77 executivos de países distintos entrevistados pela pesquisa do Global English
Corporation, por exemplo, 91% acreditam que o inglês seja o idioma oficial dos
negócios, e a mesma pesquisa apontou que 55% dentre 720 brasileiros entrevistados
acreditam que a realização de um curso de inglês pode melhorar sua remuneração.
Mas como tornar esse ensino prazeroso? Como aumentar a motivação dos
usuários no aprendizado de um conteúdo que para alguns é tão difícil? Com o
surgimento de novas tecnologias e mídias envolvidas em diversas áreas da cultura,
é possível buscar soluções aptas a unir estas áreas, apresentando novas formas de
realizar tarefas antigas. Foi neste contexto que apareceu o Duolingo, como uma
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forma de unir tecnologia, interação, conteúdos apresentados digitalmente e o ensino
de idiomas.
Mas não foi apenas o Duolingo, juntamente com ele outros aplicativos similares
também despontaram na busca desta convergência e também conquistaram usuários,
como o Busuu, o Babel, o Memrise, entre outros. Porque então a escolha do Duolingo
para esta pesquisa? Apesar do alto alcance de usuários, Duolingo apresenta-se de
forma diferencial pela quantidade de usuários atingidos e popularidade alcançada
no Brasil. Enquanto os demais aplicativos conquistaram entre 10 e 50 milhões de
instalações realizadas, enquanto Duolingo chegou de 100 a 500 milhões, além de
ter recebido 55 mil classificações de usuários brasileiros e manter seu diferencial
de disponibilizar seu conteúdo completo de forma gratuita, o que os demais não
oferecem.
Contudo, apesar de tantas conquistas, em meio ao ambiente acadêmico são
encontradas muitas críticas à metodologia utilizada pelo aplicativo, como visto na
revisão de literatura realizada, que citam o fato da plataforma ainda se utilizar do
modelo tradicional de ensino aprendizagem, que acaba por desvalorizar o potencial
do uso das novas tecnologias (SANTANA, 2016; MOTA et al., 2016). Além disso,
foi apontado também o caráter repetitivo e descontextualizado dos conteúdos
(VALADARES et al., 2016) e a inviabilidade do aprendizado sem a existência de um
diálogo real no idioma (GAVARRI, 2016).
Resolveu-se então estudar a interface do aplicativo, para entender o papel do
design na popularidade conquistada. Tendo em vista as críticas em relação a sua
metodologia, supôs-se o diferencial gerado pelo design de interação desenvolvido,
gerando uma experiência capaz de atrair o público.
Duolingo trabalha na mistura de distintas áreas, dentre elas a da educação,
do design, da computação, entre outras. Esta mistura de áreas é o que, segundo
Johansson (2008), fundamenta boas ideias, pela interseção conceitual por onde o
projeto transita. Como fruto desta interseção, em maio de 2016 o aplicativo já contava
com 120 milhões de usuários de 149 países.
O trabalho aqui realizado se justifica por analisar o aplicativo por um viés
pouco observado, como foi possível perceber mediante a revisão de literatura
realizada, que é o de design. Nosso objetivo foi entender como a interface ajuda e
influencia no aprendizado dos usuários, avaliando a interface por uma avaliação
heurística e focalizando nas formas como a plataforma interage diretamente com o
usuário. Verificando assim os aspectos positivos e os aspectos passíveis de melhoras
do aplicativo.
A começar pela revisão de literatura, Duolingo é citado em número abrangente
de trabalhos realizados desde o ano de 2016 até agosto de 2017, mas o número
diminui consideravelmente quando se restringe a busca exclusivamente para os
que citam o aplicativo em seu título. Dentre estes ainda, nenhum artigo encontrado
disserta especificamente sobre o design da plataforma. Com a revisão foi possível
mapear em que países tem-se pesquisado e falado a respeito do aplicativo. Dentre
os 23 encontrados, a maioria foi escrito em inglês, contabilizando 10 artigos, sendo
seguidos de 6 trabalhos em português, realizados por brasileiros, o que aponta um
interesse entre os pesquisadores do país em relação ao aplicativo.
Por mais que se tenha encontrado o interesse entre brasileiros, a pesquisa
também revela a limitação deste interesse a uma temática pouco abrangente. A
maioria dos trabalhos encontrados tem o foco em examinar a metodologia de ensino
utilizada pelo aplicativo, sua eficácia e formas como o mesmo pode ser aplicado como
adicional aos conteúdos em apresentados em sala de aula. Muito se diz sobre a falta
de benefício em manter forma antigas de ensino em plataformas modernas.
Pelos artigos encontrados, Duolingo, em sua proposta de ensino, faz uso de
uma metodologia ineficiente, que foi defendida por uma única autora. O aplicativo é
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defendido como um bom apoio didático para a sala de aula, mas incapaz de excluir
a necessidade da presença de professores. Pouco é aprofundado nos artigos sobre
o fato de ele utilizar a gamificação e apenas um trabalho aprofunda a pesquisa em
direção às formas de feedback presentes na plataforma. As outras ferramentas criadas
pelos desenvolvedores do aplicativo também são pouco citadas e geram poucos
questionamentos entre os pesquisadores, como o Test Center e a Incubadora, por
exemplo.
Dentre as pesquisas também houve variação nas formas em que foram realizadas.
Apenas 4 dos 16 artigos trabalham por intermédio de pesquisas quantitativas,
enquanto 11 deles usaram métodos qualitativos, alguns por meio do pensamento
de autores das áreas estudadas e outros por meio de entrevistas realizadas com os
usuários do aplicativo.
Fato é que, independente da aceitação de sua metodologia, o aplicativo é bemsucedido em sua intenção de atrair usuários. Com o levantamento destes artigos foi
possível detectar termos e referências a características positivas do aplicativo citadas
com frequência pela maioria dos autores. Diversos trabalhos atentaram, por exemplo,
a eficácia, não só do Duolingo, mas de plataformas digitais e de suportes que fazem
uso da gamificação, em envolver e engajar seus usuários em suas missões internas.
Por expressões como user-friendly, acessibilidade e atratividade, autores também
destacaram o caráter positivo das experiências dos usuários com o aplicativo. Dentre
os destaques positivos também foram citados os constantes feedbacks oferecidos pela
plataforma, que facilitam o aprendizado e compreensão das informações, bem como
a liberdade e a autonomia concedidas pelos dispositivos móveis, que permitem que
os usuários se sintam mais responsáveis pelos seus próprios desempenhos.
Dentre os aspectos negativos do aplicativo foram citadas, majoritariamente,
as metodologias de ensino utilizadas pelo aplicativo, fazendo uso de traduções,
repetições e memorizações. Contudo, outros aspectos também foram comuns aos
artigos, como o uso de frases pouco realísticas, que afastam os usuários do que é
realmente encontrado no cotidiano de falantes do idioma, ou o baixo grau de
dificuldade alcançado pelos níveis do aplicativo, que acabam por deixar usuários
mais experientes menos estimulados pelas lições.
A realização da revisão foi importante para a compreensão do que tem sido
estudado sobre o Duolingo e de onde tem sido estudado, o que ajudou a direcionar a
pesquisa a temáticas menos dissertadas e compreender o efeito que a plataforma tem
provocado em seus usuários. Após compreender estes efeitos mediante os dados da
revisão, buscamos também compreender o lado dos desenvolvedores em relação ao
Duolingo, realizando o levantamento da trajetória de Luis van Ahn e do Duolingo
pelos anos, aclarando as intenções e preocupações na criação e projeção de cada
elemento do aplicativo.
O grande número de versões já oferecidas ao público pelo aplicativo demonstra
sua preocupação em proporcionar uma experiência de qualidade aos seus usuários.
Na segunda parte do trabalho narramos um pouco desta trajetória, mas atentando
para os conceitos importantes que dela fazem parte, bem como às consequências
inesperadas da popularidade do aplicativo em seus próprios planos. Notou-se a
importância de ressaltar, antes mesmo de começar a falar do Duolingo, a dimensão
do papel que uma nova mídia desempenha na sociedade, trazendo consigo questões
sociológicas, culturais, estéticas, dentre outras.
Como parte deste grupo das novas mídias advindas do crescimento do uso
de dispositivos móveis e do envolvimento da sociedade com os aplicativos por eles
oferecidos, Duolingo também apresenta-se dentre os participantes destas influências.
Com a proposição de sua ideia, o aplicativo não surge apenas como um suporte para
o ensino, mas como uma forma de revolucionar a forma como hábitos são realizados
em nosso cotidiano, traz com sigo uma cultura, um novo estilo de vida.
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É mediante esta nova cultura de ensino que se encontram, como resultado do
desenvolvimento tecnológico, o nascimento dos conceitos de e-learning e m-learning,
que se utilizaram de tecnologias então emergentes para desenvolver novos modelos
e hábitos de vida, neste caso associados a educação. Juntos com estes surgiram ainda
outros termos, todos envolvendo a inserção destas novas tecnologias em ambientes
de ensino-aprendizagem, buscando aprimorar a experiência oferecida pelas salas
de aula. Com estas ferramentas o aprender ganha a possibilidade de mobilidade e
ubiquidade, o que diminui a centralização da responsabilidade nos professores e
estimula a autonomia e independência dos alunos (CASTRO et al., 2016; FREITAS,
2015; NUSHI et al., 2016)
Além dos benefícios comuns aos aplicativos direcionados ao ensinoaprendizagem, Duolingo demonstrou se destacar por sua preocupação com o caráter
emocional transmitido por sua interface, que aumenta a motivação e envolvimento
dos usuários, como apontado por Laurel (2014). O envolvimento da emoção
afeta o pensamento, a forma como o indivíduo se sente e se comporta e reflete no
engajamento direto do indivíduo. Johson (2001) também explicita o papel diferencial
do design de interface, com a inserção de elementos que possam nutrir a identificação
dos indivíduos e tornar suas ações mais intuitivas. A plataforma deixa de ser uma
ferramenta utilizada para um propósito para ser um meio que por si só já o cumpre.
Duolingo demonstra sua preocupação com a experiência oferecida e com o
caráter emocional de sua plataforma, por exemplo, com a criação e o uso da coruja, uma
personagem que acompanha a trajetória de aprendizado dos usuários, auxiliando-os
e estimulando-os. Diferente de outros assistentes pessoais já desenvolvidos por outras
plataformas, como o clipe da Microsoft Word, por exemplo, que foi considerado
um incomodo para muitos usuários (VIEIRA,2011) por interromper suas ações e
fornecer instruções desnecessárias, a coruja Duolingo não interrompe suas ações
e nem precisa que os usuários a digam aonde encontram dificuldades, ela já sabe
das necessidades dos mesmos e participa junto das atividades realizadas, como uma
forma de transmitir empatia em relação ao que está sendo vivido pelo usuário.
A história do aplicativo aqui estudado conta também com o antigo envolvimento
de seu principal idealizador, Luis van Ahn, com o aproveitamento de iniciativas que
buscam aproveitar-se do esforço coletivo para a realização de tarefas em grandes
escalas. Antes de criar o Duolingo, como citado nos capítulos anteriores, Luis já havia
criado três outras aplicações que também contavam com as ações de usuários para
alimentar o banco de dados da web, quando esta ainda encontrava-se em seu período
inicial.
Com estas iniciativas o desenvolvedor evidenciava também seu aproveitamento
das características das novas mídias na realização de seus trabalhos. Primeiro por
oferecer em uma única interface a convergência de múltiplas funções, tornando
possível trabalhar, pesquisar, divertir-se, aprender e realizar ainda outras funções em
um único suporte. Além disso, convergindo também as funções de consumidores
e produtores em uma só. Como é visto no Duolingo, nas novas mídias usuários
passam a não só utilizar os produtos, mas também tem a oportunidade de produzir
material para eles. Desta forma é inserido também propósito ao uso das plataformas,
o que muda a forma de sentir do usuário e aumenta seu envolvimento. Ambas estas
características das novas mídias já eram apontadas por Manovich (2001), como
previsões do que viriam futuramente.
Foi diante de todas estas características e pensamentos que surgiu o Duolingo,
pensando em formas de unir ensino e diversão em um mesmo ambiente, na
preocupação de tornar usuários em produtores de conteúdos envolvidos com o
trabalho realizado pela plataforma e, como nas outras iniciativas de Ahn, buscando
utilizar a união do esforço de uma multidão para a realização de uma ação pelo bem
comum. Com tudo isso mente, buscava-se uma forma de conseguir 100 mil pessoas

90

bilíngues que pudessem traduzir a internet de forma gratuita, em um momento em
que esta só apresentava-se disponível nos idiomas compreendidos por cada um de
seus desenvolvedores, sendo pouco acessível para o público geral.
Com esta preocupação Luis conseguiria também envolver-se na área da
educação e auxiliar no ensino de línguas estrangeiras, que ainda é caro em muitos
países, tornando-se um conhecimento exclusivo. Foi adicionado ainda a todos estes
propósitos o uso da gamificação, caracterizada pelo uso de elementos de jogos em
contextos de não jogos (DETERDING et al., 2011) e bastante conhecida e utilizada
pela sua capacidade de estimular o engajamento dos indivíduos (KAPP et al., 2013).
Os jogos, que desde os primórdios fazem parte da sociedade, sendo considerado
até anterior a cultura humana (HUIZINGA, 2000), conseguem imitar a realidade
e relaxar as tensões do cotidiano, tornando-se como refúgios em meio a rotina. Isto
faz com jogadores consigam passar muitas horas envolvidos nestes ambientes, horas
que, se direcionadas a questões do mundo real, poderiam trazer grandes realizações
(MCGONIGAL, 2011).
Estas verdades poderiam ser aplicadas na educação, por exemplo, onde muito
poderia se ganhar com a forma como bom videogames oferecem seus conteúdos
e dinâmicas, demonstrando-se aptos a convergir aprendizado e diversão em uma
experiência na qual jogadores conseguem se envolver por horas, independente do
nível de dificuldade que apresentem (GEE, 2008).
Por mais que sejam assinaladas muitas semelhanças entre os jogos e as
estruturas gamificadas, devido inclusive ao fato de se encontrar duas das quatro
categorias fundamentais dos jogos citadas por Caillois (2001) presentes também
no Duolingo, sendo elas as de competição e simulacro. A gamificação aparece
aqui como uma solução que não se apresenta como um jogo, devido a ausência
de espontaneidade e voluntariedade em sua ação, apresenta-se como uma solução
que não necessariamente tem influência sobre os conteúdos apresentados, mas que
adiciona elementos advindos dos jogos aos mesmos, a fim de aumentar a motivação
e envolvimento dos usuários.
Nesta intenção vale ressaltar a importância de planejar o que se deseja da
experiência do usuário, de focar nas necessidades do mesmo e priorizar os seus
sentimentos em detrimento das tarefas e metas a serem realizadas. Este planejamento
é parte da compreensão da singularidade de cada projeto e de que nem sempre a
inserção de pontuações e competições são a melhor forma de se atingir um objetivo.
Por mais que comumente sejam citados pontos, rankings e adição de tempo
para tornar plataformas gamificadas, há muitas estratégias advindas dos jogos que
podem demonstrar-se mais eficientes, dependendo do objetivo a ser alcançado. No
segundo capitulo, por exemplo, são citados 16 princípios de aprendizados apontados
por Gee (2008), que esclarecem a razão de alunos conseguirem passar mais tempo
envolvidos em jogos de videogames do que em salas de aula. Alguns destes princípios
encontram-se claramente no Duolingo, como o de interação, que corrobora com a
consciência do usuário de acompanhamento do seu próprio aprendizado e com a
motivação do mesmo, como o de produção, que possibilita ao usuário ser também
produtos dos conteúdos oferecidos pela plataforma e a diminuição dos danos por
erros, que animam estimulam os usuários a tentar, mesmo que errem, prosseguindo
em busca do sucesso.
Outros princípios não são colocados de forma tão explícita, mas também
estão presentes no aplicativo, como o de identidade, que faz com que os indivíduos
se envolvam mais com a plataforma, por meio da empatia que lhes é sentida, o de
customização e o de agência, para que o usuário sinta que tem controle e autonomia
sobre seu desempenho e a boa ordenação de problemas e desafios e consolidação do
que for aprendido para que seja utilizado em etapas futuras.
É citada também a importância de encontrar o nível ideal de conteúdo para
cada jogador, o que influencia diretamente no que os designers de jogos e psicólogos
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chamam de flow (MCGONIGAL,2011), um estado onde encontra-se o nível ideal
dos desafios e dificuldades, tornando até mesmo os erros prazerosos e passíveis
de engajar os usuários na continuação da atividade. Na aplicação deste princípio o
Duolingo conta a ação de seus agentes inteligentes, que reúnem dados objetivos por
meio do uso do aplicativo e auxiliam na administração dos conteúdos personalizados
apresentados a cada usuário.
Mas, ainda com a ajuda de seus agentes e dados, como visto na revisão de
literatura realizada no primeiro capítulo e com a avaliação heurística do quarta
capítulo, Duolingo demostrou eficaz quando direcionado ao ensino de usuários
iniciantes (MUNDAY,2016) ou para manter usuários mais experientes em constante
contato com o idioma aprendido (BOGDAN, 2016), mas sinalizou pouca eficácia em
níveis estudos mais avançados, para usuários mais experientes.
Além de outros princípios também citados, como o de conteúdos oferecidos
quando necessário ou quando demandados, conteúdos oferecidos não apenas de
forma escrita, mas utilizando-se de outras formas de representação, o estímulo a
pensar as ações em sistemas e não como eventos isolados além da importância de
explorar e repensar objetivos e não apenas correr para o alcance de prêmios.
Por último é citado o princípio de estimular a performance antes da
competência, para que o usuário se desafia a realizar antes de ter o conhecimento
prévio para isso, princípio este que é a base para o trabalho similar ao que é feito no
aplicativo, apresentando os desafios e lições para que o usuário aprenda ao mesmo
tempo que as executa.
Todos os princípios existentes no Duolingo, juntamente com a atenção que
direciona às experiências obtidas pelos usuários e ao envolvimento de numerosos
usuários, levou a plataforma a atingir grandes conquistas em relação a premiações
de lojas digitais e também ao contínuo desenvolvimento de projetos paralelos ao
Duolingo capazes de agregar significado à experiência obtida com o mesmo. Assim,
em 2013 a empresa lançou a Incubadora de Idiomas, possibilitando aos usuários
participar da criação de novas cursos para o aplicativo e em 2014 foi lançado o
Duolingo Test Center, uma plataforma que visa a certificação de idiomas com a
aceitação equivalente a provas como a do TOFEL.
Em seguida, em 2015, foi desenvolvida também a plataforma denominada
Duolingo para Escolas, a fim de facilitar o uso do aplicativo em salas de aulas,
permitindo a administração de informações dos desempenhos dos alunos por parte
dos professores e em 2016 foram lançado os Chatbots, robôs capazes de trocas
diálogos similares aos humanos com os usuários, para que estes possam treinar os
idiomas de forma mais realística, como diálogos reais.
Todos esse passos e avanços da plataforma evidenciam não apenas o papel
imprevisível da multidão no desenvolvimento destas etapas, mas apontam também
para a influência cotidiana e a genuinidade na sociedade do que é vivido mediante
as novas mídias que surgem. A experiências vividas no aplicativo refletem em
consequências presenciadas na vida real, fora dos limites do mesmo, promovendo a
catharsis (LAUREL, 2014).
Diante de tudo o que foi encontrado em relação a interface do aplicativo, os
aspectos positivos destacados nos artigos acadêmicos e os comentários dos usuários
em lojas virtuais e chats da plataforma, foi preciso então avaliar esta interface sob
o olhar técnico e compreender melhor a forma como Duolingo busca interagir
diretamente com seus usuários. Com base no cruzamento de estudos de autores
como Nielsen, Desurvire, Pinelle, Malone, Laurel, entre outros, juntamente com o
direcionamento dos princípios de aprendizado de Gee, foram selecionadas então
heurísticas apropriadas para a realização da avaliação.
Usou-se na pesquisa o método heurístico, método que visa a prevenção e
correção de problemas de uso e interação, que busca levantar estes dados em forma
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de recomendações (PETRY,2016). No desenvolvimento das heurísticas é importante,
como destacado ao longo do quarto capítulo, adaptá-las ao contexto em que estas
estão inseridas e também ao objetivo almejado pela avaliação, como fora realizado
nos trabalhos de Malone (1980), por exemplo, cujas heurísticas eram especificamente
voltadas a descobrir o que tornava o aprendizado divertido.
Além da avaliação heurística existem outras formas de classificar plataformas
a nível de interface e usabilidade. Um outro método comum, por exemplo, é o teste
de usuário, que é realizado mediante a observação dos comportamentos dos próprios
usuários fazendo uso da plataforma. Ambos os testes possuem seus aspectos positivos
e suas limitações. Enquanto os testes de usuários exigem uma análise mais criteriosa
e interpretativa dos dados obtidos, mas conta com respostas do verdadeiro público
do produto, a avaliação heurística exige maior conhecimento técnico por parte dos
participantes, o que é exatamente que faz com que seus resultados sejam capazes de
encontrar problemas que podem ser imperceptíveis para usuários comuns.
Outras importantes questões foram apontadas no capítulo em relação a ambas
as avaliações. No teste com usuários o fato de erros, por vezes, serem mascarados
pela influência da estética do produto, o que pode interferir nos resultados. Já em
relação a avaliação heurística foi destacado o caráter educacional da mesma. Ao ser
realizada com a participação de um grupo de profissionais, cada um pode aprender e
atentar a detalhes da avaliação dos demais, crescendo no conhecimento do que pode
ser avaliado em pesquisas futuras.
Como foi realizada por uma profissional da área do design, optou-se no trabalho
por realizar a avaliação do heurística, cujo objetivo será o de unir a importância do
design e do aprendizado na plataforma, avaliando sua interface a partir de heurísticas
que priorizem estas questões. Assim, forma primeiramente selecionadas 10 heurísticas
de Nielsen, direcionadas a aspectos de interfaces digitais, 11 de Laurel, direcionadas
a estrutura de novas mídias e 18 heurísticas produzidas por Barcelos e Silveira, que
reúnem em si as ideias de heurísticas anteriormente criadas por Federoff, Desurvire
e Wiberg e Pinelli.
Para a organização destas heurísticas escolhidas baseou-se nos princípios de
aprendizado apontados por Gee. O princípio da interação foi escolhido como o
princípio matriz da avaliação, pelo meio do qual os demais foram agrupados. Em
sequência foram organizados os outros 5 princípios relacionados a interação direta
do aplicativo com seus usuários, sendo eles o de produção, identidade, agência,
conteúdos a hora certa ou quando pedidos e significados situados. Assim, foram
distribuídas entre estes grupos as heurísticas anteriormente selecionadas, revelando
questões importantes a serem trabalhadas em cada um dos princípios.
No princípio da produção, por exemplo, apontou-se o valor da possibilidade do usuário
customizar o jogo, de entender as ações que se passam e entende-las como parte do ensino,
para que o usuário compreenda a plataforma como um meio e não apenas uma ferramenta
que o auxilia no aprendizado. Além disso, foi ressaltada também a importância de possibilitar
que o próprio usuário produza conteúdos a serem utilizados pela plataforma, estimulando no
mesmo o sentimento de responsabilidade e participação sobre o que é realizado.
Na identidade destacaram se ações que ajudem o usuário a se identificar
com o conteúdo e com o que recebe do aplicativo, por exemplo, o envolvendo
emocionalmente, permitindo que o mesmo customize seu aprendizado, apresentando
níveis de dificuldade personalizados para cada usuário e com o uso de expressões
textuais que demonstrem empatia e atenção a trajetória dos mesmos.
No princípio da agência foram inseridas as ações que auxiliem o usuário
na compreensão de seus direcionamentos e atitudes, que o ajudem a acompanhar
os status de seu jogo e que os façam se sentir recompensados por suas atitudes e
decisões. Vale ressaltar aqui a diferença apontada entre agência e interação. Embora
bastante parecidas, enquanto a interação diz respeito apenas a possibilidade de optar
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por conteúdos ou escolher direções, a agência apresenta implicações mais profundos
nestes, possibilitando que o usuário provoque mudanças, tanto no ambiente como
em si mesmo.
Em relação a conteúdos oferecidos na hora certa ou quando demandados
foram apontados os artifícios que auxiliem ao usuário a compreender a razão de cada
colocação e correção que lhe é oferecida, bem como soluções que o ajudem a associar
as suas respostas e as dicas recebidas, a fim de alcançar o conhecimento correto.
Por último foram separadas as ações relacionadas ao oferecimento de significados
situados, ao oferecimento de conteúdos de formas variadas, aproveitando-se de
todos os sentidos sensitivos dos usuários e não apenas por meio de textos. Assim,
pode-se utilizar mais do reconhecimento do que da memória, além de aproveitar-se
da memória visual e não apenas da compreensão de sentenças.
Com o direcionamento dos autores em relação a cada um dos princípios foi
possível visualizar como estes mesmos princípios são trabalhados no Duolingo.
Assim, a partir da organização realizada, foi realizada a categorização das formas
diretas de interação do Duolingo com seus usuários, revelando 5 formas distintas
utilizadas pelo aplicativo, por meio das notificações com informações sobre o
sistema, pelos auxílios com os conteúdos ensinados, pelas mensagens de estímulo,
pelos feedbacks de progresso do usuário e pelos recorrentes anúncios apresentados.
Nas notificações do sistema foram incluídos, por exemplo, avisos em relação a
algum possível mal funcionamento de alguma área do aplicativo. Em auxílios com os
conteúdos foram adicionadas as ajudas oferecidas em relação as atividades realizadas
e ao desempenho do usuário, enquanto em mensagens de estímulo encontram-se,
por exemplo, as palavras da mascote direcionadas ao usuário dedicadas a motivá-lo
em sua trajetória. Os feedbacks de progresso contam com as telas apresentadas ao
final de cada lição, que mostram a proximidade do que foi realizado em relação a
meta diária escolhida. Nos anúncios foram agrupados então as propagandas e ofertas
de vantagens no aplicativo.
A última etapa a anteceder a realização da avaliação foi a seleção e atualização
das heurísticas estudadas, a fim de adaptá-las ao contexto do Duolingo e da pesquisa
aqui realizada. Assim, foram agrupadas 19 heurísticas capazes de contemplar o
caráter lúdico e educacional do aplicativo, bem como sua posição como integrante
entre as novas mídias. Por fim, estas heurísticas foram avaliadas de acordo com um
princípio triádico, em que os critérios não satisfeitos pelo aplicativo foram pontuados
com 1, os critérios parcialmente satisfeitos pontuados com 2 e os critérios satisfeitos
pontuados com 3.
Respondendo a cada uma das heurísticas e avaliando o Duolingo é possível
posicionar o mesmo em relação a sua interface e sua experiência de usuário, de forma
a elucidar a relação que mantem com os aprendizes e a relevância destes elementos
no aprendizado destes últimos. Para avaliação foi descrita cada tela, formas de
notificação e interação do aplicativo, para tornar mais compreensível os valores
atribuídos aos critérios.
Desde suas primeiras telas Duolingo já introduz seu universo lúdico ao usuário
e aponta para os seus diferenciais, explicita o benefício de seu conteúdo integralmente
gratuito, de seu uso de gamificação no oferecimento dos conteúdos e apresenta a
possibilidade de uso do aplicativo sem a necessidade de cadastramento, o que pode
chamar a atenção de alguns usuários que não gostam de fornecer seus dados para
fazer uso de aplicativos.
A plataforma também revela nos primeiros momentos sua busca pela
flexibilidade e autonomia dos usuários com os conteúdos, podendo estes personalizar
o seu estudo, escolhendo quando ser lembrado de praticar, quantas lições diárias
pretende praticar e em qual idioma. Além disso, o usuário tem a opção de realizar
um Teste de Nivelamento antes de ser inserido nas lições, a fim de que, caso tenha
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algum conhecimento prévio do idioma, o aplicativo consiga coloca-lo em um nível
adequado ao que ele já sabe.
A trajetória do aprendizado é distribuída em uma “árvore de habilidades”,
com atividades que fazem parte de lições internas de níveis distintos das unidades
temáticas, que por sua vez são apresentadas para o usuário em ordem crescente e de
forma controlada, liberando apenas o que estiver de acordo com o seu conhecimento.
Além das lições normais, a serem realizadas para percorrer a trajetória até o prêmio
final, existem também dois tipos diferentes de lições, que auxiliam a aprimorar o que
foi aprendido, mas sem prejuízos em relação a pontuação do usuário, sendo elas as
lições que possibilitam o acesso aos atalhos e as lições de exercício livre, apenas para
treino.
As atividades são majoritariamente relacionadas à tradução, compreensão
e assimilação de conceitos, oferecidas por meio de ilustrações, cores, áudios que
podem ser ouvidos de na velocidade normal ou na velocidade lenta, possibilitando
a adequação de aprendizes que possuem maior dificuldade, barras de progresso
e constantes feedbacks, conscientizando os usuários de seus erros, acertos e
desempenho.
Em meio a todas estas atividades o usuário recebe recompensas e respostas
pelo esforço realizado, o mesmo pode acumular pontos de experiência, ganhar
lingotes, alcançar as conquistas, adquirir ofensivas e também ser gratificado com
as palavras da mascote do aplicativo, que acompanha seu desempenho demonstra
empatia em relação ao que está sendo realizado. A coruja aqui é um importante
elemento a reforçar a ludicidade do aplicativo e auxiliar na identificação dos usuários
com o conteúdo oferecido. Ela está constantemente sendo apresentada, possibilita
sua caracterização a partir da conquista da quantidade necessária de lingotes a fim
de comprar trajes e direciona palavras de entusiasmo e apoio aos usuários em meio
as atividades realizadas. Além de ser o símbolo da sabedoria, a coruja também é
representada na cor verde, o que remete a esperança, a um estímulo encorajador.
Com o passar dos anos Duolingo tem demonstrado atentar ao retorno e opiniões
de seus usuários, a fim de realizar melhorias na plataforma. Além de benefícios aos
aprendizes e à conquista de novos integrantes no aplicativo, esta valorização do que
é dito também estimula uma relação de proximidade com o seu público, fazendo-o
compreender a importância de suas opiniões e sentir parte influenciadora do que
é realizado. Apesar de nem sempre apontar soluções diretas a tudo o que é dito
sobre seus conteúdos, Duolingo costuma apresentar soluções que possibilitem a
troca de informações entre os próprios usuários ou a busca por informações mais
aprofundadas por meio da versão web do aplicativo, o que torna sua experiência
transmidiática.
Duolingo revela sua atenção ao alcance de diferentes perfis de usuários (BARTLE,
1996) a serem alcançados, implementando itens de recompensas para os de perfil
mais conquistador, um longo percurso a ser percorrido, para os mais exploradores,
além de elementos e áreas de contato entre os usuários, proporcionando trocas
promissoras, tanto para os de perfil socializador como os de perfil mais assassino,
que pode sentir-se satisfeito em estar na frente do demais nos clubes ou nos rankings
entre amigos.
Além da preocupação no alcance de diversos perfis distintos em seu público,
a plataforma também se preocupa com as questões de acessibilidade e inclusão,
possibilitando o cancelamento das atividades com áudios e ilustrando diversas
etnias, raças e estilos distintos em seus exercícios respectivamente, para que ainda
mais perfis de usuários possam fazer uso e se identificar com o que é oferecido.
Diante disso, 13 de 19 heurísticas avaliadas apresentaram-se de forma
satisfatória e em que nenhuma das 19 foi classificada como insatisfeita, o que nos
aponta para uma plataforma em que os elementos de sua interface representam um
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diferencial, uma plataforma habilitada a conquistar usuários não apenas pela sua
complexa programação ou pelos conteúdos que apresenta, mas que chama atenção
pela experiência que oferece, pelo aprazível tempo que de estudo que concedem aos
usuários.
Apenas 6 das 19 heurísticas apresentaram-se de forma parcialmente satisfatória,
duas delas relacionadas a forma como o aplicativo apresenta seus erros de conexão e
funcionamento para os usuários [1 e 2] e uma relacionada ao fato dos mesmos não
conseguirem visualizar de primeira todo o trajeto a ser realizado até a conclusão das
atividades [6]. Das outras três, uma relacionava-se aos níveis de dificuldade propostos
pela plataforma [8], outra às informações visuais sobre o status e desempenho dos
usuários nas atividades [17] e a última em relação a liberdade dos usuários em pular
conteúdos não jogáveis.
Assim, infere-se que, ao buscar aplicativos que possam auxiliá-los no
aprendizado de línguas estrangeiras, não são apenas os aspectos educacionais e
os conteúdos apresentados que regem a escolha dos usuários, que por trás desta
decisão estes buscam também interfaces facilmente compreensíveis e experiências
pessoalmente satisfatórias, que possam envolve-los de forma distinta da que fazem as
salas escolares, os cursos presenciais ou os materiais didáticos convencionais.
A diferença encontrada, apontada em inúmeros materiais acadêmicos, entre
a experiência obtida em salas de aulas e por meio de materiais convencionais
e experiências obtidas mediante a jogos ou materiais que usufruem das novas
tecnologias é regida pelo nível de motivação que cada uma delas oferece aos que
buscam o aprendizado. A motivação tem se mostrado um dos fatores de maior
importância no desenvolvimento de conteúdos didáticos, além de, na verdade, se
fazer necessária em qualquer atividade humana a ser executada.
Contudo, como apontado por Silva e Dubiela (2014), existem dois tipos distintos
de motivação, a intrínseca e a extrínseca, e o desafio se encontra em conseguir o
estimulo de ambas por meio das atividades realizadas. Isto porque a motivação
extrínseca é mais facilmente estimulada e encontrada na sociedade, a todo tempo
estamos realizando tarefas a fim de obter alguma recompensa externa a nós mesmos,
seja para ganhar dinheiro, vencer algum concurso ou passar de ano. Já a motivação
intrínseca, devido a seu caráter subjetivo, nem sempre é estimulada por estratégias
coletivas ou recompensas, são motivações geradas no íntimo e particular de cada um.
Silva e Dubiela (2014) desvelam também pesquisas que cujos resultados revelam
que os aprendizados mais efetivos e duradouros advêm da motivação intrínseca. E
é esta motivação que é facilmente ocasionada pelos jogos. Jogadores se envolvem,
gastando horas e até dias jogando, não por almejarem alguma recompensa material
que receberão ao final do jogo, mas por gostarem, exclusivamente pelo prazer que
encontram na realização da atividade.
Encontramos nesta busca pela promoção de ambas as motivações a chave do
que difere Duolingo, tanto de métodos convencionais como de alguns aplicativos
antecedentes no mercado. Independente da eficácia de sua metodologia de ensino, o
aplicativo consegue despertar ambas as motivações em seus usuários. Desta forma,
aumenta-se também o engajamento e o envolvimento dos mesmos com as atividades
oferecidas pela plataforma.
Tratando-se de motivação extrínseca, por exemplo, o aplicativo conta com suas
estratégias lúdicas e suas funcionalidades gamificadas, que estimulam a participação
e interesse do usuário por meio das recompensas, do envolvimento em clubes, dos
rankings e das metas diárias, dentre outras, nesta categoria podemos contabilizar
também os particulares motivos que alimentam a aspiração de cada um de seus
usuários ao aprendizado de um novo idioma. Independente se são justificadas pelo
desejo de autonomia em uma viagem, pela busca pela compreensão de conteúdos
estrangeiros ou pelo anelo a uma melhor posição no mercado de trabalho, fato é
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que a maioria das pessoas que procuram o aplicativo e se dedicam às práticas por ele
disponibilizadas já possuem algum objetivo que as impulsiona a prosseguir com o
aprendizado, mesmo em possíveis momentos de desanimo.
Já em relação a motivação intrínseca, pode-se também considerar objetivos
pessoais de alguns usuários, aqueles que realmente gostam de aprender novos
idiomas e o fazem simplesmente pelo prazer, sem nada a vista a ser conquistado.
Além disso, é nesta segunda categoria que estão incluídas as questões que foram
apontadas e avaliadas durante este trabalho. A preocupação com a interface e com
a experiência obtida pelo uso do aplicativo, o desenvolvimento de interações que
reforcem o sentimento de empatia e de identificação em relação as ações do usuário e
os feedbacks contextualizados, reforçando também esta identificação, dentre outros
artifícios aqui citados, que aproximam seus usuários e tornam o uso do aplicativo um
experiência agradável, cheia de pequenos prazeres e satisfações mediante cada cor,
ilustração e efeitos sonoros apresentados.
Esta pesquisa reforça então o valor de iniciativas que entrecruzem diferentes
áreas do conhecimento, mas de maneira com que cada uma das áreas seja eficaz
no cumprimento de seu papel, a fim de que estejam alinhadas entre si. Além disso
comprova também a importância do planejamento e do design de uma interface
orientada ao público, centralizada nas emoções e experiências que o mesmo vivenciará
diante do conteúdo apresentado. Essas experiências serão as responsáveis por ditar
as consequências futuras desta interação, por influenciarem as decisões dos usuários
de retornar ao uso da plataforma ou não, de dedicar ou não muitas horas diante do
conteúdo que lhe é apresentado ou de indicar seu uso para outras pessoas ou não.
No Duolingo, e em outras plataformas cujos conteúdos apresentam um caráter
educativo, essas experiências possuem um papel ainda mais importante, o papel de
incentivar o aprendizado e conquistar o usuário para que o mesmo não desista do
conhecimento oferecido. Mais do que apresentar uma experiência memorável, estes
ambientes precisam tornar os conteúdos memoráveis, além de cativantes, de forma a
manter o interesse dos usuários.
Apesar de tudo o que pôde ser esclarecido e enfatizado mediante o trabalho
aqui realizado, o mesmo encontra limitações em relação a compreensão da amplitude
dos efeitos do design da interface do Duolingo no interesse dos usuários pelo
aplicativo. Tendo em vista que a avaliação heurística realizada assim o foi apenas
por dois especialistas e não por usuários propriamente ditos, com suas variações de
interesses e personalidade, direcionamos a trabalhos futuros entrevistas e avaliações
voltadas para usuário, buscando compreender ainda mais o quanto sua interface e
seus elementos lúdicos são decisivos em sua popularidade e o quanto o interesse
de seu público é passível de variação de acordo com a idade, sexo, nacionalidade e
outros aspectos humanos.
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um Aplicativo Gamificado. XIV SBGames, Teresina, Nov, 2015.
TANZ, Jason. The Curse of Cow Clicker: How a Cheeky Satire Became a Videogame Hit.
2011. Disponível em: <https://www.wired.com/2011/12/ff_cowclicker/all/1/>. Acesso em: 5
jul. 2018.
VALADARES, Marcus; ALMEIDA, Claudia. Aplicativos Móveis para Aprendizagem de
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