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práticas engajadas de EA



O termo GAMIFICAÇÃO está
relacionado ao uso de jogos
para engajar pessoas,
resolver problemas e
melhorar o aprendizado,
motivando ações e
comportamentos em
ambientes fora do contexto
de jogos, como é o caso da
educação (Kapp, 2012).

KAPP, K. M. The Gamification of learning and instruction: Game-based methods

and strategies for training and education. Pfeiffer. Hoboken, NJ. 2012.



GAMIFICAÇÃO

MECÂNICAS

SISTEMA DE PONTOS

PLACARES

NÍVEIS DE DIFICULDADES

RESTRINÇÃO DE TEMPO

BADGES (DISTINTIVOS)



É a aplicação de técnicas de jogos em contextos cotidianos de não jogos, com a

finalidade de motivar pessoas, melhorar aprendizado, resolver problemas ou

mudar comportamentos e construir bons hábitos em um ambiente.

Os elementos de jogos podem ter reflexos em nossas vidas e podem nos manter

motivados para trilhar nosso próprio caminho e gerar mudanças no contexto ao

nosso redor, seja em sala de aula, em projetos escolares ou em projetos

ambientais.

A gamificação é um jeito de ressignificar a nossa rotina e objetivos, olhar para

eles com um olhar diferente.

É uma nova maneira de olhar o mundo!



Construir EXPERIÊNCIAS
para mudar o mundo.



• O que realmente importa não são os elementos ou técnicas (apesar deles

serem extremamente importantes), mas sim a experiência.

• O mais importante é proporcionar uma experiência que realmente motive

as pessoas, que seja um ponto de transformação.

• Não se trata apenas de pontos, rankings, emblemas e recompensas, se

trata de olhar para as pessoas.

• Ao fazer algo para provocar uma mudança de comportamento nas

pessoas é necessário pensar na experiência do player (público-alvo) e

não só nos elementos.



GAMIFICAÇÃO

METODOLOGIAS
ATIVAS

PROTAGONISMO 
DOS

ALUNOS



Compreende-se a aprendizagem

significativa como “aquela em que ideias

expressas simbolicamente interagem de

maneira substantiva e não-arbitrária com

aquilo que o aprendiz já sabe” (MOREIRA,

2012, p. 13).

“O significado está nas pessoas e não nos

materiais” (MOREIRA, 2012, p. 13)



O que há em comum entre a EDUCAÇÃO AMBIENTAL e as 

METODOLOGIAS ATIVAS, dentre elas a GAMIFICAÇÃO, é que ambas se 

fundamentam em princípios epistemológicos de um sujeito ativo, crítico e 

criativo, que constrói conhecimentos em situações desafiadoras. Elas 

porpõem métodos de analisar, compreender e construir valores, 

conhecimentos, relações sociais, permeados por processos contínuos e 

interativos de aprendizagem (GONÇALVES, 2021).



• Elementos de jogos ou a caixa de ferramentas com pontos,

níveis, recursos coletados, missões, personagens, interação social

e progressão;

• Propósito de ser divertido, um lado experimental artístico,

pensar em problemas ou encarar desafios de um jeito diferente;

• Um objetivo claro além do próprio sucesso no sistema, seja ele

para aperfeiçoamento pessoal, melhor rendimento na empresa,

aprendizado ou impacto social.
Kevin Werbach

Toda gamificação deve ter:



6 ações necessárias para um design completo da GAMIFICAÇÃO:

• Definir Objetivos do Projeto (Define Business Objectives);

• Delinear o comportamento do alvo (Delineate target behavior);

• Descreva seus jogadores (Describe yours players);

• Desenvolver loops de atividade (Devise activity loops);

• Não se esqueça da diversão (Don't forget the fun);

• Implantar ferramentas apropriadas (Deploy appropriate tools).

Kevin Werbach



A Gamificação é um PROCESSO e não um momento único. Assim, tem que

haver intenção e o desenho de uma trilha de aprendizagem.

Uma trilha de aprendizagem é um passo a passo em que o estudante deverá

trilhar, tendo acesso aos conteúdos e atividades como forma de estimulá-lo a agir

no processo de aprendizagem, seja cumprindo desafios, seja fazendo uma leitura,

seja colaborando com os colegas.

O importante é inserir dentro da trilha esses elementos existente nos jogos, que

aliás, pode ser sim um recurso de quiz divertido e já gamificado, mas como

um potencializador da estratégia, e não o recurso principal da experiência.

©Gabriela Cunha – Aula incrível



Roteiro para criar uma trilha gamificada:

1- Estabelecer objetivos de aprendizagem - o plano de toda e qualquer aula deve

ser iniciado pelos objetivos, independente do método. Afinal, tudo é desenhado para

que o estudante alcance o objetivo de aprendizagem;

2- Definir os conteúdos a serem trabalhados: liste os conteúdos para inserir na

trilha. A quantidade de conteúdo depende do tempo que você estiver definindo para

a trilha, que pode ser para uma aula específica, ou uma semana de aulas, um

semestre, um ano letivo;

3- Organizar as atividades: estímulos, ações e entregas – Defina quais ações

seus alunos irão realizar: quantas atividades, em quais formatos, em quais assuntos,

em quais momentos;

http://aulaincrivel.com/bloom/


Roteiro para criar uma trilha gamificada:

4- Estabelecer como será a mecânica dos feedbacks e recompensas: Estabeleça a

maneira que os estudantes serão estimulados a agir fazendo as atividades (desafios): via

mensagens, avisos, encontros ao vivo? E quais serão suas recompensas a cada ação

realizada?

5- Escolher os recursos e ambiente para estruturar a trilha de aprendizagem: agora

sim, com o esqueleto montado escolha quais recursos te ajudarão a estruturar a trilha. O

Google Sala de Aula, Google Sites, Google Formulários, Microsoft Teams, Whatsapp,

Telegram são ferramentas legais para isso;

6- Incluir os aplicativos que potencializarão a experiência: existem muitos aplicativos e

plataformas com games e atividades gamificadas: kahoot, nearpod,

wordwall, quizzis, edupulses, socrative, factile dentre outros. Escolha e inclua em

momentos pontuais da experiência.
©Gabriela Cunha – Aula incrível

https://kahoot.com/
https://wordwall.net/pt
https://quizizz.com/
https://edupulses.io/
https://www.socrative.com/
https://www.playfactile.com/


Fotografia: Projeto Gamificação no ensino de Sociologia, 2019.
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Um dos formatos mais populares é a divisão das turmas

em grupos, a fim de que possam competir com os

colegas de maneira saudável.

Os times são orientados sobre seus objetivos do dia, da

semana e do bimestre, por exemplo, que podem incluir

tarefas para casa, participação durante as aulas,

pesquisas, envolvimento em debates e outras

atividades.

Quando concluem uma ação, os alunos recebem pontos,

vidas, itens ou passam para a próxima etapa da

competição.

https://fia.com.br/blog/dinamica-de-grupo/


Ferramentas e aplicativos para gamificar as aulas 
e os projetos

O Kahoot é um aplicativo de perguntas e

repostas, onde é possível criar um sistema

de pontuação. Professores podem criar

perguntas específicas sobre um assunto

para trabalhar nas aulas ou projetos.

O ENEM GAME é uma ferramenta gratuita

que apresenta uma forma divertida de

estudo para o Enem. A plataforma usa

elementos de gamificação para incentivar a

resolução de exercícios.

https://enemgame.com.br/














Fotografia: Projeto Gamificação. Rosiane Gonçalves, 2019.
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Sites:
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https://www.coursera.org/learn/gamification
https://www.geniol.com.br/

Plataformas e aplicativos:
https://kahoot.com/
https://nearpod.com/

Vídeos:
Jane McGonigal: Jogando por um mundo melhor - https://www.youtube.com/watch?v=dE1DuBesGYM
Coleta seletiva gamificada na China - https://www.youtube.com/watch?v=Owdt85Wly5U
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