
A gami� cação ou gami� cation não se trata de jogos de videogame ou de jogos digitais educativos, o termo gami-
� cação é, na verdade, utilizado para representar um conjunto de atividades organizado com base na mecânica dos jo-
gos, com o intuito de engajar pessoas para resolverem problemas e melhorarem o aprendizado. Pode, em alguns casos, 
envolver o uso de aparelhos eletrônicos, como tablets, computadores e celulares, mas, para gami� car uma sala de aula, 
não é uma exigência. 

Como a gami� cação utiliza ideias e a lógica dos jogos, com, por exemplo, fases, desa� os, conquistas e recompensas, 
tornou-se uma excelente alternativa para incentivar alguém a fazer algo. Essa abordagem tem sido um grande sucesso, 
pois desperta nos alunos o sentimento de conquista e, com isso, o aumento da autoestima e, consequentemente, o 
maior interesse em aprender.

O professor, nesse modelo, apresenta uma atuação semelhante à de um designer de jogos, cria estratégias, busca manei-
ras para que o aluno sempre queira “jogar” e, assim, descobre diversas maneiras de interagir com o conhecimento e o mundo 
ao seu redor.

Nessa abordagem, o principal objetivo é gerar o engajamento cada vez maior e, por isso, as recompensas também são 
cruciais para o sucesso. 

Sequência Didática de Aplicação

• O professor seleciona um tema e elabora um conjunto de desafios ou missões de forma faseada, no qual os 
estudantes precisam resolver para chegar ao objetivo (esses desafios podem envolver várias áreas do conhecimento 
ou focar em algum conteúdo específico).

• Na sequência, apresentar um ranking de Aprendizagem ou outra forma de deixar o progresso dos estudantes visível.

Recursos e Ferramentas que podem ser utilizados

Para elaborar o conjunto de desa� os, o professor pode utilizar envelopes, tabuleiros, QR codes, recursos audiovisuais, 
blogs e wikis, sites. Também pode mesclar recursos físicos com tecnológicos na elaboração dos desa� os/da etapa.

Contexto de Aplicação no Modelo Presencial ou On-line

Essa proposta pedagógica é bem versátil e se aplica no modelo presencial ou on-line, desde que utilizados os recur-
sos especí� cos e adaptados em cada modelo.

Como Avaliar o Resultado 

A avaliação pode ser realizada com base na resolução de cada desa� o ou etapa, bem como no envolvimento dos estu-
dantes com a atividade proposta. O ranking de aprendizagem também pode ser utilizado como auxílio para o professor. 

Dicas de Sucesso! 

A atividade fará muito sucesso se o professor apresentar os desa� os por meio de uma história. Além disso, é preciso 
gerar a motivação e a vontade de completar as atividades propostas. O professor pode convidar os alunos a ganharem 
“Pontos de Experiência”, à medida que � nalizam as atividades, as tarefas, por exemplo. Medalhas, bottons, distintivos, 
adesivos de motivação e de valor ou qualquer tipo de recompensas individuais e/ou coletivas como pontos de boni� ca-
ção auxiliam no processo de engajamento dos estudantes.

Essa proposta pode permitir que os estudantes, de forma colaborativa, sejam parceiros na elaboração do design 
da gami� cação e, ainda, criem o próprio sistema de conquistas. O professor precisa prover feedback imediato e buscar 
acolher os erros dos estudantes.

APRENDIZAGEM GAMIFICADA 
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