
A Aprendizagem Baseada em Jogos ou, no inglês, Game Based Learning é uma abordagem focada no uso e na aplicação 
de jogos na educação.  Os jogos utilizados no campo educacional são denominados Jogos Sérios (Serious Games), isto é, jogos 
elaborados sem � ns exclusivos de entretenimento, mas focados no processo de aprendizagem. Esse tipo de jogo foi desenvol-
vido com o intuito de simular situações práticas do dia a dia, com a intenção de proporcionar a formação e o treinamento para 
os pro� ssionais, explorando suas características e apontando as consequências das ações executadas. Essa prática auxilia os 
estudantes na tomada de decisão em situações críticas, na conscientização e na educação em temas especí� cos. Esses jogos 
têm sido muito utilizados nas áreas da saúde, na investigação, no planejamento, na emergência, na publicidade etc.

Sequência didática de aplicação
• O professor selecionará um conteúdo relevante e apresentará aos estudantes do modo como considerar adequado.

• Após o primeiro contato do estudante com o conteúdo, o professor pode solicitar que os estudantes joguem o 
jogo selecionado pelo professor.

• O professor pode solicitar anotações, relatório ou registro da discussão entre os estudantes, após utilização do 
jogo, ou, ainda, solicitar que apenas joguem. 

• Dependendo da complexidade do jogo, o professor pode dispensar a apresentação inicial do conteúdo e, ao 
término, realizar o fechamento relacionando o jogo com o conteúdo necessário.

Contexto de Aplicação no Modelo Presencial ou On-line
É uma atividade muito versátil e se aplica no modelo presencial e on-line.

Recursos e Ferramentas que podem ser utilizados
Jogo e computador compatível para execução dos jogos.

Como Avaliar o Resultado 
O desempenho do jogador pode ser avaliado por meio da conclusão das missões ou fases, do comportamento do 

estudante frente aos desa� os, bem como da utilização de outros recursos, como entrega de um relatório, participação 
em quiz, dentre outras possibilidades. O professor pode, ainda, solicitar um feedback do estudante sobre a experiência 
de aprendizado.

Dicas de Sucesso! 
O professor precisa jogar antes de levar aos estudantes, de forma que compreenda bem o mecanismo e o funcionamento 

do jogo, o tempo de execução, bem como outros recursos que podem ser necessários para que o estudante consiga realizar 
de forma satisfatória. 

Além do jogar, o professor pode propor a produção de jogos. O scratch é uma plataforma desenvolvida pelo MIT 
para que estudantes possam criar seus próprios games e animações e compartilhar na web.  A plataforma ainda fornece 
suporte aos professores para utilização.

Con� ra alguns exemplos de jogos educativos:

• Kerbal Space Program
• Game Dev Tycoon
• Cities:Skylines,
• Surgeon Simulator
• Farming Simulator 17
• Civization III
• GAP- Gaming Against Plagiarism
• Connected Citizens
• Frenetic Filing

APRENDIZAGEM BASEADA EM JOGOS OU GAME BASED LEARNING



A Aprendizagem Baseada em Jogos ou, no inglês, 
Game Based Learning é uma abordagem focada no 
uso e na aplicação de jogos na educação.  Os jogos 
utilizados no campo educacional são denominados 
Jogos Sérios (Serious Games), isto é, jogos 
elaborados sem �ns exclusivos de entretenimento, 
mas focados no processo de aprendizagem.

O desempenho do jogador pode
ser avaliado por meio da conclusão

das missões ou fases, do comportamento 
do estudante frente aos desa�os.

Além do jogar, o professor pode
propor a produção de jogos. 

JOGO E COMPUTADOR 
COMPATÍVEL PARA 
EXECUÇÃO DOS JOGOS.

CONFIRA ALGUNS 
EXEMPLOS DE JOGOS 
EDUCATIVOS:
KERBAL SPACE 
PROGRAM
GAME DEV TYCOON
CITIES:SKYLINES,
SURGEON SIMULATOR
FARMING SIMULATOR 17
CIVIZATION III
GAP- GAMING AGAINST 
PLAGIARISM
CONNECTED CITIZENS
FRENETIC FILING

RECURSOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS

SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE APLICAÇÃO

O professor selecionará um conteúdo 
relevante e apresentará aos estudantes do 
modo como considerar adequado.

Após o primeiro contato do estudante com 
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ainda, solicitar que apenas joguem. 

Dependendo da complexidade do jogo, o 
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