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Resumen 
Este artigo apresenta uma experiência de gamificação realizada na disciplina de 
“História da Educação no Brasil” em uma universidade pública brasileira. O estudo 
buscou analisar como ocorreu a concepção da gamificação para a disciplina utilizando 
as Coreografias Didáticas (Zabalza, 2006) e analisar está atividade utilizando os 
conceitos de gamificação de Kapp (2012). O estudo faz parte de dissertação de 
mestrado que visa aplicar a gamificação em ambientes de ensino superior e estudar os 
impactos e efeitos e principalmente como o professor antecipa as aprendizagens de 
seus alunos e planeja sua atividade de ensino, tentando fazer um paralelo com a 
profissão de game designer. Como resultado da experiência encontramos uma 
cadência melhor das atividades, mudando as metáforas que compõem a sala de aula e 
abertura para o aluno se expressar de diversas maneiras, incentivando mais 
criatividade no mesmo. Com isso foi perceptível uma maior participação e motivação 
dos alunos na realização das atividades, colaborando para o conceito de gamificação. 
 
Introducción 
Este trabalho apresenta e discute uma experiência diferenciada pautada na 

gamificação de atividades em uma sala de aula do ensino superior, tomando como 

pressuposto a incessante busca pela renovação das práticas pedagógicas a fim de 

superar paradigmas conservadores que levam educadores e educandos a uma 

reprodução de conteúdo e limitam o potencial criativo do aluno (BEHRENS, 2005). 

Esta experiência ocorreu em uma turma do curso de Pedagogia de uma universidade 

pública brasileira no contexto das atividades programadas para a disciplina, tomando 

um tema específico para o seu desenvolvimento. 

A prática da gamificação ainda é pouco conhecida e trabalhada no âmbito deste curso, 

e até os alunos - jovens universitários - demonstraram desconhecimento e mesmo 

surpresa com a proposta feita. Este texto relaciona esta experiência de gamificação 

com os pressupostos da coreografia didática (Zabalza, 2006) apontando para a 

pertinência desta prática no sentido do estabelecimento de práticas pedagógicas 

inovadoras no ensino superior. 

 

Marco teórico 
O termo gamificação surgiu pela primeira vez em 2002, citado por Nick Pelling, para 

descrever as atividades de sua empresa de consultoria que visava modificar normas e 
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regras do funcionamento de empresas. A partir disso, o termo foi pouco utilizado e 

citado, ganhando força somente em 2010 por meio de outros estudos na área.  

Para Kapp (2012), gamificação é a utilização de mecânicas, estética e game-think, 

baseada nos jogos, utilizados para engajar, motivar ações, promover aprendizado e 

resolver problemas. Podemos pensar então em maneiras de transpor elementos dos 

games, tão adorados pelos jovens, para ambientes não-games como escolas, 

empresas, firmas etc. 

Ao nos questionarmos em por que fazer isso, podemos pensar em como é difícil 

manter a concentração dos estudantes por quatro horas em sala de aula e como é fácil 

que esse mesmo estudante gaste horas a fio em um game sem pausas e totalmente 

imerso naquela realidade. Em seu livro “Realidade em Jogo” (2011), Jane McGonigal 

nos chama atenção para o quão divertido um jogo pode ser e quão desafiador e 

gratificante é jogar. A autora descreve as atividades exercidas em World of Warcraft 

como um “ciclo vicioso de produtividade” onde o jogador precisa realizar tarefas 

repetitivas para treinar e aprimorar seu personagem para assim ter acesso a atividades 

mais desafiadoras e resolver os problemas daquele mundo. 

Como então pensar maneiras de tornar esse estudante tão produtivo em sua 

aprendizagem quando ele é um jogador? 

A proposta da gamificação indica que o professor deve planejar a coreografia de sua 

aula tal como um game designer cria um jogo, utilizando os elementos dos games para 

criar um ambiente de aprendizagem mais motivador, instigante e que faça sentido 

para o estudante. 

O professor, como um dos atores responsáveis pela construção ou transformação do 

saber do aluno, deve estar preparado para trabalhar com diversas situações que sejam 

significativas para a aprendizagem do aluno. Para Zabalza (2006), o processo de 

aprendizagem do aluno está intimamente ligado à maneira, dinâmica e didática com 

que o professor relaciona os conteúdos. Sendo assim, o processo de aprendizagem 

está totalmente ligado ao processo de ensino. 

A partir disso, podemos compreender a forma como o professor pensa e antecipa as 

aprendizagens e os cenários onde seus alunos irão aprender e, além disso, como ele 

pode, a partir dessa antecipação, promover situações em que os alunos sejam mais 

participativos em suas próprias aprendizagens. 

O uso da gamificação deve vir acompanhada de estratégias efetivas criadas pelo 

professor, de maneira que vise contemplar uma aprendizagem colaborativa, baseada 

em problemas reais, e fazendo com que os estudantes assumam a responsabilidade 

com sua aprendizagem também. 

Para entendermos os processos criativos do professor sobre sua forma de ensinar, 

utilizamos o conceito de Oser e Baeriswyl (2011) de Coreografias Didáticas, analogia 

essa que relaciona o processo educativo a peças de teatro ou atos de um musical, que 

são coreografados e pensados antecipadamente e se dividem em quatro momentos: a) 

Antecipação; b) Processo I - colocação em cena; c) Processo II - modelo base de 

aprendizagem e d) Produto do aprendizado. Sendo assim esse trabalho toma como 

referencial o conceito de Coreografias Didáticas proposto por Oser e Baereswyl (2011) 
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por se tratar de uma coreografia onde o professor e os alunos trabalham juntos, em 

busca de um mesmo objetivo: a aprendizagem profunda e significativa. 

 

Metodología 
A disciplina trabalhada foi a de “História da Educação no Brasil” no curso de Pedagogia 

de uma universidade pública de Pernambuco, Brasil. O objetivo principal foi gamificar 

certas atividades e criar novas, de forma que metáforas da sala de aula ganhassem 

outra roupagem. Para servir de suporte, a construção dessa atividade teve como base 

as coreografias didáticas, onde o professor antecipa as aprendizagens previstas de 

seus alunos, a colocação em cena das atividades planejadas, a forma de avaliação 

dessas atividades e os produtos criados pelos estudantes por meio de suas pesquisas, 

entrevistas e outras atividades. 

Para tal, o professor planejou as aulas em formato de missões que consistiu em um 

tutorial, disponibilizado no formato de um texto de apoio do conteúdo para os 

estudantes e uma pequena exposição do contexto brasileiro antes dos acontecimentos 

que seriam estudados a seguir. Em seguida, foram distribuídas as missões aos 

estudantes durante a semana por meio de whatsapp ou email, de forma que o tempo 

pedagógico fosse ampliado para além do tempo de 2h da aula presencial.  

Para compreender o que foi trabalho na aula gamificada, utilizaremos os elementos de 

gamificação de Kapp (2012) aplicados: 

Objetivo – Algumas semanas antes da aula gamificada, o professor já começou a 

revelar sobre a atividade e qual era o seu principal objetivo: compreender o significado 

do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” e seus impactos na sociedade 

brasileira.  

Regras – Ao longo da semana que ocorreu a gamificação, foram explicadas as missões 

e as regras para se fazer. Sempre que uma missão era passada para a turma, uma 

explicação sobre a mesma e a forma de fazer eram dadas para elucidar o processo. 

Conflito – As missões apresentadas continham não só a indicação de algo a ser feito 

como também a construção da relação do aspecto histórico trabalhado com a 

atualidade educacional. 

Competição – Embora o professor da disciplina não quisesse trabalhar a gamificação 

como um processo competitivo, durante as atividades e realização das mesmas, surgiu 

um clima de competição entre os grupos e a busca por uma “vitória”. 

Cooperação – Algumas das missões que foram dadas demandavam muito tempo e 

esforço, sendo assim, os grupos precisaram gerenciar seus recursos para criar uma 

estratégia de otimização das atividades. Exemplo: uma das atividades foi a realização 

de entrevistas com algumas pessoas e criação de um produto com esse conteúdo para 

ser apresentado à turma. Os grupos se dividiram e, enquanto alguns alunos 

entrevistaram as pessoas, outros gravaram, outros criaram o modelo de apresentação 

como vídeo e outros procuraram links entre o que foi dito pelos entrevistados e o 

texto. 

Tempo – Como a atividade final aconteceu apenas em uma aula, foi utilizado o grupo 

de whatsapp da turma provocando assim uma ampliação do tempo pedagógico. Além 

disso, determinadas atividades tinham prazo, gerando certa urgência na realização de 

atividades. 
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Recompensa – Foram criadas duas maneiras de recompensar os alunos por seus feitos. 

A primeira, relacionada a troféus, que a pedido do professor, não poderiam ser 

quantitativos, ou seja, quem tinha mais troféus ganharia a atividade. Ao invés disso, 

foram criados troféus com tags específicas como por exemplo: Troféu por ter 

terminado a missão 1, por ter terminado a missão 2, Primeiro de todos (relacionado a 

quem terminava a missão primeiro), Mais diversidade (relacionado a quem tinha 

entrevistado mais tipos de sujeitos como professor, aluno, funcionários etc.). Além do 

professor ter promovido a entrega desses tipos de troféus, foram entregues troféus 

para que os próprios grupos premiassem uns aos outros por seus feitos, gerando assim 

um momento de avaliação entre eles e descontração. A segunda forma de recompensa 

foi por meio de livros, Todos os grupos ganharam a mesma quantidade de livros por 

ter participado da atividade gamificada, fazendo com que não houvesse um 

sentimento de ganhar ou perder, mas sim de participação. 

Feedback – Os troféus, além de recompensa, serviram também como feedback, para 

que os participantes soubessem os seus feitos e como foram realizados. Além disso, 

durante a fala dos alunos, o professor estava sempre fazendo suas anotações sobre o 

que era dito e, ao final de cada missão, o mesmo retomava as falas, sintetizando e 

complementado as falas e atividades dos participantes. Isso sempre fazia com que os 

participantes se preparassem melhor para a próxima etapa das missões. 

Níveis – O professor organizou as atividades de modo que foi liberado um texto de 

base sobre o conteúdo e uma discussão prévia, funcionando como tutorial. As missões 

funcionavam como níveis e iam aumentando o grau de complexidade e se 

relacionando entre si, ou seja, o que foi construído/debatido na missão 1, foi 

retomado na missão 3 para aprofundamento ou discussão de outras coisas. 

História – Por se tratar da disciplina “História da Educação no Brasil”, os contextos, 

fatos, enredos ganharam destaques, seja pela contextualização e recriação nas 

missões de pesquisas sobre a época do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” 

ou pelos impactos que nossa sociedade teve com isso.  

Estética – a sala de aula foi modificada com um quadro de troféus, o que gerou 

exaltação e empolgação da turma. O cenário de aprendizagem foi ampliado devido ao 

uso de internet, ida à campo para entrevistas etc. 

 

Resultados 
Dentre os resultados alcançados com a experiência de gamificação podemos destacar 

uma maior mobilização dos estudantes para a realização das tarefas propostas. As 

estratégias utilizadas, acompanhando os passos da coreografia didática, permitiram 

que os estudantes fossem descobrindo a cada passo o que era preciso fazer, bem 

como se preparar para a atividade seguinte. 

Esta mobilização permitiu um maior envolvimento dos estudantes em relação a outras 

atividades realizadas na disciplina, aspecto que foi percebido principalmente nos 

momentos de apresentação das missões. 

Outro resultado percebido foi a criatividade utilizada pelos estudantes para a 

realização de atividades, envolvendo diferentes técnicas tanto para a obtenção de 
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dados necessários ao cumprimento das missões como para a apresentação dos 

produtos. 

 

Conclusiones 
Mesmo tendo sido uma experiência pontual, realizada em um curto período de uma 

disciplina de graduação, é possível dizer que a gamificação como estratégia didática 

pode ser diretamente relacionada com as coreografias didáticas, uma vez que as 

etapas/momentos das coreografias foram vividos de forma planejada, organizada, 

tendo os estudantes como protagonistas do seu processo de aprendizagem. 

Para além da simples constatação dos resultados obtidos, foi percebido também que a 

proposta bem organizada e devidamente apresentada aos estudantes foi capaz de 

criar um contexto propício ao desenvolvimento das aprendizagens, o que foi 

destacado por alguns estudantes ao final do processo. 

Neste sentido, a gamificação se alia a outras estratégias didáticas no sentido da 

superação de paradigmas tradicionais de ensino já tão consolidados no ensino 

superior. 
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