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RESUMO 
 

A presente pesquisa teve o objetivo de perceber os impactos da utilização da 
Gamificação no ensino de Biologia como forma de engajar e motivar os alunos para 
uma aprendizagem significativa, fornecendo-nos subsídio para elaboração de uma 
proposta de intervenção sobre um ensino de biologia, diminuindo a desmotivação 
por parte dos discentes. Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica a 
respeito da temática a fim de utilizarmos os estudos mais recentes para maior 
compreensão do fenômeno da Gamificação. Abordou-se as relações sócio históricas 
entre a sociedade e os jogos, observando os fundamentos e compreensão de seus 
usos entre as pessoas, para posteriormente, evidenciarmos uma linha cronológica 
da utilização de estratégias gamificadas, mostrando o surgimento do termo. 
Posteriormente, foi definido o conceito sobre a temática e elementos que estão 
presentes nos jogos, tais como, competição, pontuação, recompensas, níveis, 
placares, entre outros, os quais podem ser utilizados em qualquer estratégia que se 
pretenda gamificar a fim de se alcançar o engajamento das pessoas em um 
determinado objetivo. Visto as questões teóricas, elaboramos um produto gamificado 
de desenvolvimento de competências relacionadas ao ensino de biologia, a fim de 
ser aplicado na Escola Salesiano do Trabalho (Pará/Brasil), sendo desenvolvido em 
turma do 1º ano do ensino médio. A proposta metodológica aplicada de 
Gamificação, foi construída e desenvolvida com base no modelo utilizado pelos 
autores SILVA e colaboradores (2017) aplicado em turmas do ensino superior, a 
mesma foi modelada para ser administrada no ensino médio público. A metodologia 
foi dividida em 4 etapas: Planejamento; Definição de Elementos de Jogos; 
Implantação; e, Validação. Ao analisar todos os aspectos dessa pesquisa, 
constatou-se que os alunos se mostraram interessados em pontos como a 
pontuação e a recompensa, entretanto conforme o trabalho foi progredindo com a 
construção colaborativa no sentido do trabalho em equipe, o que promoveu nítido 
interacionismo e cooperativismo entre os alunos. Logo, obteve-se pontos positivos 
nas duas perspectivas. Percebeu-se que, a partir da aplicação das estratégias, a 
Gamificação apresentou-se como uma estratégia viável para o engajamento e 
motivação dos alunos. 

  

Palavras-Chave: Gamificação; aprendizagem baseada em jogos; engajamento 
e motivação; ensino de biologia. 
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ABSTRACT 
 

This research aimed to understand the impacts of the use of gamification 
in the teaching of biology as a way to engage and motivate students for 
meaningful learning, providing us with input for the elaboration of an 
intervention proposal on a teaching of biology, demotivation by part of the 
students. Initially, a bibliographic research on the subject was performed in 
order to use the most recent studies to formulate an understanding of the 
phenomenon of gamification. The socio-historical relations between the society 
and the games were approached, observing the fundamentals and 
comprehension of their uses among the people, to later, we evidenced a 
chronological line of the use of gamified strategies, showing the emergence of 
the term. Subsequently, the concept of the theme and elements that are present 
in the games were defined, such as competition, scoring, rewards, levels, 
scores, among others, which can be used in any strategy that is intended to 
gamify in order to achieve people's engagement in achieving a particular goal. 
Considering the theoretical questions, we elaborated a gamified product of 
development of competences related to the teaching of biology, in order to be 
applied in the Salesian School of Labor (Pará / Brazil), being developed in a 
class of the first year of high school. The applied Gamification methodological 
proposal was built and developed based on the model used by the authors 
SILVA and collaborators (2017) applied in higher education classes, it was 
modeled to be administered in public high school. The methodology was divided 
into 4 steps: Planning; Definition of game elements; Implantation; and 
Validation. By analyzing all aspects of this research, it was found that students 
were interested in points such as punctuation and reward, however as the work 
progressed with the collaborative construction towards teamwork, which 
promoted clear interactionism and cooperativism. among the students. Thus, 
positive points were obtained from both perspectives. It was noticed that, from 
the application of the strategies, the gamification was presented as a viable 
strategy for the engagement and motivation of the students. 
 
Keywords: Gamification; game-based learning; engagement and motivation; 
biology teaching. 
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1. INTRODUÇÃO – TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO 

No atual contexto da sociedade, tem-se uma nítida divisão entre pessoas que 

fazem parte das ocupações produtivas e são beneficiadas por meio dos avanços 

que provém da tecnologia e aquelas que se encontram a margem delas. No entanto, 

a partir do relatório da Unesco, é objetivo para este século ter uma sociedade com 

possibilidade de vida mais saudável para todos, requerendo um engajamento social 

intenso, que certamente pode-se alcançar por meio de uma proposta educacional o 

qual permita o acesso a um tipo de conhecimento que aumente e enriqueça a visão 

de mundo dos sujeitos (DELORS, 2005). Nesse viés, pode-se verificar que a 

educação, apresenta um grau de grande importância, para que essa proposta seja 

alcançada. 

Sendo assim, desde 1996, com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), faz-se necessário que seja realizada brevemente uma 

reorganização da Educação Básica, a fim que esta possa propiciar e dar conta dos 

desafios impostos pelos processos globais e pelas modificações sociais e culturais. 

Nesse âmbito, na área de ciências biológicas, o ensino de Biologia, ainda 

atualmente está organizado de maneira a privilegiar o aprendizado de conceitos, 

linguagens e metodologias dessa área de conhecimento, tornando-se pouco eficaz 

para gerar um indivíduo com possibilidade de interpretar e intervir na realidade. 

Sendo assim, atingir as demandas atuais traz à tona a necessidade de uma reflexão 

profunda sobre os conteúdos abordados e sobre os procedimentos metodológicos 

utilizados no ensino atual (BORGES; LIMA, 2007). 

Cabe ressaltar que a ciência cresce com uma enorme velocidade, no mundo 

que as pessoas têm acesso de forma rápida e constante, por meio de vários canais 

de comunicação. Muito desse conhecimento está contextualizado em situações da 

vida no dia-a-dia, gerando assim uma necessidade de posicionamento por partes 

dos cidadãos, tanto em interesses próprios quanto coletivos (BORGES; LIMA, 2007). 

Sabe-se que uma das metas do sistema educacional é possibilitar aos futuros 

cidadãos capacidades de aprendizado, para que sejam alunos mais flexíveis, 

eficazes e autônomos (POZO, 2003). Por meio desse contexto, e no sonho de 

reverter os problemas que atingem a educação, percebe-se que a aplicação de 

novas práticas educativas, na verdade, as quais possibilitam o uso de estratégias de 

ensino diversificado, o que permite o auxílio da superação destes obstáculos. 
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Nesse sentido, as atividades lúdicas, representam uma das alternativas viáveis e 

interessantes para aprimorar as relações entre professor – aluno – conhecimento, 

uma vez que a ludicidade e desenvolvemos inúmeras potencialidades como a 

criatividade, o prazer, a interação entre as pessoas, a cooperação, entre outras. 

Certamente, as práticas com atividades lúdicas, são vistas pela sociedade, 

como uma forma de formar os indivíduos num ambiente agradável, dinâmico, 

motivador, harmonioso, enriquecedor e planejado, que permitem a aprendizagem de 

várias habilidades. Outra importante vantagem, no uso de atividades lúdicas, é a 

tendência em motivar o aluno a participar espontaneamente na aula (PEDROSO, 

2009). 

Em meio a toda essa estrutura educacional, e com a finalidade de contribuir 

com esse momento de mudança da estrutura do ensino, será aplicada uma 

metodologia de ensino, a Gamificação, por se tratar de um modelo de ensino 

motivador e criativo. Essa proposta metodológica consiste na utilização de 

elementos da mecânica dos jogos, que não estão inseridos em ambiente de jogo 

(SALEN; ZIMMERMAN, 2012, McGONIGAL, 2011). Este termo foi usado pela 

primeira vez por um pesquisador chamado Nick Pelling (MEDINA, 2013). Muitas 

outras áreas da sociedade já se utilizavam desse modelo de recompensa e de 

pontuação, como empresas, programas de televisão, entre outros. 

A Gamificação é o desenvolvimento de modelos, sistemas ou modo de 

produção em vista de indivíduos, tendo como estratégia a lógica dos games. Tais 

modelos apresentam a motivação, o sentimento e a participação das pessoas que 

estão envolvidas no processo (Human Focused Designer) (CHOU, 2014). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Ao considerar o contexto histórico, o professor torna-se frequentemente 

exposto a desafios, nos quais estão inseridos, deve acompanhar as descobertas 

científicas e tecnológicas, as quais estão de forma presente e constante no 

cotidiano, assim, os professores permanecem em busca de conhecimento teórico e 

metodológico, bem como no aumento da dedicação a fim de que se mantenham 

atualizados no desempenho de sua profissão. Desta forma, pede-se do educador, 

superação dos obstáculos que surgirem, propiciando possibilidades de mudança, ao 

estimular atividades que visem questões de Ciências, Tecnologia e Sociedade 

(CTS). Essas atividades exigem que se unifiquem experiências e estratégias de 

ensino a fim de qualificar a educação desenvolvendo novas competências a serem 

aplicadas nas escolas. 

De acordo com Bazzo (2000), não existe método ideal para ensinar discentes 

a enfrentar a complexidade dos assuntos trabalhados, entretanto existem alguns 

métodos mais favoráveis do que outros. A superação desses entraves baseia-se em 

dois fatores: uma graduação a partir de uma formação com a constituição de 

habilidades e competências, e a disponibilização de formação permanente/contínua 

aos graduados, o que aumenta o contato das instituições de ensino básico com 

universidades e centros de pesquisa, propiciando relações de pesquisa/ 

conhecimento de interesse comum. 

Ao considerar o desenvolvimento de conteúdos em sala de aula, os 

professores lidam com instrumentos de trabalho não satisfatórios, o que pode gerar 

dependência à utilização do livro didático. Segundo Krasilchik (2004), o professor 

por falta de autoconfiança, de preparo, ou por comodismo, limita-se a apresentar aos 

alunos, com o mínimo de modificações, o material elaborado de forma prévia por 

autores que são aceitos como referências em material didático. Uma vez que, 

usando o material feito por outros e produzido industrialmente, o docente abdica de 

sua autonomia e liberdade, tornando-se simplesmente um técnico. 

Desta forma, faz-se necessário, o educador dispor de alternativas que a 

internet possui, o uso de revistas científicas que facilitam atualização sobre os mais 

diversos temas científicos, bem como outra fonte, de grande importância, como a 

formação continuada, requisito para a atualização do conhecimento e criação 

conjunta de novas metodologias de ensino. 
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2.1 O USO DE JOGOS NO ENSINO 

 

Huizinga (2012) afirma que o jogo é algo antigo da cultura, uma vez que esta 

prática, que apesar de suas definições menos rigorosas, pressupõe sempre a 

sociedade humana. Ou seja, mesmo antes da humanidade, os animais irracionais já 

brincavam, não sendo uma ideia do ser humano. Ele ainda afirma que o jogo não é 

apenas algo físico ou biológico, haja vista que análises realizadas não poderiam 

explicar sua intensidade e seu poder de fascinação, características que seriam 

primordiais ao conceito.  

Pode-se afirmar a partir dos estudos de Huizinga, que o jogo se encontra em 

toda parte da vida humana, sendo uma atividade de função social, por meio da qual 

“imagina-se” ou cria-se uma forma diferente de ver o mundo que pode remeter a 

ideia de que se trata de uma atividade que não envolve seriedade. 

De acordo com Huizinga (2012), as características mais comuns e formais do 

jogo são uma atividade livre, de tal forma tomada como “não-séria” e exterior à vida 

cotidiana, no entanto, ao passo que  capaz de absorver o jogador de maneira 

intensa e total. Bem como, caracteriza-se como uma atividade desligada de todo e 

qualquer interesse material, em que não se pode obter nenhum lucro, praticada 

dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo ordens e regras. Além de 

promover a formação de grupos sociais. 

Em síntese, pode-se ressaltar 06 (seis) características pertencentes aos jogos 

em geral: 1 – seria uma atividade livre conscientemente oposta à ideia de seriedade, 

ou seja, relacionada à diversão; 2 – externa a vida cotidiana, “real”; 3 - sem fins 

lucrativos; 4 – delimitada por um espaço e tempo determinado; 5 - possui regras e 

ordem; 6 – agrega grupos e classes sociais a partir de interesses afins, fortalecendo 

segregações (HUIZINGA, 2012). 

Por outro lado, Caillois (2001) discorda de alguns aspectos supracitados, 

entre eles o desligamento de interesse material, “O jogo é ocasião de puro gasto: de 

tempo, de energia, de perspicácia, de destreza e, muitas vezes, de dinheiro para 

adquirir o equipamento do jogo ou eventualmente pagar para um 1. (p. 5 a 6)”. 

Segundo Caillois (2001), o jogo é uma atividade: livre; separada no tempo e no 

espaço; incerta quanto ao seu andamento e resultados; improdutiva; governada por 

regras; e, de faz de conta, fictícia. 
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Quanto à legislação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 

9394/96), no seu Art. 22, prevê que a educação básica deve garantir ao educando 

uma formação que propicie o exercício da cidadania e o progresso no trabalho e em 

estudos futuros. Haja vista que o conhecimento do mundo físico e natural apresenta-

se ainda no ensino fundamental, em que  o aluno é de forma oficial apresentado a 

alguns conceitos básicos da química, física e biologia.  

Nesse contexto, alguns entraves devem ser superados pelos estudantes no 

ensino de ciências, tais como o aprendizado de uma linguagem científica. De acordo 

com Oliveira (2008), torna-se relevante, o aluno ter a capacidade de fazer conexões 

entre os mundos macroscópico e microscópico e o interesse pessoal no saber 

científico. 

No que diz respeito ao ensino médio, a educação tecnológica básica e a 

compreensão dos significados da ciência norteiam o currículo mínimo, o que incide 

no nível dos entraves educacionais com a ampliação do número de informações e o 

grau de dificuldade dos conceitos ministrados. Entretanto, segundo Vygotsky (2010), 

o professor tendo a função de conduzir, de estimular e de avaliar a aprendizagem 

em sala de aula, assume a posição de mediador do processo de aprendizagem, haja 

vista que o desenvolvimento do aluno e seu consequente aprendizado ocorrem 

quando este participa ativamente, devido a isso o professor também participa e que 

propõe desafios em busca de uma solução e de uma participação coletiva. 

Para Gonzalez e Paleari (2006), a utilização do método tradicional de ensino 

(expositivo) privilegia a memorização e compromete o educador quanto aos 

processos de ensino e aprendizagem por não ser capaz de auxiliar os estudantes a 

superar obstáculos que surgem no processo de aprendizagem. Dessa forma, para 

se ter o ensino dos conceitos científicos de forma mais esclarecida e acessível, 

muitos professores buscam utilizar diferentes ferramentas pedagógicas em sala de 

aula. De acordo com Ferreira et al. (2010), esses visam propiciar um aumento na 

qualidade do ensino, o que faz da sala de aula mais agradável e atraente para os 

alunos por meio de modelos, figuras, ilustrações, jogos educacionais e 

experimentação investigativa no ensino. 

Em relação aos jogos visando essa qualidade no ensino, segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a utilização de jogos como instrumento 

didático busca o desenvolvimento da afetividade e das relações interpessoais, o que 

possibilita ao discente enxergar o outro, colocar-se no lugar do outro, refletindo, 
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dessa forma, a respeito dos seus próprios pensamentos (Brasil, 1997). No que se 

refere ao Ensino Médio, os PCNs consideram importante a diversificação dos 

recursos e materiais didáticos (Brasil, 2002). 

Os jogos são vistos como uma ferramenta de baixo custo para a sua 

aplicação, haja vista que dispensa equipamentos auxiliares. No entanto, esse 

instrumento não deve ser considerado apenas como uma diversão, muito menos 

constituir-se a única estratégia de ensino, entretanto, uma forma que propicia mais 

interação entre os alunos, que se tornam agentes ativos na construção do seu 

próprio saber. Ao considerar que a linguagem científica do professor não é 

facilmente compreendida pelos alunos durante as aulas expositivas, e os jogos 

tornam-se pontes de interações entre as linguagens do professor e as dos 

estudantes, o que facilita o estabelecimento de significados comuns a ambos e 

consequentemente a aprendizagem dos conceitos científicos trabalhados nos jogos 

(OLIVARES et al., 2011; FERREIRA E CARVALHO, 2004; FIGUEIRA E VEIT, 2004). 

Para Monsalve, Werneck e Leite (2013b), os jogos têm maior aceitação, e são 

vistos como uma prática habitual no ensino médio, haja vista a massificação da 

tecnologia e ferramentas que se tornam mais acessíveis em ambientes mais 

realistas. Outra consideração são que os jogos são utilizados como ferramentas que 

apoiam as aulas, uma vez que permitem treinar, ensinar, aprender, identificar 

elementos que não são oferecidos com métodos tradicionais. 

Juul (2003) destaca 10 (dez) características dos jogos; resultados; objetivos; 

interação; a relação entre regras, objetivo e o mundo; separação entre a vida real e 

fictícia; não associação ao trabalho; meios menos eficientes; agrupamento social; e, 

ficção. Posteriormente, podem-se agrupar alguns termos e reduzir-se a definição em 

06 (seis) características: 1) regras; 2) resultado variável e quantificável; 3) 

valorização do resultado; 4) esforço do jogador; 5) vínculo do jogador ao resultado; 

e, 6) consequências negociáveis.  

Segundo Juul (2003), o jogo caracteriza-se como um sistema formal pautado 

em regras, com um resultado variável e quantificável, em que distintos resultados 

são verificados por diferentes valores, o jogador empenha esforço com a finalidade 

de influenciar o resultado, o jogador torna-se vinculado, e as consequências da 

atividade são opcionais e negociáveis. 

Huizinga afirma que o jogo é mais antigo que a cultura, uma vez que precede 

a sociedade humana, uma vez que se pode observar as “brincadeiras” dos animais. 
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Em pesquisas anteriores, observa-se uma tentativa de associação do ato de jogar à 

uma manifestação biológica, no entanto, o autor assume uma postura de que exige 

uma função significativa, além de ações como olhar, comer, beber, entre outros. 

De acordo com Alves (2014), durante o tempo em que está se jogando, 

ocorre uma fuga do mundo real caracterizada pela incerteza e pelo acaso. Como se 

o jogador fosse transportado para uma realidade distinta da sua, Huizinga 

denominou círculo mágico. Dessa forma, o jogador parece “hipnotizado” pelo 

ambiente, pela situação na qual existe uma maior interação, concentração e 

engajamento. 

Segundo Kapp (2014), um game pode ser visto como um sistema no qual 

jogadores se engajam em um desafio abstrato, em que possuem regras, 

interatividade e feedback; e que gera um resultado quantificável. Além disso, Alves 

(2014) afirma em relação aos jogos que estes se tornam um aspecto muito 

importante em relação à aprendizagem. 

Na verdade, o desenvolvimento de novos produtos e sistemas, além dos 

fatores tecnológicos, é a evidência de que a sociedade contemporânea mostra estar 

ainda mais interessada por jogos. De acordo com Zichermann e Cunningham 

(2011), nessa realidade o envolvimento de qualquer público deve basear-se em 

fatores como recompensa, reforço e feedbacks, suportadas por mecânicas e 

sistemáticas que visa a potencialidade o envolvimento do indivíduo. Segundo Furió 

et al. (2013), o ato de jogar, além de proporcionar prazer, torna-se um meio de o 

sujeito desenvolver habilidades de pensamentos e cognição, o que estimula a 

atenção e memória. 

Para Zichermann e Cunningham (2011), os mecanismos vistos em jogos 

funcionam como um motor motivacional do indivíduo, propiciando o engajamento 

dos mesmos nos mais variados aspectos e ambientes. Além disso, o engajamento 

constitui-se pelo período de tempo em que o indivíduo apresenta considerável 

quantidade de conexões com outra pessoa ou ambiente. De acordo com Vianna et 

al. (2013), o nível de engajamento do indivíduo no jogo é influenciado por meio do 

grau de dedicação desse às tarefas prescritas. O que na verdade, é vista nas 

soluções do jogo que influenciam no processo de imersão do indivíduo em um 

ambiente lúdico e divertido. Para Muntean (2011), o nível de engajamento do sujeito 

torna-se preponderante e visa o sucesso em Gamificação. 
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De acordo com Domínguez et al. (2013), os jogos possibilitam a promoção de 

contextos lúdicos e ficcionais na forma de narrativas, imagens e sons, possibilitando 

o processo de aprendizagem. No que se refere aos aspectos narrativos, Collantes 

(2013) alega que os jogos propiciam que o indivíduo possa vivenciar um fragmento 

de espaço e tempo característicos da vida real em um contexto ficcional e 

controlado, como se verifica com jogos comuns no dia a dia, por exemplo o futebol, 

jogos de cartas, brincadeiras de esconde-esconde, etc. Cabe ressaltar que em todos 

esses exemplos existem regras e objetivos constituídos sobre os quais, os jogadores 

irão basear suas ações. Logo, no desenvolvimento do jogo, o processo dos 

acontecimentos pode ser identificado e os resultados definidos – perder, ganhar, 

empatar, superar, etc. 

 

2.2 GAMIFICAÇÃO: CONCEITUAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

De acordo com Esa (2012), os games - jogos digitais - são uma forma de 

entretenimento considerada popular entre as pessoas de todas as idades. Ao se 

referir aos Estados Unidos, a maioria das residências possui pelo menos um 

dispositivo capaz de rodar games comerciais (computador, consoles, smartphone), 

na verdade, aproximadamente metade das residências possui um console de 

videogame e a idade média do jogador é de trinta anos. No que diz respeito ao 

Brasil, o impacto dessa indústria não é tão grande, no entanto é considerado 

significativo. 

Pode-se afirmar que a teoria da Gamefication fundamenta-se no design ou 

projetos instrucionais propostos por Lepper (1988) – teoria que faz referência à 

engenharia pedagógica, o autor considera que dentro do design instrucional, a 

motivação intrínseca – satisfação sem recompensa externa – versus a motivação 

extrínseca – recompensa ou a não punição – além dos princípios do design 

instrucional e taxonomia para a motivação intrínseca. Vale ressaltar que as 

recompensas são apresentadas por meio de papéis que o aluno assume e que 

permite que tal aluno acumule pontos para subir ou avançar em algum nível do jogo. 

Esses pontos são representados em vantagens às quais poderá aceder no mundo 

real, por exemplo, ajudar outros alunos nos seus deveres, bem como encontrar erros 

nas notas da classe e participar nas aulas.  
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Ao considerar os games como forma ferramenta de aprendizagem, esses 

servem para potencializar aprendizagens em diversas áreas do conhecimento 

(AZEVEDO e BOMFOCO, 2012, PESCADOR, 2010), bem como existe uma área 

voltada para a aplicação de games na aprendizagem, denominada de Digital Game - 

Based Learning (DGBL) (VAN ECK, 2006) que, entre os seus focos de aplicação, 

está a utilização de games comerciais voltados à aprendizagem de determinados 

conteúdos escolares (AZEVEDO, 2012). 

Werbach e Hunter (2012) afirmam que no âmbito dessa temática, surge um 

novo fenômeno, denominado de Gamificação, em que se constitui na utilização de 

elementos dos games - mecânicas, estratégias, pensamentos - fora do universo dos 

games, com a finalidade de motivar os indivíduos à ação, ajuda na solução de 

problemas e promover aprendizagens (KAPP, 2012). De acordo com Sheldon 

(2012), o referido fenômeno vem se espalhando pela educação, aplicado como 

estratégia de ensino e aprendizagem, voltada a um público-alvo visto na chamada 

geração gamer, e há resultados positivos sendo obtidos por meio dessas 

experiências. 

Para Papert (2008), a Gamificação configura-se como um fenômeno 

emergente, que advém diretamente da popularização e popularidade dos games, e 

de suas capacidades intrínsecas de motivar a ação, a fim de resolver entraves e 

potencializar aprendizagens nas variadas áreas do conhecimento e da vida dos 

indivíduos. Papert (2008), ainda pontua que esse potencial que os games 

apresentam já havia sido visto por mais de três décadas, no entanto naquela época, 

a indústria dos games ainda estava se consolidando. Percebe-se que nos dias de 

hoje, a influência dessa forma de se entreter torna-se o global e alcança 

praticamente todas as camadas da população. 

De acordo com Zichermann e Cunningham (2011), a Gamificação de alguma 

forma pressupõe a utilização de elementos vistos como tradicionais, mas mesmo 

assim são encontrados nos games, como narrativa, sistema de feedback, sistema de 

recompensas, conflito, cooperação, competição, objetivos e regras claras, níveis, 

tentativa e erro, diversão, interação, interatividade, etc..., bem como em outras 

atividades que não são diretamente atreladas aos games, com o objetivo de tentar 

alcançar o mesmo grau de envolvimento e motivação que constantemente verifica-

se nos jogadores quando em interação com games.  
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Para Mcgonigal (2011), a visualização de um determinado entrave ou 

contexto e buscar soluções a partir do ponto de vista de um game designer 

(profissional responsável pela criação de jogos eletrônicos), sabe-se que esse 

profissional de forma geral possui uma capacidade ímpar em produzir experiências 

que concentram a energia e o foco de muitos indivíduos para resolver problemas em 

mundos virtuais. No entanto, a Gamificação não se caracteriza em criar um game 

que aborde o problema, recriando a situação dentro de um mundo virtual, todavia 

em utilizar as mesmas estratégias, métodos e pensamentos utilizados a fim de 

resolver aqueles problemas nos mundos virtuais em situações do mundo real.  

Silva et al. (2015) afirmam que variados conceitos de várias disciplinas do 

ensino médio são ministrados para os estudantes de forma abstrata e de difícil 

entendimento, o que implica em uma consequência a falta de estímulo nos estudos 

e o rendimento não satisfatório escolar. Logo, alguns pesquisadores têm proposto 

métodos mais dinâmicos e integrados de ensino com a finalidade de propiciar o 

melhor entendimento para os estudantes e trazer maiores estímulos para o 

aprendizado. 

De acordo com Huizinga (2010), brincar é algo natural, o que acarreta em ser 

um comportamento, o qual caracteriza o ser humano e a sociedade. Na verdade, o 

jogo torna-se uma atividade que integra o contexto cultural, é comum que haja o uso 

de jogos em outros contextos, como práticas pedagógicas, propiciando ao discente a 

vivência de experiências de aprendizagem que talvez não fossem tão fáceis de 

serem alcançadas por meio do ensino tradicional. Dessa forma, Sheldon (2012) 

afirma que a Gamificação apresenta uma nítida aceitação e consequentemente uma 

rápida difusão pela educação, aplicada como estratégia de ensino e aprendizagem, 

voltado para o público jovem que tem conhecimento sobre os vários conceitos de 

games, o que traz inúmeros resultados positivos. 

De acordo com Fardo (2013), a Gamificação tem se destacado ainda mais na 

área da educação, bem como a Gamificação irá transpor os métodos de ensino e 

aprendizagem que existem nos games para a educação formal. Fardo (2013) ainda 

ressalta que a Gamificação constitui uma estratégia aplicável aos processos de 

ensino e aprendizagem nas escolas e em ambientes de aprendizagem, inserindo os 

elementos dos jogos nesses processos, com a finalidade de aumentar o 

envolvimento e dedicação dos discentes como nos games. 
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Diante dessas conceituações, cabe ressaltar as mais aceitáveis entre os 

pesquisadores e que representam o âmbito da Gamificação (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Conceituação a respeito da Gamificação 

AUTORES (ANO) PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES 

DETERDING et al., 2011b Gamificação corresponde ao uso de elementos de design do jogo 
em contexto de não jogo. 

HUOTARI; HAMARI, 2011 Gamificação é um processo de melhoria de um serviço de 
reconhecimento para experiências lúdicas, a fim de apoiar a 
criação de valor para o usuário. 

WERBACH; HUNTER, 
2012 

Gamificação é o uso de elementos de jogo e técnicas de design de 
jogos em contextos não-jogo. 

ZICHERMANN; LINDER, 
2013 

Gamificação implementa conceitos de design de jogos, programas 
de fidelidade e economia comportamental para dirigir o 
envolvimento dos usuários 

Elaborado pelo autor, 2019. 

 

De acordo com Deterding et al. (2011a), a Gamificação encontra-se nos 

limites do jogo, a Figura 1 mostra que a Gamificação entre dois eixos: no eixo 

horizontal, na extrema esquerda, percebe-se a ideia de um jogo completo e na outra 

extremidade, as partes de um jogo são referentes aos elementos dos jogos, e no 

eixo vertical, tem-se a brincadeira, tratando-se da extremidade inferior no sentido de 

diversão livre e descontraída em relação à extremidade superior, caracterizado por 

um jogo caracterizado como sério e formal. Para Deterding et al. (2011a), a 

Gamificação é atrelada com os elementos do jogo e um jogo mais formal, uma vez 

que representa uma estrutura que segue regras e conflito na competição voltados 

aos objetivos. Ao passo que brincar já mostra um formato mais amplo, expressivo, 

improvisador, bem como diversas recombinações de comportamentos e significados 

dos jogos. 

Portanto, a Gamificação tem evidenciado seu potencial e mostrado como um 

fenômeno emergente, apresentando potencialidades de aplicação em vários campos 

da atividade humana. Na verdade, as estratégias proporcionadas pelos games são 

bastante notórias e dinâmicas na resolução de problemas, compreendidas e aceitas 

naturalmente pelas gerações mais novas (geração Z), os quais cresceram 

interagindo com a tecnologia e esse tipo de entretenimento (ZICHERMANN; 

LINDER, 2013). 
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Figura 1 - Contextualização da Gamificação 

Fonte: Adaptado de Deterding et al. (2011a). 
 

Segundo Surendeleg et al. (2014), ao considerar o fato de que as novas 

tecnologias têm uma poderosa influência a respeito dos aspectos da sociedade, 

marketing, entretenimento, comércio e saúde, percebe-se que neste contexto a 

educação também recebe influência dos avanços tecnológicos. Desta maneira, a 

Gamificação torna-se evidente pelo nítido impacto na forma como se ensina e 

aprende, que pode ser considerada uma tendência emergente na educação. 

Bem (2014) pontua que a área de educação, nos dia de hoje, constitui-se 

como uma das maiores consumidoras de produtos gamificados, auxiliando o 

processo de aprendizagem de maneira mais lúdica, aumentando a motivação dos 

participantes. Existem inúmeros elementos e estratégias existentes na Gamificação. 

De acordo com Zichermann et al. (2011), a Gamificação apresenta sete elementos 

primários: pontuação, níveis, tabelas de ranking, selos (badges), desafios/missões, 

engajamento inicial e demais ciclos de engajamento. Cabe dizer que a ideia mais 

relevante por trás de um sistema gamificado é o “jogador”, o qual pode se utilizar de 

estímulos intrínsecos (como competição e cooperação) e extrínsecos (como pontos, 

níveis, missões, ranking) a fim de realizar as tarefas propostas. 

De acordo com Kapp (2012), o uso da técnica de Gamificação serve para solucionar 

problemas no aprendizado e propõe algumas estratégias de como elas podem 
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favorecer o engajamento de estudantes, dessa forma, faz-se necessário elencar tais 

estratégias. 

Quanto a regras, o jogo possui regras e diversas vezes o envolvimento do 

aluno é tanto de superar os desafios, bem como desafiar as próprias regras; no que 

diz respeito ao conflito, à competição e à cooperação, todo jogo é pautado em 

desafios e os participantes podem competir ou colaborar entre si a fim de alguma 

forma possam superá-los; ao se referir à recompensa e feedback, o jogador sempre 

espera algum tipo de pontuação. Além do que, existem diversos tipos de feedback e 

recompensas que podem ser considerados como estímulo para o jogador continuar 

participando; quanto aos níveis de dificuldade, outra forma de estimular os jogadores 

a continuar participando e de tal formar melhorar sua atuação ao decorrer da 

atividade; em relação à Criação de Histórias, essas apresentam histórias e 

envolvimento com personagens são elementos que visam estimular o engajamento 

para muitos jogadores (KAPP, 2012).  

Além das conceituações, faz-se relevante elencar a metodologia chamada 

“Player Centered Design” que comporta os princípios da Gamificação, os quais 

como exemplo no ambiente de trabalho, por exemplo. Como o próprio nome da 

metodologia já diz, a ideia principal é conhecer o seu “jogador”, ou seja, quem vai 

usar o sistema gamificado, para assim ter o entendimento do contexto, dos  

problemas e das motivações, a fim de a partir disto, definir que elementos dos jogos 

utilizar e monitorar seus resultados para fazer ajustes futuramente. Tais autores 

dividem em cinco etapas. As referidas etapas iniciais constituem-se como conhecer 

seu “jogador” a fim de entender quem ele é e qual seu contexto; bem como, 

identificar a “missão”, de tal forma que entenda o cenário onde o jogador se 

encontra, quais os problemas enfrentados no dia-a-dia e o que pretende alcançar 

com a Gamificação; como também entender a motivação humana, e de que maneira 

o que poderia motivar seus “jogadores”; outro aspecto é aplicar mecânicas de jogos, 

após entender os pontos supracitados para que se decida as mecânicas a serem 

utilizadas; e, gerenciar, monitorar e medir, a fim de observar o progresso e fazer 

ajustes, se necessário. 
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2.3 ESTRATÉGIAS DE JOGO COMO FERRAMENTA PARA APRENDIZAGEM NO 

ENSINO DE BIOLOGIA 

Para o jogo ter coerência, faz-se necessário testes prévios. De acordo com 

Cunha (2012), torna-se relevante que o professor tenha a devida experiência desse 

antes de levá-lo para sala de aula, ou seja, que ele treine, vivencie de alguma forma 

a atividade de jogar. Na verdade, o docente precisa vivenciar a atividade como se 

fosse o estudante, uma vez que dessa forma será mais acessível perceber os 

aspectos de: coerência das regras, nível de dificuldade, conceitos que podem ser 

explorados, como também o tempo e o material necessário para sua realização. 

Cunha (2012) ressalta que a função do professor se caracteriza como 

condutor e orientador das atividades. Logo, um jogo se consistirá mais didático 

quanto mais coerente se a condução for dada pelo professor durante o seu 

desenvolvimento em sala de aula. Cunha (2012) observou que a utilização de jogos 

didáticos provoca alguns efeitos e mudanças no comportamento dos estudantes. 

Dentre elas, a aprendizagem de conceitos; os alunos adquirem habilidades e 

competência; causa no estudante uma maior motivação para o trabalho; melhora a 

socialização em grupo; os estudantes que apresentam dificuldade de aprendizagem 

ou de relacionamento com colegas em sala de aula melhoram sensivelmente o seu 

rendimento e a afetividade; proporcionam o desenvolvimento físico, intelectual e 

moral dos estudantes; faz com que os alunos trabalhem e adquiram conhecimentos 

sem que estes percebam. 

Segundo Cunha (2012), os jogos didáticos ao serem levados para sala de 

aula, propiciam aos estudantes modos distintos para aprendizagem de conceitos e 

desenvolvimento de valores. Quanto ao ensino de biologia, os jogos podem e devem 

ser utilizados como recurso didático na aprendizagem de conceitos; motivação para 

a aprendizagem que reflete no melhor rendimento da disciplina; outro fator seria o 

desenvolvimento de habilidades de busca e problematização de conceitos; a 

contribuição na formação do aluno principalmente no âmbito comunicacional; além 

de permitir experiências não só no meio acadêmico, mas no afetivo ou social do 

discente. 

No que se refere à metodologia, o professor deve ter o papel de condutor e 

orientador de todas as atividades. Logo, para que o aluno apresente um bom 

rendimento da atividade realizada, o docente deve tomar adotar algumas medidas 
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como motivar; bem como propor atividades antes e depois dos jogos; explicitar 

devidamente as regras do jogo; estimular o trabalho de cooperação entre colegas 

quando os jogos forem em grupo; estimular esquemas próprios; não corrigir os erros 

de forma direta, no entanto incitar questionamentos que favoreçam os estudantes a 

descobrirem a solução; fomentar a autonomia nos alunos; incentivar 

questionamentos; explorar todas as potencialidades dos jogos (RIZO, 2011). 

De acordo com Alves, Minho e Diniz (2014) palavras como estratégia, jogo, 

interação, competição, diversão e games são as mais citadas na Gamificação, do 

que os próprios conceitos referentes à aprendizagem. Isso pode ser resultado da 

pesquisa com Gamificação está sendo mais ampliada pelo uso de aplicativos 

gamificados do que por experiências relacionadas à educação. 

Segundo Kapp (2012), o desenvolvimento de uma estratégia atrela na 

utilização de mecânicas dos jogos (sistema de pontuação, recompensa, níveis, etc), 

bem como a ideia de transformar determinado contexto em uma situação de jogo 

com os diversos elementos característicos e por fim a estética (aspectos 

comunicacionais) que necessita estar alinhada com a narrativa e com a linguagem 

dos games. Faz-se necessário também a avaliação dessas estratégias gamificadas, 

como afirma Alves, Minho e Diniz (2014, p 89): 
“Missão bem definida: definição da tarefa que deve ser 
realizada para alcançar a vitória;  
Sistema de Pontuação Eficiente (recompensa/feedback): 
sistema diversificado, justo, crescente possibilitando a 
recuperação/superação de equipes;  

Narrativa e Estratégia bem definidas (Níveis/Fases): 
capacidade de envolvimento da história, aderência com as 
tarefas realizadas; 

Tarefas Claras/Evidentes/Organizadas: objetividade da tarefa, 
nível de dificuldade adequado e aderência ao público-alvo;  

Criatividade: capacidade de unir elementos conhecidos de 
forma diferente”.  

 
Alves, Minho e Diniz (2014) indicam para uma ressignificação do conceito de 

Gamificação em âmbitos educacionais, que são compreendidos a partir de 

estratégias metodológicas estruturadas conforme a mecânica dos games, o que não 

propicia necessariamente na mediação dos jogos digitais. Desta forma, se por um 

lado, a Gamificação envolve o aluno na resolução de problemas reais, auxiliando-o a 

dar significado para aquilo que estuda, de outro possibilita que o professor elabore 

estratégias de ensino mais atreladas com as demandas dos alunos.   
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3 METODOLOGIA  
 

3.1 PÚBLICO ALVO E LOCAL DE APLICAÇÃO 

 

O projeto de pesquisa foi aplicado na Escola Salesiano do Trabalho 

(Pará/Brasil), sendo desenvolvido em uma turma do 1º ano do ensino médio da 

referida escola. 

 

3.2 MÉTODO 

 

A proposta metodológica aplicada chamada Gamificação, foi construída e 

desenvolvida com base no modelo utilizado por Silva e colaboradores (2017) 

aplicado em turmas do ensino superior, a mesma foi adaptada para ser administrada 

no ensino médio público. A metodologia foi dividida em 4 etapas: 

a. Planejamento; 

b. Definição de Elementos de Jogos; 

c. Implantação; e, 

d. Validação. 

 

3.2.1 Planejamento 
 

Para início de construção do procedimento metodológico, foi realizada a 

análise dos planos de aulas propostos para o conteúdo de Bioquímica, o qual foi 

ministrado em um período de três semanas. Na tentativa de organizar tal etapa, 

foram feitas análises dos planos de aulas desse conteúdo, pois entende-se que os 

mesmos fazem parte do cotidiano do professor e por apresentarem o a proposta de 

aplicação do conteúdo (TAKAHASHI; FERNANDES, 2004), logo assim foi possível 

definir quais elementos do jogo iriam estar presentes na etapa seguindo do método. 

Esta fase também se torna ainda mais relevante, pois nela foram definidos os 

períodos de execução da proposta metodológica. 

Com base na distribuição dos objetos de conhecimento (conteúdo) de 

Bioquímica, presente no plano de curso das turmas do 1º ano do ensino médio da 

Secretaria de Educação do Estado - SEDUC, o mesmo foi separado em 3 tópicos: 

a. Tópico 01: Bioquímica I – Água, Sais Minerais e Vitaminas; 
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b. Tópico 02: Bioquímica II – Carboidratos e Lipídios; 

c. Tópico 03: Bioquímica I – Proteínas e Ácidos Nucléicos. 

Tais conteúdos acima citados foram utilizados como uma etapa de aplicação 

da metodologia ativa gamificada. (Figura 02) 

 
Figura 02: Ordem de desenvolvimento dos tópicos ministrados no período de 

aplicação da metodologia ativa Gamificação 

 

 
 Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

 

3.2.2 Definição de Elementos de Jogos 
 

Com a intenção de selecionar tais elementos utilizados na aplicação da 

metodologia, foi inicialmente levado em consideração a necessidade de propostas 

motivadoras e dinâmicas para serem utilizadas. Para nortear a proposta do método, 

foi criado um grupo de conceitos separados em: Motivadores Intrínsecos (Elementos 

de Feedback), que foram responsáveis pela tentativa de gerar a motivação própria 

do sujeito; e, os Motivadores Extrínsecos, elementos externos que envolvem o 

sujeito, proporcionando um aspecto de recompensa. Estes elementos foram 

definidos a partir de pesquisas realizadas em revisões sistemáticas (BORGES et al. 

2013; DICHEVA et al. 2015; HAMARI et al. 2014) e do conjunto de elementos para 

jogos comportamentais desenvolvido por DIGNAN (2011), sendo gerado a partir de 
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COLETIVA	I
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COLETIVA	II

ATIVIDADE	
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tais referências, uma tabela com a citação de tais elementos, os quais podem ser 

conhecidos por meio de observação do quadro 02: 

 
Quadro 02: Mecanismos de Motivação Intrínseca e Motivação Extrínseca. 

ELEMENTOS MOTIVADORES 
INTRINSECOS EXTRÍNSECOS 

Reputação Aleatoriedade 
Progressão Atividade cognitiva 

Nível Cooperação 
Ponto Decisão 

Conquista Segredo 

 
Narrativa 

 
Pressão 

 
Renovação 

 
Competição 

  Fonte: Elaboração do autor, 2019 

Utilizando-se da combinação dos elementos presentes no quadro 2, o 

professor responsável conseguiu gerar diversas combinações dinâmicas para serem 

aplicadas durante o período de desenvolvimento dos tópicos citados anteriormente. 

Sendo assim, foram criadas atividades, que utilizam a combinação dos 

tópicos e os elementos motivacionais, tentado assim utilizar-se de um novo modelo 

de aplicação dos objetos do conhecimento (conteúdos). 

Para tal, as atividades desenvolvidas com o intuito de gamificar o conteúdo de 

bioquímica, foram organizadas tomando-se como referência os tópicos citados 

anteriormente, sendo que as atividades foram classificadas em coletivas e solitárias.  

A ordem das atividades, a determinação do tempo planejado para cada uma 

delas, os elementos do jogo que serão utilizados na composição dos roteiros 

(regras) estão definidos nas tabelas quadro 3 e quadro 4. 
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Quadro 03: Atividades coletivas, respectivos valores em pontos e regras que 

deverão permear toda a avaliação gamificada. 

Atividade coletiva Pontuação Regras 
Fórum acadêmico 5 kcal ü Realizada durante as aulas; 

ü Entregar fora do tempo estabelecido provoca a 

perda de 2 kcal da pontuação; 

ü A equipe vencedora receberá 1 kJ bônus. 

ü Será considerada a equipe vencedora a que 

obter maior pontuação nas questões propostas. 

Valor nutricional 5 kcal ü Realizada durante as aulas; 

ü Entregar fora do tempo estabelecido provoca a 

perda de 2 kcal da pontuação; 

ü A equipe vencedora receberá 1 kJ bônus. 

ü Será considerada a vencedora a que obter 

maior pontuação nas questões propostas. 

Extração de DNA 5 kcal ü Realizada durante as aulas; 

ü Não realizar a tarefa implica na perda de 5 kcal 

da pontuação; 

ü Todas as equipes que concluíram a atividade, 

receberam 1 kJ bônus. 

Fonte: Elaboração do autor, 2019 
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Quadro 4: Atividades solitárias, respectivos valores em pontos e regras que deverão 
permear toda a avaliação gamificada. 

 

Atividade solitária Pontuação Regras 
Bioexercício I 5 kcal ü Realizada no prazo de 1 semana; 

ü Entregar fora do prazo acarretou a perda de 2 

kcal. 

ü Cada aluno que concluiu, recebeu 1 kJ bônus. 

Bioexercício II 5 kcal ü Realizada no prazo de 1 semana; 

ü Entregar fora do prazo acarretou a perda de 2 

kcal. 

ü Cada aluno que concluiu, recebeu 1 kJ bônus. 

ü Só era aceito após a entrega da atividade 

anterior. 

Bioexercício III 5 kcal ü Realizada no prazo de 1 semana; 

ü Entregar fora do prazo acarretou a perda de 2 

kcal. 

ü Cada aluno que concluiu, recebeu 1 kJ bônus. 

ü Só era aceito após a entrega da atividade 

anterior. 

 Fonte: Elaboração do autor, 2019 

As atividades coletivas foram realizadas em equipes, sendo que após a 

montagem das mesmas, estas se mantiveram durante todo o desenvolvimento da 

metodologia. Quando alguma das atividades em grupo não era realizada por um 

determinado aluno, motivado por falta do mesmo, este deveria justificar sua 

ausência na aula seguinte, e o mesmo teria a oportunidade de cumprir a atividade 

individualmente sem o benefício de bônus, já que se precisa das atividades 

anteriores para cumprir a seguinte. Caso não tenha justificativa comprovada, este 

deverá entregar a atividade em um novo prazo e com redução de 3 kcal dos pontos 

pré-estabelecidos. 

As tarefas (atividades) tinham como finalidade atribuir pontuações, as quais 

foram quantificadas e somadas para definição de conceito final (meta), enquanto 

que o cumprimento dos prazos de entrega, participação nas atividades de jogos, 

frequência na disciplina e participação em sala de aula com perguntas, observações 
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e discussões serão atribuídos bônus, que lhes conferiram benefícios na atividade 

(Quadro 5). 

 

Quadro 5: Conquista de Bônus. 

Bônus Objetivos 
1 kJ Frequência nas aulas. 

1 kJ Participação na sala de aula com perguntas, discussão e observações. 

Participar das atividades em grupo na data marcada. 

2 kJ 75% da frequência nas aulas durante todo o período em que será realizada a 

Gamificação. 

Entrega das atividades (missões) na data estipulada. 

2 kJ Pesquisa extra relacionada ao tema. 

 Fonte: Elaboração do autor, 2019 

Como foi citado anteriormente, este modelo foi adaptado de um modelo já 

aplicado no ensino superior, pelos autores Silva e colaboradores (2017), sendo que 

a intenção dos bônus era permitir que os alunos pudessem de recorrer aos mesmos, 

durante a realização das atividades, para lhes permitir benefícios durante o 

desenvolvimento da mesma (Quadro 6). 

 

Quadro 6: Regra para aquisição de benefícios. 

BONUS Benefícios 
1 kJ Receber uma dica durante o desenvolvimento de uma atividade. 

2 kJ Invalidar um item de uma determinada atividade individual ou coletiva. 

2 kJ Remover uma falta não justificada. 

 Fonte: Elaboração do autor, 2019 

A construção das atividades que motivaram o desenvolvimento da aplicação 

dos tópicos (1, 2 e 3) foram criados com base em diferentes dinâmicas e atividades 

realizadas durante todo o período da aplicação, tomando também como referência a 

tabela de ações sugerida por Toda e colaboradores (2016), sendo que para reforçar 

o uso e a necessidade dos planos de aulas, os mesmos serviram como parâmetro 

para a escolha e criação das atividades (Quadro 7). 

  



33 
 

Quadro 7: Modelo de quadro de ações para o docente. 

Data:  

Nome da ação:  

Descrição:  

Motivadores extrínsecos: 

Motivadores intrínsecos: 

Comentários/Acompanhamento: 
Fonte: Elaboração do autor, 2019 

As atividades propostas para o conteúdo de Bioquímica, que foram aplicadas 

junto a estratégia de Gamificação, foram organizadas e demonstradas nos Quadros 

de 08 a 10. 

Sendo que os Quadros de 08 a 10 são referentes a atividades coletivas 

desenvolvidas em sala, no decorrer das aulas semanais, seguindo a sequência dos 

tópicos propostos. 

 

Quadro 08: Atividade coletiva – Bioquímica I 

Data: a definir 

Nome da ação: Fórum acadêmico 

Descrição: Nesta atividade, os alunos foram convidados a assistir 2 pequenos vídeos, que 

ressaltavam a importância da água para os seres vivos e a importância dos minerais e das 

vitaminas. Em seguida foram divididos em grupos. Cada equipe recebeu um texto, que abordava 

uma temática do Tópico Bioquímica I. Eles receberam questões norteadoras, que foram 

respondidas e entregues ao professor. Finalizando a atividade foi feito um breve momento de 

socialização, onde cada equipe expos um pequeno comentário referente a seu tema. 

Motivadores extrínsecos: Narrativa, pressão, cooperação e atividade cognitiva. 

Motivadores intrínsecos: Nível, pontos e conquistas. 

Comentários/Acompanhamento: A equipe que concluir a atividade receberá 5 kcal. O aluno que 

concluiu esta atividade, está automaticamente habilitado para realizar a Atividade coletiva – 

Bioquímica II.  

Fonte: Elaboração do autor, 2019 
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Quadro 09: Atividade coletiva – Bioquímica II 

Data: a definir 

Nome da ação: Valor nutricional 

Descrição: A turma foi dividida novamente em grupos, onde foram mantidos os mesmos 

integrantes da atividade anterior. Cada equipe recebeu embalagens de 5 produtos alimentícios, os 

quais apresentavam a tabela de valores nutricionais. Em seguida, foram feitas verificações dos 

nutrientes e seus respectivos valores nutricionais. Ao final, foi realizada uma avaliação do valor 

nutritivo de cada produto alimentício. 

Motivadores extrínsecos: Competição, pressão, decisão e cooperação. 

Motivadores intrínsecos: Progresso, reputação, nível, pontos e conquista. 

Comentários/Acompanhamento: A equipe que concluir a atividade receberá 5 kcal. A primeira 

equipe que concluiu a atividade recebeu 2 kJ bônus. O aluno que concluiu esta atividade, está 

automaticamente habilitado para realizar a Atividade coletiva – Bioquímica III 

Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 

Quadro 10: Atividade coletiva – Bioquímica III 

Data: a definir 

Nome da ação: Extração do DNA 

Descrição: Esta tarefa teve início com a explicação do modelo de extração do DNA de frutas. Em 

seguida, as equipes foram novamente formadas e cada equipe teve que realizar a prática a 

extração do DNA 

Motivadores extrínsecos: Pressão, decisão, cooperação, aleatoriedade e atividade cognitiva. 

Motivadores intrínsecos: Reputação, progresso, pontos e conquista. 

Comentários/Acompanhamento: A equipe que concluir a atividade receberá 5 kcal. A primeira 

equipe a concluiu a atividade recebeu 1 kJ bônus. O aluno que esteva presente e participou da 

atividade recebeu 1 kJ bônus. 

Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 

As atividades chamadas de solitárias foram descritas nos quadros de 11 a 13, 

sendo que estas atividades foram realizadas de forma individual, fora do ambiente 

de sala de aula. 

  



35 
 

Quadro 11: Atividade solitária – Bioquímica I 

Data: a definir 

Nome da ação: Bioexercício I 

Descrição: Sempre ao final das aulas, em que ocorriam as atividades coletivas, os alunos 

recebiam uma bateria de exercícios, referentes aos assuntos abordados na mesma. Cada aluno 

tinha o prazo máximo de 1 semana para devolver a lista de exercícios.  

Motivadores extrínsecos: Atividade cognitiva, pressão, e competição. 

Motivadores intrínsecos: Reputação, progresso, nível, ponto e conquista. 

Comentários/Acompanhamento: O aluno que concluía essa atividade recebia 1 kJ bônus. O 

aluno que concluía esta atividade, está automaticamente habilitado para realização da Atividade 

solitária – Bioquímica II 

Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 

Quadro 12: Atividade solitária – Bioquímica II 

Data: a definir 

Nome da ação: Bioexercício II 

Descrição: Sempre ao final das aulas, em que ocorriam as atividades coletivas, os alunos 

recebiam uma bateria de exercícios, referentes aos assuntos abordados na mesma. Cada aluno 

tinha o prazo máximo de 1 semana para devolver a lista de exercícios.  

Motivadores extrínsecos: Atividade cognitiva, pressão, e competição. 

Motivadores intrínsecos: Reputação, progresso, nível, ponto e conquista. 

Comentários/Acompanhamento: O aluno que concluía essa atividade recebia 1 kJ bônus. O 

aluno que concluía esta atividade, está automaticamente habilitado para realização da Atividade 

solitária – Bioquímica III. 

Fonte: Elaboração do autor, 2019 
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Quadro 13: Atividade solitária – Bioquímica III 

Data: a definir 

Nome da ação: Bioexercício III 

Descrição: Sempre ao final das aulas, em que ocorriam as atividades coletivas, os alunos 

recebiam uma bateria de exercícios, referentes aos assuntos abordados na mesma. Cada aluno 

tinha o prazo máximo de 1 semana para devolver a lista de exercícios.  

Motivadores extrínsecos: Atividade cognitiva, pressão, e competição. 

Motivadores intrínsecos: Reputação, progresso, nível, ponto e conquista. 

Comentários/Acompanhamento: O aluno que concluía essa atividade recebia 1 kJ bônus.  

Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 

3.2.3 Implantação 
 

Para a realização desta etapa, foi realizado um momento com os alunos de 

apresentação e explanação referentes às regras operacionais que deveriam ser 

seguidas durante a aplicação da Gamificação, as regras específicas das atividades 

que foram propostas, foram citadas, porém sempre antes da aplicação de cada 

proposta, eram feitas as considerações de cada atividade, segundo as definições 

estabelecidas na fase de definição dos elementos.  

Durante a fase de implantação, foram feitos encontros para medição da 

satisfação da turma como um todo, a fim de evitar que os alunos fossem 

penalizados por conta do processo (Quadro 14). 
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Quadro 14: Modelo de quadro de progresso (mapa de progresso) utilizado na 

Gamificação por aluno. 

 ALUNO 1 ALUNO 2 ALUNO 3 ALUNO 4 ALUNO 5 ALUNO X 

BIOQUÍMICA I       

ACI *       

ASI       

BÔNUS       

BIOQUÍMICA II       

ACII       

ASII       

BÔNUS       

BIOQUÍMICA III       

ACIII       

ASIII       

BÔNUS       

CON. FINAL       

 Fonte: Elaboração do autor, 2019 

* - ACI – Atividade coletiva I; ACII – Atividade coletiva II; ACIII – Atividade coletiva III; ASI – Atividade 

solitária I; ASII – Atividade solitária II; e, ASIII – Atividade solitária III. 

 

Também neste momento foi aplicado um questionário na turma, antes da 

aplicação da estratégia para fins comparativos com o questionário final da validação 

do método. Os questionários aplicados foram chamados de Questionário 01 e 

Questionário 02 (Apêndices 01 e 02). 

 

3.2.4 Validação 
 

Para validar o processo, foi utilizado o Intrinsic Motivation Inventory (IMI), um 

instrumento de medição multidimensional que visa avaliar a experiência subjetiva do 

usuário, quanto à atividade realizada. Após coleta e a análise das respostas, foi 

possível planejar a próxima ação, visto que, também foram utilizados os relatos dos 

alunos. 

  Para tal análise, os alunos utilizaram uma escala (1 a 7) de satisfação para 

responder as perguntas descritas nos questionários aplicados no início e no fim das 

da Gamificação, modelo proposto (Quadro 15). 
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  Os referidos questionários tiveram suas questões elaboradas no intuito de 

abordar a motivação intrínseca, a motivação extrínseca e situação amotivacional 

perante a estratégia. 

 
Quadro 15: Escala de pontuação gradativa das respostas 

1  

(ruim ou 
nada ou 

não) 

2  

(muito 
pouco) 

3  

(pouco) 

4  

(regular ou 
médio) 

5  

(bom) 

6 

(muito 
bom) 

7 

(excelente 
ou tudo ou 

sim) 

Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 

No Quadro 16 a seguir, tem-se um breve resumo das etapas e a descrição 

das atividades realizadas em cada momento da prática. 

 

Quadro 16: Resumo de execução do método. 

Fase Descrição 

Definição dos Conteúdos Analisar planos de aula e ementas Definir 

Gerar mapa conceitual 

Definir tempo da disciplina 

Definir Ações 

Definição dos Elementos de Jogos Definir Elementos de motivação das ações  

Definir elementos de propriedade das ações 

Definir dinâmicas  

Preencher Tabela de Ações 

Implantação  Explanar as ações que serão desenvolvidas  

Explanar as regras envolvidas  

Aplicar o método 

Validação  Aplicar o IMI para avaliar a motivação do 

discente  

Coletar relatos  

Analisar respostas para próxima iteração 
 Fonte: Elaboração do autor, 2019 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 – PARTICIPANTES E LOCAL DA PESQUISA 

 

 Este trabalho foi realizado na Escola Estadual Salesiano do Trabalho (Código 

do Inep 15041387) (Figura 03), localizada no bairro da Pedreira, na cidade de Belém 

– Pa. Atualmente estão matriculados 617 alunos no ensino fundamental anos finais 

e 783 alunos no ensino médio, sendo que destes 230 encontram-se no 1º ano do 

ensino médio; e, 16 alunos são portadores de necessidades especial (Figura 04). 

 

 

Figura 03: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Salesiano do Trabalho. 

 
 Fonte: Elaboração do autor, 2019 
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Figura 04: Total de alunos em porcentagem matriculados no ano de 2019 na escola 

Salesiano do Trabalho. 

 
 Fonte: Elaboração do autor, 2019 

A metodologia ativa gamificada foi aplicada em apenas uma turma do ensino 

médio, correspondente ao 1º ano (turma 105 – tarde) (Figura 05) que apresenta 

atualmente ativos um total de 39 alunos, sendo 21 alunos do sexo masculino e 19 

alunos do sexo feminino. 

 

Figura 05 - Alunos do 1º ano do ensino médio (Turma 105).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Elaboração do autor, 2019 

Fundamental	
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4.2 APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA GAMIFICADA 

  

Como base na definição já realizada e descrita na metodologia deste trabalho, 

foi utilizado o objeto do conhecimento (conteúdo) da disciplina Citologia, o tópico 

Bioquímica, por ser componente inicial do assunto e ter coincidido com o período de 

aplicação do trabalho. 

 Para não fugir da sequência estabelecida previamente, o referido conteúdo foi 

dividido em 3 tópicos aqui chamados de Bioquímica I, Bioquímica II e Bioquímica III. 

 A prática da metodologia foi desenvolvida em 4 semanas, sendo que em cada 

uma delas as turmas de 1º ano do ensino médio possuem um total de 3 aulas 

(encontros), com o tempo de duração de 45 minutos por aula, logo, está atividade foi 

realizada em um total de 13 aulas. (Tabela 01) 

 

Tabela 01: Número de horas/aulas (H/A) utilizadas para a aplicação da metodologia 

gamificada. 

ATIVIDADE GAMIFICADA Nº DE AULAS 

Questionário 01 1 H/A 

Apresentação 2 H/A 

Tópico I 3 H/A 

Tópico II 3 H/A 

Tópico III 3 H/A 

Questionário 02 1 H/A 

TOTAL 13 H/A 

 

 Além das semanas destinadas aos tópicos I, II e III, foi utilizada uma semana 

inicial para aplicação do questionário 01 e apresentação da metodologia, e por fim 

uma aula da semana seguinte para a aplicação do questionário 02. 

 Importante ressaltar que devido o docente apresentar apenas esta turma de 

1º ano na referida escola, todas as aulas eram ministradas no mesmo dia (quinta-

feira), uma das aulas antecedendo o intervalo (15h as 15h45) e as 2 aulas restantes 

no final da tarde (17:30h as 19:00h) 
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4.2.1 Gamificação – Bioquímica I (Água, Sais minerais e Vitaminas). 
 

a. Gamificando a atividade 

 

Para relatar a forma de Gamificação do Tópico I (Bioquímica I - Água, Sais 

minerais e Vitaminas) foi utilizado o Plano de Aula (Apêndice 01), bem como o 

modelo proposto pelos autores Silva e colaboradores (2017), aliado a vivência 

docente. 

Tentando adequar a proposta metodologia, as condições do sistema 

educacional e da escola, foram pensadas atividades que pudessem ser realizadas 

dentro do espaço oferecido pela instituição de ensino e se adequassem a realidade 

dos alunos, bem como o conteúdo estabelecido para tal.  

Considerando tais componentes foram estabelecidas as atividades que foram 

chamadas de coletivas, pois seriam realizadas em grupo e no espaço escolar; e, 

solitárias, pois seriam realizadas fora do ambiente escolar de forma individualizada. 

Retomando a tabela 01, que apresenta os elementos de motivação intrínseca 

e extrínseca, foram escolhidos elementos que poderiam ser aplicados e utilizados 

dentro da estratégia da atividade. 

De acordo com Lee (2011), o uso da Gamificação com o propósito de resolver 

problemas e instigar questionamentos apresenta-se como uma excelente 

metodologia facilitadora do ensino aprendizagem nos seguintes fatores: a) No 

aspecto cognitivo, haja vista que promove a motivação e o engajamento dos 

envolvidos, auxiliando-os na exploração e descoberta, incentivando o planejamento 

e execução de tarefas para alcançar os objetivos propostos; b) No aspecto 

emocional, uma vez que instiga a curiosidade, a competição e cooperação, a 

descoberta do potencial individual pelo próprio sujeito e favorece a oportunidade de 

superar e entender as falhas individuais como parte essencial do ciclo de 

aprendizagem; c) No aspecto social, pois reforça o papel do indivíduo em um grupo, 

reconhecimento e inserção social no ambiente de ensino. 

Para a Gamificação da atividade coletiva I – Fórum Acadêmico, foram 

selecionados como motivadores intrínsecos: 

I. Nível: pois essa atividade permitiu a realização da próxima; 

II. Pontos: para definir o que foi atribuído como indicador de 

recompensa por cada atividade concluída; e, 
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III. Conquista: para revelar o aspecto de feedback motivacional de 

cada aluno. 

Já para definir os motivadores extrínsecos foram escolhidos: 

I. Narrativa: Pois durante a socialização deveriam relatar a ideia 

central do texto; 

II. Pressão: Pois cada etapa tinha um tempo de realização; 

III. Cooperação: Por se tratar de uma atividade em grupo; e, 

IV. Atividade cognitiva: Por se considera que existe uma 

heterogeneidade de conhecimentos pertencentes a cada indivíduo. 

 

Segundo Zichermann e Cunningham (2011), a motivação intrínseca é aquela 

inerente aos usuários, sem ser necessariamente baseada no mundo ao seu redor. 

Ao considerar a motivação extrínseca pode ser caracterizada como os engajadores 

externos, influenciados pelo meio, como o desejo de ganhar dinheiro. 

Da mesma forma, foram selecionados elementos que garantissem a prática 

metodológica para a atividade solitária I – Bioexercício I, onde como motivadores 

intrínsecos foram selecionados: 

I. Reputação: Por se tratar de um elemento que motivaria 

individualmente a realização da tarefa; 

II. Progresso: Pelo fator do indivíduo perceber que estava progredindo 

no processo 

III. Nível: para permitir a execução da atividade seguinte; 

IV. Ponto: para definir o que foi atribuído como indicador de 

recompensa por mais uma atividade concluída; e, 

V. Conquista: para revelar o aspecto de feedback motivacional de 

cada aluno. 

E por fim, como elementos de motivação extrínseco, foram escolhidos: 

I. Atividade cognitiva: Por representar um elemento de conhecimento 

de cada individual; 

II. Pressão: Pois existia um prazo de realização da mesma; e, 

III. Competição: Pois definiria a posição do aluno na classificação. 

Para Lopes, Toda e Brancher (2015), para ambientes monousuários, que 

podem ser consideradas atividades individuais, não é uma boa alternativa a 

implantação de placares, para ambos os gêneros. Uma vez que, os jogadores 
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também não consideram relevante o treinamento de atividades psicomotoras, no 

entanto, prioriza o treinamento de atividades cognitivas. Ou seja, em um ambiente 

de ensino, pode-se considerar o desenvolvimento de atividades que contribuam ou 

auxiliem no processo de treinamento de atividades cognitivas dos alunos. 

 

b. Descrevendo a atividade 

 

Para dar início ao desenvolvimento da atividade coletiva I (Fórum 

Acadêmico), durante a 1ª aula da tarde, foi solicitado para que os alunos reunissem 

em sala suas equipes previamente definidas em conjunto com o docente e os 

discentes na aula de apresentação da metodologia. Neste momento foram formadas 

6 equipes, sendo que algumas com 6 e outras com 7 componentes, devido ao 

número total de alunos que não permitia a formação de todas as equipes com o 

mesmo número de componentes. 

Em seguida a turma foi convidada a assistir dois pequenos vídeos, o primeiro 

intitulado de “A importância da água” de aproximadamente 12 minutos e o segundo 

intitulado “A importância da suplementação com vitaminas e minerais” de 

aproximadamente 11 minutos. Ao final deste momento, os alunos e o professor 

conversaram de modo geral a respeito da importância de tais componentes para 

nossa saúde. 

Ao retornarmos para as 2 aulas seguintes e já termos assistido os vídeos, as 

equipes receberam textos referentes aos temas, sendo que 2 equipes receberam 

textos sobre a Água, 2 equipes receberam textos sobre os Sais minerais e 2 equipes 

receberam textos referentes as Vitaminas (Anexos 01). 

Durante o tempo de uma aula, os alunos foram orientados a lerem e 

debaterem juntos os temas mais relevantes dos textos, sendo importante ressaltar 

que cada equipe de acordo com o tema central de seus textos, recebeu algumas 

perguntas norteadoras para fomentar e estimular este momento. (Apêndice 02) 

Dignam (2011) afirma que ainda que a competição seja um fator inerente aos 

seres humanos, alguns indivíduos preferem atividades cooperativas. Este elemento 

foi bastante influenciado pela evolução tecnológica que permitiu a comunicação e 

interação entre jogadores, dentro do jogo. No entanto, este não se limita a 

cooperação apenas com outros jogadores, mas também com os personagens dentro 

do sistema. 
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No último tempo de aulas, foi dada a oportunidade de cada equipe relatar o 

contexto geral de seu texto, além de gerar um momento de socialização, debates e 

relatos de vivências década equipe. 

Ao final desta etapa, cada aluno recebeu uma lista de exercício chamada 

Bioexercicío I (Anexos 02), que correspondeu a atividade solitária I, que deveria ser 

entregue na aula seguinte. 

 

c. Percepção docente 

 

Com a intenção de coletar algumas informações e para que estas não 

caíssem no esquecimento, foi utilizado um método muito indicado e certamente 

pouco utilizado por certa parte dos docentes, o “memorial”, que seria um artefato de 

anotações, observações e percepções do docente ao longo da atividade. Porém, 

ressalto que não fiz uso corretamente do mesmo, pois não segui fielmente seu 

modelo de uso, contudo o pouco que usei acredito ter sido fundamental para tais 

percepções. 

Durante a aplicação do tópico I, iniciamos o mesmo utilizando 2 vídeos.  Pude 

perceber que a maior parte da turma, acompanhou de forma atenciosa, porém 

alguns alunos permaneceram no uso de celulares e outros de cabeça baixa, ressalto 

que antes de iniciar os vídeos, fiz aquelas observações tradicionais, que não 

poderiam ficar utilizando celulares, nem conversando, nem distraídos e como de 

costume reforcei que era uma atividade avaliativa. 

Na segunda parte da atividade, os grupos analisaram e responderam 

perguntas referentes a textos entregues a eles. Nessa parte da atividade, houve 

uma participação maior dos alunos, porém o que pode ser ressaltado é o fato de que 

a maioria dos grupos não estava focado na análise do texto, e sim na procura das 

respostas das questões, pois acreditavam que assim que acabasse de responder 

seriam liberados. Então, fiz o comentário para recordarem que após leitura, análise e 

resolução das questões, haveria um momento de socialização. 

No entanto, 2 equipes chamaram a atenção, pois organizaram de forma muito 

semelhante, leram o texto e debateram entre si, e só em seguida responderam as 

questões. Sendo que estas foram as primeiras equipes a finalizarem esta atividade. 

Durante a socialização, também foram estas equipes que se destacaram, pois, a 

maioria dos componentes faziam intervenções mais coerentes.   
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4.2.2 Gamificação – Bioquímica II (Carboidratos e Lipídeos) 

 

a. Gamificando a atividade 

 

Novamente seguindo o modelo de Silva e colaboradores (2017) e utilizando-

se dos demais parâmetros para a Gamificação da atividade Bioquímica II 

(Carboidratos e Lipídeos). 

Foram selecionados como elementos motivacionais para a atividade coletiva 

II, entre os componentes de motivação intrínseca: 

I. Progresso: Novamente motivado pelo fato de o indivíduo perceber 

que estava progredindo no processo; 

II. Reputação: Aumentado sequencialmente a autoestima do 

educando; 

III. Nível: Reforçando a ideia de avançar na prática educativa; 

IV. Pontos: Renovando a ideia de conquista de bonificações referentes 

a atividade; e, 

V. Conquista: Confirmando o aspecto de feedback motivacional de 

cada aluno. 

Complementando a escolha dos elementos motivacionais, os motivadores 

extrínsecos escolhidos para esta atividade foram: 

I. Competição: Reforçando o aspecto de disputa para a finalização da 

atividade; 

II. Pressão: Por se tratar de uma atividade que estabelecia ordem de 

entrega; e, 

III. Cooperação: Por se tratar de uma atividade e exige integração da 

equipe. 

Seguindo os mesmos critérios utilizados na definição dos elementos 

motivacionais da atividade solitária I (Bioexercício I), foram escolhidos os elementos 

para a atividade solitária II – Bioexercício II, como motivadores intrínsecos foram 

selecionados: 

I. Reputação: Por se tratar de um elemento que motivaria individual a 

realização da tarefa; 
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II. Progresso: Pelo fator do indivíduo perceber que estava progredindo 

no processo 

III. Nível: Pois define a execução da atividade seguinte; 

IV. Ponto: para definir o que foi atribuído como indicador de 

recompensa por mais uma atividade concluída; e, 

V. Conquista: para revelar o aspecto de feedback motivacional de 

cada aluno. 

Como elementos de motivação extrínseco, foram escolhidos: 

I. Atividade cognitiva: Por representar um elemento de conhecimento 

de cada individual; 

II. Pressão: Pois existia um prazo de realização da mesma; e, 

III. Competição: Pois definiria a posição do aluno na classificação. 

 

b. Descrevendo a atividade 

 

Para darmos continuidade a segunda semana da Gamificação, que 

correspondeu ao Tópico II – Bioquímica II (Carboidratos e Lipídeos), iniciamos 

recolhendo a atividade solitária I, reforçando as conquistas dos que completaram a 

atividade e salientando aos que não concluíram, a possibilidade de entrega, 

reforçando as penalidades da entrega em atraso.  

Em seguida, para darmos ao desenvolvimento da metodologia, no 1º horário 

de aula, o docente construiu um breve mapa mental referente as biomoléculas que 

seriam conhecidas e estudadas na oportunidade, além de um breve comentário 

sobre aspectos gerais das mesmas. 

Nos tempos de aulas seguintes, demais início a parte prática da atividade 

coletiva II, novamente solicitamos a formação das equipes já definidas 

anteriormente. Cada equipe recebeu um total de 5 embalagens de produtos 

alimentícios, nos quais encontrava-se as tabelas referentes à aos valores 

nutricionais dos mesmos. Neste momento da atividade, eles deveriam identificar as 

características nutricionais dos alimentos. 

Sendo que nesta atividade, a primeira equipe que entregasse o formulário, 

seria considerada vencedora da atividade, a ganharia um acréscimo de bônus. 

Para finalizar a atividade, realizamos um breve momento de socialização 

entre as equipes mediadas pelo docente. 
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Lopes, Toda e Brancher (2015) afirmam que ao desenvolver tarefas para 

ambientes multiusuários (ou grupos, em sala de aula), é recomendável utilizar 

conquistas e placares, de modo que estimule uma competição saudável e 

cooperação entre os integrantes. Estes elementos foram recomendados, pois foram 

considerados altamente relevantes para o público destes ambientes. 

Ao final desta atividade, os alunos receberam a atividade solitária II – 

Bioexercício II (Anexo 03), foi reforçado que o mesmo deveria ser entregue na 

semana seguinte, lembrado que os alunos com pendências, somente poderiam 

entregar essa atividade II, mediante a entrega da atividade I. 

 

c. Percepção docente 

 

Como relatado anteriormente, no primeiro tempo de aula fiz a construção de 

um mapa mental e breve comentário sobre as biomoléculas que seriam trabalhadas, 

minha percepção inicial, foi que eles aparentemente se sentiram mais confortáveis, 

acredito que por se tratar de um modelo mais familiar, para fomentar a discursão fiz 

intervenções do tipo: “Vocês conhecem alguém que é diabético”, “vocês sabem o 

que é triglicerídeo e colesterol”, etc. Percepção que de forma geral eles conheciam, 

porém não sabiam diferenciar ou relacionar com o nosso cotidiano. 

No segundo momento da atividade, após entrega e início da atividade prática, 

fiz apenas uma consideração, que cada equipe poderia usar apenas um celular, 

para a utilização da calculadora, algo me chamou atenção, todos as equipes 

concentrados e focados no desenvolvimento da atividade. 

Todas equipes finalizaram a tarefa antes do tempo estabelecido. Sobrando 

um tempo maior para a socialização. Nesta etapa de conversa, percebi que os 

educandos estavam mais participativos, com maior autonomia e segurança em suas 

intervenções, claro que alguns alunos ainda com participações tímidas.  

Um comentário feito por uma aluna, que pode ser considerado bem 

interessante, sem que eu me remetesse a aula inicial, ela disse: “professor quer 

dizer que os alimentos diets não tem açúcar (carboidratos) e os light não tem 

lipídios?”, e antes que eu respondesse outra aluna afirmou: “Sim. Por isso, que os 

diabéticos devem usar alimento que sejam diets e não lights”. 

Em cima de tais comentários e afirmações, foi contribuindo com minhas 

intervenções. Após aquela tarde, a sensação que tive, foi de ter uma turma com 
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mais autonomia. Quebrando um pouco o protocolo, ao final da aula, informei aos 

alunos, que todas as equipes teriam conquistado os bônus, que anteriormente 

seriam dados apenas a equipe que terminasse primeiro. 

 

4.2.3 Gamificação – Bioquímica III (Proteínas e Ácidos Nucleicos) 
 

a. Gamificando a atividade 

 

Novamente para a Gamificação desta última etapa da proposta metodologia, 

utilizaremos os parâmetros já estabelecidos neste trabalho.  

Para a realização da atividade coletiva III, os elementos motivacionais 

intrínsecos escolhidos foram: 

I. Reputação: Por esta relacionado sempre com a elevação da 

autoestima do educando; 

II. Progresso: Por permitir que se perceba o avanço na aquisição de 

conhecimento; 

III. Pontos: Reforçando a ideia de conquista de bonificações referentes 

a atividade; e, 

IV. Conquista: Confirmando o aspecto de feedback motivacional de 

cada aluno. 

E como elementos de motivação extrínsecas da atividade, foram selecionados 

os componentes: 

I. Pressão: Pois a atividade correspondente exige agilidade; 

II. Decisão: Para tomar as ações corretas no desenvolvimento da 

mesma; 

III. Cooperação: Por se tratar de uma atividade que necessita da 

participação de toda a equipe; e, 

IV. Atividade cognitiva: Por utilizar a captação de informações 

previamente fornecidas. 

Seguindo os mesmos critérios utilizados na definição dos elementos 

motivacionais da atividade solitária I e II (Bioexercício I e II), foram escolhidos os 

elementos para a atividade solitária III – Bioexercício III, como motivadores 

intrínsecos foram selecionados: 
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I. Reputação: Por se tratar de um elemento que motivaria individual a 

realização da tarefa; 

II. Progresso: Pelo fator do indivíduo perceber que estava progredindo 

no processo 

III. Nível: Ponto de partida da execução da atividade seguinte; 

IV. Ponto: para definir o que foi atribuído como indicador de 

recompensa por mais uma atividade concluída; e, 

V. Conquista: para revelar o aspecto de feedback motivacional de 

cada aluno. 

Como elementos de motivação extrínseco, foram escolhidos: 

I. Atividade cognitiva: Por representar um elemento de conhecimento 

de cada individual; 

II. Pressão: Pois existia um prazo de realização da mesma; e, 

III. Competição: Pois definiria a posição do aluno na classificação. 

 

b. Descrevendo a atividade 

 

Iniciamos esta última etapa da Gamificação, recebendo a atividade solitária II 

para concluir o Tópico II – Bioquímica II (Carboidratos e lipídeos). Relembrando mais 

uma vez as regras de entrega da mesma. 

Para dar início ao Tópico III – Bioquímica III (Proteínas e Ácidos Nucleicos), 

durante a 1ª aula foi realizado um momento de apresentação das biomoléculas e em 

seguida passado um vídeo que demonstrava a atividade prática, que corresponderia 

a atividade coletiva III.  

O vídeo mostrava a forma de extração do DNA de frutas, com materiais de 

fácil acesso, por se tratar de produtos do nosso cotidiano. Em seguida ainda no 1º 

horário, foi apresentado um roteiro de realização da atividade (Apêndice 02).  

Nas aulas finais foi solicitado a turma que novamente formassem suas 

equipes, já pré-definidas, em seguida cada equipe recebeu o material para 

realização da prática. Cada equipe deveria seguir o roteiro fornecido (Apêndice 03) e 

desenvolver a atividade. Ao final da realização, o docente deveria ser informado e 

verificar se a equipe atingiu o objetivo da prática. Por fim, cada equipe deveria 

entregar um relatório anteriormente fornecido pelo docente, e só então a atividade 

era validada e identificada como concluída. 
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Ao final cada aluno recebeu a atividade solitária III – Bioexercicio III, que 

deveria ser entregue na semana seguinte. 

 

c. Percepção docente 

 

Nesta última etapa de aplicação da Gamificação, que correspondia a 

aplicação do tópico III, as ações iniciais foram de apresentação e exibição de um 

vídeo. O destaque inicial que posso ressaltar, é de que durante a exibição do vídeo, 

um número bem maior de alunos estava focado no mesmo, diferentemente da 

exibição dos vídeos do tópico I. 

Outro destaque ficou por conta da realização da segunda parte da atividade, 

pois as equipes de modo geral, empenharam-se na realização da mesma. Com 

maior grau de autonomia, organização, cooperação e disposição. 

Na Gamificação, Martins e Giraffa (2015) pontua que o papel do professor 

deve ser de mentor, gestor e facilitador da aprendizagem, atuando como referência 

em criatividade, aplicando seus conhecimentos pedagógicos desenvolvidos através 

de oportunidades de formações e da participação em redes profissionais, atendendo 

a múltiplos estilos de aprendizagem e trabalhando com competências transversais.  

 

4.3 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 01 E 02. 

 

4.3.1 Questionário 01 
 

Como proposto na metodologia deste trabalho, foi realizada a aplicação de 

um questionário prévio (ANEXO 04), com perguntas fechadas, referente há alguns 

tópicos que se mostrariam importantes e relevantes para o desenvolvimento e a 

análise qualitativa e quantitativa do mesmo. 

Ressaltando que está turma de 1º ano (105) possui um total de 39 alunos, 

porém no dia da aplicação deste formulário, estavam presentes apena 33 alunos. 

Na tentativa de uma análise mais concisa, foram agrupadas algumas 

questões do formulário, para gerar uma avalição, mas consistente. Inicialmente, 

relacionamos perguntas referentes ao estudo da disciplina Biologia, que nos permitiu 

concluir que para os alunos pesquisados, 97% afirmou tem interesse no estudo de 
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Biologia, e ainda que aproximadamente 66% considerar que não apresenta 

dificuldades no estudo dessa ciência.  

 

Figura 06: Gráfico referente ao Interesse e a percepção dos alunos em relação a 

dificuldades no estudo de Biologia. 

 
  Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 

 Para tentar mensurar o grau de motivação dos alunos em estudar Biologia, e 

ainda como a intenção de comprovação do interesse no estudo da disciplina, 

verificamos que 61% sentem uma motivação mediana, 21% apresentam muita 

motivação, 18% pouca motivação e nenhum aluno ressaltou não ter motivação para 

o estudo da mesma (FIGURA 7A). Já no que diz respeito ao tempo destinado ao 

estudo, averiguamos que 55% dos alunos utilizam por volta de 1 hora de estudo 

semana, sendo que 36% dos alunos não dedicam nenhum tempo de estudo durante 

a semana. (FIGURA 7B) 
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Figura 7A E 7B – Motivação e tempo  

 
 Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 

Ainda no aspecto de envolvimento e estudo, podemos verificar a relação de 

motivação com tempo de estudo, onde percebemos o grau de aplicação dos alunos, 

que dos entrevistados 67% considera-se um aluno mais ao menos aplicado, 27% 

consideram-se aplicados e 6% afirmaram que não são estudantes aplicados.  

 

 

Figura 08 – Aluno aplicado  

 
  Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 

 Por se tratar de uma disciplina, que está diretamente relacionada com o 

nosso cotidiano e por termos como assunto abordado na prática metodológica, que 
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investigamos se o grupo de alunos apresentava interesse por conhecer a forma de 

obtenção de energia pelo corpo, onde obtemos a informação que 81% dos alunos 

apresentam tal interesse e 19% não manifestaram curiosidade pelo tema (FIGURA 

8A). Foi perguntado ainda se os educandos conseguiam associar ao estudo de 

Biologia com elementos do seu dia-a-dia, visto que 73% afirmaram que sim e 27% 

relatam que não conseguiam fazer tal associação (FIGURA 9 B). 

 

Figura 9 A E 9B – Interesse e relacionamento com a biologia  

 
 Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 

 Para investigar se o grupo de alunos estava disponível para utilização de 

novas práticas metodológicas. Foram feitas perguntas direcionadas a tal contexto. 

Primeiramente foi perguntado se os educandos apresentavam resistência a 

mudança no método de ensino, onde 24% afirma que sim possui resistência, 39% 

que não possui resistência e 36% que tanto faz (FIGURA 10). 

Por se tratar de uma prática que apresentava atividades em grupo, foi 

perguntado se os mesmos gostavam de realizar trabalhos em grupo, onde 67% 

respondeu que sim, 6% que não gostavam e 27% que tanto faz (FIGURA 10). 

E por fim, foi investigado se durante essas práticas, os alunos sentiam-se 

desmotivados para a realização das atividades, sendo que 21% afirmou que sim, 

52% que não e 27% tanto faz (FIGURA 10). 
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Figura 10 – Novas metodologias 

 
  Fonte: Elaboração do autor, 2019 

Sendo assim, com a intenção de perceber se a turma já havia tido contato 

com a proposta metodológica deste trabalho de pesquisa, foram feitas perguntas 

referentes ao método de Gamificação. 

 Primeiramente foi indagado se os alunos sabiam o que era Gamificação, onde 

6% afirmou que sim e 94% que não. Em seguida, se apresentavam conhecimento 

referente a aplicação da Gamificação em sala, neste caso 100% dos alunos 

afirmaram que não; e, por fim, se os mesmos já tinham participado de alguma 

aplicação de Gamificação, onde 3% afirmavam que sim e 97% que não.  

 

Figura 11: Gamificação  

 
 Fonte: Elaboração do autor, 2019 
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4.3.2 – Questionário 02 

 

Para finalizar o procedimento metodológico de Gamificação, seguindo as 

etapas de desenvolvimento da metodologia e dando inicio a ultima etapa, validação, 

foi apllicado um segundo questionário (Questionario 02), o qual apresentava 19 

questões fechadas. (ANEXO 05) 

Para validar o processo, foi utilizado o Intrinsic Motivation Inventory – 

Inventário de Motivação Intrínseca (IMI), um instrumento de medição 

multidimensional que visa avaliar a experiência subjetiva do usuário, quanto a 

atividade realizada.  

Seguindo a proposta de análise do IMI, o mesmo avalia aspectos positivos, 

pois relaciona situações de: prazer/interesse, competência e esforço/importância; 

além de avaliar também aspectos negativos de pressão/tensão.  

 

Figura 12 – Aspectos positivos e negativos 

 
 Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 

  Ainda dentro da análise de motivação intrínseca, a formulação do questionário 

02 fez uso da uma escala de Likert (1 a 7), para responder as perguntas descritas no 

questionário aplicado (QUADRO 17). 

 

 

 

IMI (Inventário de 
Motivação Intrínseca)

POSITIVO

NEGATIVO

Ø Prazer / Interesse
Ø Competência
Ø Esforço / Importância

Ø Pressão / Tensão
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QUADRO 17: Escala gradativa de respostas 

.1 

(ruim ou 

nada ou 

não) 

2 

(muito 

pouco) 

3 

(pouco) 

4 

(regular 

ou 

médio) 

5 

(bom) 

6 

(muito 

bom) 

7 

(excelente 

ou tudo 

ou sim) 
 Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 Esta escala de satisfação foi adotada, seguindo a proposta de Toda e 

colaboradores (2016), pois permite a análise de um campo maior de informações e 

percepção das respostas dos alunos. Porém, este trabalho fará uso de um 

parâmentro escolido pelo aplicador. Tomaremos como valor médio o número 4, as 

respostas abaixo desse valor ou acima do mesmo foram agrupadas para possibilitar 

a identificação das tendências das respostas. 

 Por fim, para realizar a análise das respostas dos alunos foi utilizado como 

ferramenta o programa EXCEL, para a construção dos graficos a partir dos 

elementos coletados. 

 

a. Análise dos aspectos positivos 

 

I. Prazer / Interesse 

 

Para a análise dos aspectos positivos de prazer / interesse, foram incluidas 8 

perguntas fechadas no questionário 02. 

Quando os alunos foram perguntados se acharam as atividades 

interessantes, a maioria (46%) afirmou que foram boas (resposta 5), e a tendência 

de ocorrência das respostas também direcionaram para aspectos positivos das 

mesmas. Já quando perguntados se as atividades foram divertidas, a maioria 

respondeu que acharam pouco (29%), porém a maioria das respostas avaliaram que 

as práticas foram divertidas, visto que a somatória das respotas foi de 63%. Quando 

questionados se durante as atividades se sentiram motivados, as respostas 

revelaram um equilibrio, sendo que 31% tenderam para um aspecto negativo e 32% 

para um aspecto positivo, visto que, 37% dos alunos afirmaram que apresentaram 

uma motivação média. Finalizando o primeiro grupo de respostas, foi perguntado se 
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eles acharam as atividades enfadonhas, onde 78% consideraram que as tarefas não 

eram chatas (FIGURA 13A). 

 

Figura 13 A- Prazer e Interesse dos alunos 

 
 Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 

Quando os alunos foram perguntados se faziam o que queriam durante as 

atividades, a maioria dos entrevistados (23%) responderam que “muito pouco” 

(resposta 2), sendo que a somatória das porcentagens das respostas revelou um 

aspecto negativo, revelando que eles não faziam o que queriam. Porém quando 

foram perguntados se tinha gostado de fazer as atividades e se as mesmas foram 

agradáveis, a somatória das porcentagens das respostas revelou um aspecto 

positivo, 57% e 68% respectivamente, que os mesmos gostaram das atividades e 

que elas foram agradáveis. Por fim, quando questionados se realizariam as 

atividades novamente, a maioria respondeu que sim (29%), que gostariam de fazê-

las novamente (FIGURA 13B). 
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Figura 13 B – Prazer e interesse dos alunos 

 
 Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 

II. Competência 

 

Para avaliar a motivação intrínseca em relação ao aspecto positivo 

relacionado a competência, primeiramente foi questionado se os alunos achavam 

que tinham se saído bem nas atividades, onde 29% responderam que tinham se 

saindo bem (resposta 5) e a somatória de porcentagens (51%) direcionaram para 

uma avaliação positiva em relação ao desempenho dos mesmos. Quando 

perguntados se eles se sentiram competentes durante as atividades, novamente a 

maioria avaliou direcionando para um aspecto positivo (54%). E quando solicitado 

que os alunos avaliassem quanto tempo eles se sentiram competentes após a 

atividade, a maioria dos alunos respondeu direcionando para um aspecto positivo 

(60%) (FIGURA 14). 
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Figura 14 – Competência 

 
 Fonte: Elaboração do autor, 2019 

 

III. Esforço / Importância: 

 

Por fim, com a intenção de conhecer os aspectos positivos relacionados ao 

esforço / importância, primeiramente foi perguntado se os educandos estavam 

satisfeitos com a participação de seu grupo, 32% afirmaram que sim e as respostas 

reforçaram uma avaliação positiva de satisfação com o grupo (65%). Em seguida, 

quando questionados em relação a satisfação com seu desempenho, 40% 

respondeu que tiveram um bom desempenho (resposta 5), as respostas também 

revelaram um aspecto positivo. Foi avaliado também se os alunos se mostraram 

participativos, sendo que 40% afirmou que sim (resposta 7) e mais uma vez 

verificou-se a tendência positiva das respostas. Por fim, os entrevistados foram 

indagados se as atividades contribuíram para a seu aprendizado, a maioria avaliou 

que sim (resposta 7), recebendo 60% das respostas (FIGURA 15). 
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Figura 15 – Esforço / importância 

 
  Fonte: Elaboração do autor, 2019 

b. Análise dos aspectos negativos: 

 

I. Pressão / Tensão 

 

Com o intuito de identificar a presença de aspectos de caráter negativo de 

motivação intrínseca, foram investigados fatores de Pressão / Tensão. Inicialmente 

foi perguntado se os alunos ficaram nervosos durante as atividades, 31% respondeu 

que pouco (resposta 3), sendo que 80% dos mesmos revelaram não terem ficado 

nervosos. Quando eles foram perguntados referente a pressão durante as 

atividades, 29% afirmou que não (resposta 1), visto que 72% também revelaram 

também que não se sentiram pressionados. Comprovando o exposto anteriormente, 

os alunos foram perguntados se estavam tranquilos durante as atividades, sendo 

que 49% avaliaram positivamente, portanto sentiam-se tranquilos. Por fim, foi 

questionado o quanto eles se sentiram obrigados a fazer as atividades, 34% afirmou 

que não (resposta 1), e a maioria considerou também que não, somando 71% das 

respostas (FIGURA 16). 
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Figura 16: Pressão / Tensão 

 
 

Ao considerar as atividades gamificadas, as autoras Ulbricht e Fadel (2014, p. 

6), afirmam que tal prática não é nova, e citam como um exemplo que o estudante 

“[...] podia ter seu trabalho reconhecido com estrelinhas (recompensa) ou as 

palavras iam se tornando cada vez mais difíceis de serem soletradas no ditado da 

professora (níveis adaptados às habilidades dos usuários)”. Cabe ressaltar que o 

uso de elementos de jogos não é recente, como afirmado anteriormente, em tempos 

de cibercultura o que se modificou foi “[...] a compreensão do processo, sua 

relevância para a educação e, principalmente, a responsabilidade em sua aplicação” 

(ULBRICHT; FADEL, 2014, p. 6). Nesse viés, busca-se transcender práticas 

pedagógicas que se limitem a condicionar o estudante à busca de recompensa, sem 

desenvolver processos de reflexão (desenvolvimento do pensamento crítico), de 

colaboração e de cooperação. 

Ao analisar todos os aspectos dessa pesquisa, constata-se a afirmação de 

Schlemmer (2014), a Gamificação pode ser pensada por meio de duas perspectivas: 

a persuasão, que reforça uma perspectiva epistemológica empirista, através de 

sistemas de pontuação, recompensas, entre outros; e, a construção colaborativa e 

cooperativa, sendo desenvolvida por meio de: desafios, missões, descobertas, 

empoderamento em grupo; numa perspectiva epistemológica interacionista-

construtivista-sistêmica.  

Cabe ressaltar que o fator delineador em princípio constitui-se pela 

perspectiva persuasiva, na qual os alunos se mostraram interessados em pontos 
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como a pontuação e a recompensa, entretanto conforme a o trabalho foi progredindo 

a construção colaborativa no sentido do trabalho em equipe, o que promoveu nítido 

interacionismo e cooperativismo entre os alunos. Logo, obteve-se pontos positivos 

das duas perspectivas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Ao final desse trabalho, pude observar, conforme os resultados eram obtidos, 

uma segurança maior quanto ao uso do processo de Gamificação, desde seus 

conceitos até suas implicações e benefícios. Haja vista que ao iniciar o estudo 

bibliográfico, que apesar da estratégia ser já utilizada, o termo, seu conceito e 

aplicação ainda não são muito difundidos, principalmente quando se busca 

referências no Brasil. 

Em relação à Gamificação, compreende-se que se trata de uma técnica que 

se apropria dos elementos presentes em jogos (games) com o intuído de motivar e 

engajar pessoas a alcançarem determinados objetivos. Verifica-se, então, uma 

estimulação haja vista que os elementos de jogos são interessantes principalmente 

quando voltados para crianças e adolescentes. Portanto, foi necessário o 

aprofundamento de conhecimentos a respeito das concepções sócio históricas dos 

jogos, desde quando e como a sociedade se relaciona com eles. Momentos em que 

ora se sai da realidade e há inserção na realidade fictícia dos jogos, esquecendo e 

perdendo a noção do tempo, mesmo que por alguns instantes.  

Na verdade, o processo de Gamificação envolve o uso de elementos presente 

em games, e estes podem ser resumidos em três aspectos distintos: a dinâmica, 

responsável pela coerência; a mecânica, responsável pela movimentação; e os 

componentes dos jogos, que são a parte prática da Gamificação. Os elementos 

presentes na dinâmica são: restrições, emoções, narrativa, progressão e o 

relacionamento; os da mecânica são inúmeros e destacamos alguns que podemos 

utilizar, sendo os mais comuns: desafios, sorte, cooperação e competição, feedback, 

aquisição de recursos, recompensas, transações, turnos e estados de vitória e, por 

fim, os dos componentes: coleções, combate, desbloqueio de conteúdo, doar, 

placar, níveis, pontos, investigação ou exploração, gráfico social e bens virtuais. 

No campo da vivência do ambiente de sala de aula, pôde-se comprovar a 

gradativa e necessária forma dos alunos, em aspecto como responsabilidade, que 

coletivamente e individualmente foi se efetivando, no âmbito da autonomia, que cada 

equipe passou a demonstrar ao longo das práticas, no contexto da aprendizagem, 

que passou a se estabelecer não só pelo conteúdo científica, mas também, nos 

termos do cotidiano de cada um dos educandos. 
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Sendo oportuno também destacar a figura do docente, o qual consegue de 

certa forma desprender do modelo puramente expositivo, o que permite vivenciar 

novas forma de ensino, acreditando ainda na capacidade da metodologia e de seus 

alunos, que por várias vezes podem ser reconhecidos como limitados devido ao 

sistema educacional que estão inseridos. 

E acima de tudo, este trabalho pode proporcionar o início de um novo 

momento educacional no ensino da biologia no ensino público, para servir assim de 

pontapé inicial, incentivo, e de uma amostra, que torna possível acompanhar as 

mudanças da sociedade e inserí-las no ambiente de ensino, possibilitando aos 

envolvidos, novas vivências no campo da educação. Acredito que este trabalho 

poderá ser um modelo inicial para uma nova prática de ensino motivadora e criativa. 
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ANEXO A 
BIOEXERCÍCIO I (ÁGUA, SAIS MINERAIS E VITAMINAS) 

ALUNO (A)  

 
1. (ENEM) Nas recentes expedições espaciais que 
chegaram ao solo de Marte, e através dos sinais 
fornecidos por diferentes sondas e formas de 
análise, vem sendo investigada a possibilidade da 
existência de água naquele planeta. A motivação 
principal dessas investigações, que ocupam 
frequentemente o noticiário sobre Marte, deve-se ao 
fato de que a presença de água indicaria, naquele 
planeta, 
a) a existência de um solo rico em nutrientes e com 
potencial para a agricultura. 
b) a existência de ventos, com possibilidade de 
erosão e formação de canais. 
c) a possibilidade de existir ou ter existido alguma 
forma de vida semelhante à da Terra. 
d) a possibilidade de extração de água visando ao 
seu aproveitamento futuro na Terra. 
e) a viabilidade, em futuro próximo, do 
estabelecimento de colônias humanas em Marte. 
 
2. (UFCG) Os sais minerais têm variadas funções 
celulares. O iodo, por exemplo, participa da 
constituição dos hormônios da glândula tireoide, 
situada junto aos primeiros anéis da traqueia, na 
região da garganta. A carência desse mineral 
resultou em problema de saúde pública, 
principalmente em relação ao bócio endêmico. Lei 
brasileira tornou obrigatória a adição de iodato de 
potássio ao sal de consumo humano, devido à 
elevada incidência de pessoas com bócio no país. 
I. O colesterol é importante para a integridade da 
membrana celular. 
II. O colesterol participa da síntese dos hormônios 
esteróides. 
III. O colesterol participa da síntese dos sais biliares. 
Da análise dos itens, é correto afirmar que: 
a) somente I é verdadeiro. 
b) somente II é verdadeiro. 
c) somente III é verdadeiro. 
d) somente I e II são verdadeiros. 
e) I, II e III são verdadeiros. 
 
3. (UECE) A água é a substância mais abundante 
no planeta. A quantidade de água livre sobre a terra 
atinge 1.370 milhões de km3. A água também 
compõe cerca de 75% do corpo dos seres vivos. 
Além da sua abundância, a água apresenta 
propriedades físicas e químicas que a tornam 
indispensável para a vida na terra. Analise as 
afirmativas a seguir sobre as propriedades da água. 
I. A forte atração entre as moléculas da água, no 
estado líquido, denominada de coesão está 
relacionada à formação de pontes de hidrogênio. A 
coesão é responsável pela alta tensão superficial da 
água no estado líquido. 
II. O calor especifico da água é baixo quando 
comparado ao dos demais líquidos. Devido ao seu 
calor especifico, a água mantém a sua temperatura 
constante por mais tempo do que outras 
substâncias. 
III. O elevado peso especifico da água em relação 
ao do ar (cerca de 800 vezes maior) possibilita a 
existência, nesse ambiente, de uma fauna e flora 

próprias que vivem em suspensão, compreendendo 
o plâncton. Assinale a opção verdadeira 
a) a afirmativa I é errada; 
b) as afirmativas I e III são corretas; 
c) somente a afirmativa II é correta; 
d) as afirmativas II e III são erradas. 
 
4. (UEL) Nos supermercados, encontramos diversos 
alimentos, enriquecidos com vitaminas e sais 
minerais. Esses alimentos têm como objetivo a 
suplementação de nutrientes necessários ao 
metabolismo e ao desenvolvimento do indivíduo. 
Com base nessas informações e nos 
conhecimentos sobre nutrição e saúde, considere 
as afirmativas 
a seguir. 
I. A vitamina A está envolvida na produção de 
hormônios e associada à exposição solar. 
II. A falta de vitamina C pode levar aos sintomas de 
fraqueza e sangramento das gengivas, avitaminose 
denominada escorbuto. 
III. O cálcio tem importância para a contração 
muscular e a coagulação do sangue. 
IV. O ferro faz parte da molécula de hemoglobina, 
prevenindo a ocorrência de anemia. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
5. (Enem PPL) De acordo com o Ministério de 
Saúde, a cegueira noturna ou nictalopia é uma 
doença caracterizada pela dificuldade de se 
enxergar em ambientes com baixa luminosidade. 
Sua ocorrência pode estar relacionada a uma 
alteração ocular congênita ou a problemas 
nutricionais. Com esses sintomas, uma senhora 
dirigiu-se ao serviço de saúde e seu médico sugeriu 
a ingestão de vegetais ricos em carotenoides, como 
a cenoura. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 1 mar. 2012 
(adaptado). 
Essa indicação médica deve-se ao fato de que os 
carotenoides são precursores de 
a) hormônios, estimulantes da regeneração celular 
da retina. 
b) enzimas, utilizadas na geração de ATP pela 
respiração celular. 
c) vitamina A, necessária para a formação de 
estruturas fotorreceptoras. 
d) tocoferol, uma vitamina com função na 
propagação dos impulsos nervosos. 
e) vitamina C, substância antioxidante que diminui a 
degeneração dos cones e bastonetes. 
 
6. (Enem PPL) O arroz-dourado é uma planta 
transgênica capaz de produzir quantidades 
significativas de betacaroteno, que é ausente na 
variedade branca. A presença dessa substância 
torna os grãos amarelados, o que justifica seu 
nome. A ingestão dessa variedade geneticamente 
modificada está relacionada à redução da incidência 
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 a) fragilidade óssea.        d) alterações na tireoide. 
 
 
 
 

       b) fraqueza muscular.   e) sangramento 
gengiva. 
       c) problemas de visão.  
 
 
 
 

ANEXO B  
BIOEXERCÍCIO II (CARBOIDRATOS E LIPÍDEOS) 

ALUNO (A)  

 
1. (PUC-RS) Os polissacarídeos formados por 
unidades de glicose e que representam a principal 
forma de armazenamento intracelular de glicose em 
animais, fungos e vegetais são, respectivamente: 
a) glicogênio, amido e celulose. 
b) amido, celulose e amido. 
c) glicogênio, glicogênio e amido. 
d) glicogênio, celulose e amido. 
e) glicogênio, amido e amido. 
 
2. (UFPI/adaptada) A hidrólise de moléculas de 
triglicerídeos produz: 
a) aminoácidos e água. 
b) ácidos graxos e glicerol. 
c) glucose e glicerol. 
d) glicerol e água. 
e) ácidos graxos e água. 
 
3. (UFC) O colesterol tem sido considerado um vilão 
nos últimos tempos, uma vez que as doenças 
cardiovasculares estão associadas a altos níveis 
desse composto no sangue. No entanto, o 
colesterol desempenha importantes papéis no 
organismo. Analise os itens abaixo: 
I. O colesterol é importante para a integridade da 
membrana celular. 
II. O colesterol participa da síntese dos hormônios 
esteróides. 
III. O colesterol participa da síntese dos sais biliares. 
Da análise dos itens, é correto afirmar que: 
a) somente I é verdadeiro. 
b) somente II é verdadeiro. 
c) somente III é verdadeiro. 
d) somente I e II são verdadeiros. 
e) I, II e III são verdadeiros. 
 
4. (UFRN) O uso de óleos vegetais na preparação 
de alimentos é recomendado para ajudar a manter 
baixo o nível de colesterol no sangue. Isso ocorre 
porque esses óleos: 
a) têm pouca quantidade de glicerol. 
b) são pouco absorvidos no intestino. 
c) são pobres em ácidos graxos saturados. 
d) têm baixa solubilidade no líquido extracelular. 
e) dissolvem o colesterol. 
 
5. (UNESP) Há alguns meses, foi lançado no 
mercado um novo produto alimentício voltado para 
o consumidor vegetariano: uma bebida sabor 
iogurte feita à base de leite de soja. À época, os 
comerciais informavam tratar-se do primeiro iogurte 
totalmente isento de produtos de origem animal. 
Sobre esse produto, pode-se dizer que é isento de: 
a) colesterol e carboidratos. 
b) lactose e colesterol. 

c) proteínas e colesterol. 
d) proteínas e lactose.e) lactose e carboidratos 
 
6. (UFRN) Embora seja visto como um vilão, o 
colesterol é muito importante para o organismo 
humano porque ele é 
a) precursor da síntese de testosterona e 
progesterona. 
b) agente oxidante dos carboidratos. 
c) responsável pela resistência de cartilagens e 
tendões. 
d) co-fator das reações biológicas. 
e) matéria-prima para produção de DNA. 
 
7. (ENEM) Defende-se que a inclusão da carne 
bovina na dieta é importante, por ser uma excelente 
fonte de proteínas. Por outro lado, pesquisas 
apontam efeitos prejudiciais que a carne bovina traz 
à saúde, como o risco de doenças cardiovasculares. 
Devido aos teores de colesterol e de gordura, há 
quem decida substituí-la por outros tipos de carne, 
como a de frango e a suína. 
O quadro abaixo apresenta a quantidade de 
colesterol em diversos tipos de carne crua e cozida. 
Com base nessas informações, avalie as afirmativas 
a seguir. 
I. O risco de ocorrerem doenças cardiovasculares 
por ingestões habituais da mesma quantidade de 
carne é menor se esta for carne branca de frango 
do que se for toucinho. 
II. Uma porção de contrafilé cru possui, 
aproximadamente, 50% de sua massa constituída 
de colesterol. 
III. A retirada da pele de uma porção cozida de 
carne escura de frango altera a quantidade de 
colesterol a ser ingerida. 
IV. A pequena diferença entre os teores de 
colesterol encontrados no toucinho cru e no 
cozidoindica que esse tipo de alimento é pobre em 
água. 
É correto apenas o que se afirma em 
a)I e II. 
b)I e III. 
c)II e III. 
d)II e IV. 
e)III e IV. 
 
8. (CEFET-PR) Atribuíram as seguintes funções aos 
lipídios, grupo de substâncias sempre presentes 
nas células: 
I. Como substâncias de reserva são exclusivos de 
células animais. 
II. Podem ter função energética, ou seja, fornecem 
energia para as atividades celulares. 
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III. Têm função estrutural, uma vez que entram na 
composição das membranas celulares. 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 
a) I. 

b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) II e III 

 
 
 
ANEXO C 

BIOEXERCÍCIO III (PROTEÍNAS E ÁCIDOS NUCLÉICOS) 

ALUNO (A)  

 
1. (Unifor-CE) Considere as afirmações abaixo 
relativas a enzimas: 
I. São proteínas com função catalisadora; 
II. Cada enzima pode atuar quimicamente em 
diferentes substratos; 
III. Continuam quimicamente intactas após a 
reação; 
IV. Não se alteram com as modificações da 
temperatura e do pH do meio. 
São verdadeiras: 
a) I e III apenas; 
b) II e IV apenas; 
c) I, III e IV apenas; 
d) II, III e IV apenas; 
e) I, II, III e IV. 
 
2. Nos dias atuais sabemos que as moléculas de 
proteínas são formadas por dezenas, centenas ou 
milhares de outras moléculas, ligadas em sequência 
como os elos de uma corrente. Assinale a 
alternativa que menciona quais moléculas formam 
as proteínas. 
a) Moléculas de proteínas; 
b) Moléculas de aminoácidos; 
c) Moléculas de glicose; 
d) Moléculas de polissacarídeos; 
e) Moléculas de quitina. 
 
3. Para que uma célula possa produzir suas 
proteínas, ela precisa de aminoácidos, que podem 
ser obtidos de duas formas: ingeridos em alimentos 
ricos em proteínas, ou produzidos pelas células a 
partir de outras moléculas orgânicas. Nas 
alternativas abaixo marque respectivamente como 
são chamados os aminoácidos que um organismo 
não consegue produzir, e como são chamados os 
aminoácidos produzidos a partir de outras 
substâncias. 
a) Aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais; 
b) Aminoácidos proteicos e aminoácidos não 
essenciais; 
c) Aminoácidos primários e aminoácidos 
secundários; 
d) Aminoácidos globulares e aminoácidos 
secundários; 
e) Aminoácidos essenciais e aminoácidos naturais. 
 
4. As proteínas são formadas pela união de 
moléculas de aminoácidos e desempenham 
diversos papéis no organismo, como função 
estrutural, enzimática, imunológica, dentre outras. 
De acordo com os seus conhecimentos sobre as 
proteínas, marque a alternativa errada. 

a) As proteínas podem diferir uma das outras nos 
seguintes aspectos: quantidade de aminoácidos na 
cadeia polipeptídica; tipos de aminoácidos 
presentes na cadeia polipeptídica e sequência de 
aminoácidos na cadeia polipeptídica; 
b) Os aminoácidos essenciais são aqueles que um 
organismo não consegue produzir; 
c) A ligação entre dois aminoácidos vizinhos em 
uma molécula de proteína é chamada de ligação 
peptídica e se estabelece sempre entre um grupo 
amina de um aminoácido e o grupo carboxila do 
outro aminoácido. 
d) Com exceção das ribozimas, todas as enzimas 
são proteínas, sendo que muitas são proteínas 
simples e outras conjugadas. 
e) No final da reação, a molécula do produto se 
separa da enzima, que é descartada pelo 
organismo. 
 
5. (UNITAU) Não é característica do DNA: 
a) o açúcar com cinco átomos de carbono. 
b) a presença de ácido fosfórico. 
c) é polinucleotídeo. 
d) a presença das bases nitrogenadas uracila, 
guanina, citosina e adenina. 
e) ocorre nos cromossomos. 
 
6.(PUC-RIO) A composição dos seres vivos contém 
nitrogênio que é essencial para a formação de: 
a) Açúcares de reserva. 
b) Glicogênio. 
c) Ácidos nucléicos. 
d) Lipídios de reserva. 
e) Água. 
 
7. (UFRGS) Cinco amostras com ácidos nucléicos 
foram analisadas quimicamente e presentaram os 
seguintes resultados: 
I. 1ª  amostra: ribose 
II. 2ª  amostra: timina 
III. 3ª  amostra: dupla hélice 
IV. 4ª  amostra: uracila 
V. 5ª  amostra: 20% de guanina e 30% de citosina 
Entre estas amostras, quais certamente se referem 
a DNA? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas II e IV. 
e) Apenas II e V. 
 
8. (PUC-PR) Os ácidos nucléicos são moléculas 
formadas pelo encadeamento de um grande 
número de unidades chamadas nucleotídeos. Cada 
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nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, 
uma pentose e um radical fosfato. 
Em relação às substâncias químicas que formam os 
nucleotídeos, considere as assertivas: 
I. Existem cinco tipos principais de bases 
nitrogenadas: adenina (A), guanina (G), citosina (C), 
timina (T) e uracila (U). 
II. A adenina e a guanina são bases pirimídicas por 
possuírem em comum um anel da substância 
conhecida como pirimidina. 

III. O açúcar presente nos ácidos nucléicos pode ser 
a ribose ou desoxirribose. 
IV. O RNA aparece associado à proteína nos 
cromossomos, possuindo filamento de nucleotídeos 
duplo. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
e) Todas estão INCORRETAS
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APÊNDICE A - PLANO DE AULA 1 
E. E. DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO SALESIANO DO TRABALHO 

PROFESSOR CHARLES MICHEL 

DISCIPLINA BIOLOGIA 

Nº DE AULAS 3 HORAS/AULAS 

 

1. ASSUNTO	

o Tópico I – Bioquímica I (Água, Sais Minerais e Vitaminas) 

 

2. OBJETIVO	DA	AULA	

o H14 – Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como 

manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre 

outros. 

o H15 – Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos 

biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos. 

o H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e 

representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, 

gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. 

 

3. DESENVOLVIMENTO	DA	AULA	

Durante esta atividade, os alunos serão convidados a assistir 2 pequenos vídeos, que ressaltam a 

importância da água para os seres vivos e a importância dos minerais e das vitaminas. Em seguida serão 

divididos em grupos. Cada equipe receberá um texto, que abordará a temática do Tópico Bioquímica I. 

Eles receberão questões norteadoras, que serão respondidas e entregues ao professor. Finalizando a 

atividade será feito um breve momento de socialização, onde cada equipe irá expor um pequeno 

comentário referente a seu tema. 

Ao final destas aulas, os alunos receberão uma bateria de exercícios (Bioexercício I), referentes 

aos assuntos abordados na mesma. Cada aluno terá o prazo máximo de 1 semana para devolver a lista de 

exercícios. 

 

4. RECURSOS	DIDÁTICOS	NECESSÁRIOS	

o Projetor	multimídia	

o Apostilas.	

o Quadro	e	pincel	

o Textos	científicos	(impressos	e	online).	

o Computador	com	acesso	à	internet.	

 

5. AVALIAÇÃO	DA	APRENDIZAGEM	

o Testes	individuais	e	em	dupla.	

o Apresentação	(Socialização).	

o Simulados.	
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APÊNDICE B - PLANO DE AULA 2 
E. E. DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO SALESIANO DO TRABALHO 

PROFESSOR CHARLES MICHEL 

DISCIPLINA BIOLOGIA 

Nº DE AULAS 3 HORAS/AULAS 

 

1. ASSUNTO	

o Tópico II – Bioquímica II (Carboidratos e Lipídeos) 

 

2. OBJETIVO	DA	AULA	

o H14 – Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como 

manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre 

outros. 

o H15 – Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos 

biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos. 

o H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e 

representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, 

gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. 

 

3. DESENVOLVIMENTO	DA	AULA	

A turma será dividida em grupos, onde serão mantidos os mesmos integrantes da atividade 

anterior. Cada equipe receberá embalagens de 5 produtos alimentícios, os quais apresentam a tabela de 

valores nutricionais. Em seguida, serão feitas verificações dos nutrientes e seus respectivos valores 

nutricionais. Ao final, será realizada uma avaliação do valor nutritivo de cada produto alimentício, por meio 

de socialização. 

Ao final das aulas, os alunos receberão uma de Bioexercícios II, referentes aos assuntos 

abordados na mesma. Cada aluno terá o prazo máximo de 1 semana para devolver a lista de exercícios. 

 

4. RECURSOS	DIDÁTICOS	NECESSÁRIOS	

o Quadro	e	pincel	

o Textos	científicos	(impressos).	

o Calculadora.	

o Apostila.	

 

5. AVALIAÇÃO	DA	APRENDIZAGEM	

o Testes	individuais	e	em	dupla.	

o Apresentação	(Socialização).	

o Simulados.	
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APÊNDICE C - PLANO DE AULA 3 

E. E. DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO SALESIANO DO TRABALHO 

PROFESSOR CHARLES MICHEL 

DISCIPLINA BIOLOGIA 

Nº DE AULAS 3 HORAS/AULAS 

 
1. ASSUNTO	

o Tópico III – Bioquímica III (Proteínas e Ácidos Nucleicos) 

 

2. OBJETIVO	DA	AULA	

o H13	–	Reconhecer	mecanismos	de	transmissão	da	vida,	prevendo	ou	explicando	a	manifestação	de	

características	dos	seres	vivos	

o H14 – Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como 

manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre 

outros. 

o H15 – Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos 

biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos. 

o H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e 

representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, 

gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. 

 

3. DESENVOLVIMENTO	DA	AULA	

Durante as aulas, será realizado um breve momento de apresentação das biomoléculas, em seguida, 

será exibido um breve vídeo com a explicação do modelo de extração do DNA de frutas. Na sequência, 

será feita a explicação de atividade com o auxilia de um roteiro explicativo da pratica. Em seguida, as 

equipes serão novamente formadas e cada equipe deverá realizar a prática a extração do DNA. 

Ao final das aulas, os alunos receberão uma lista de Bioexercícios III, referente ao assunto abordado 

na mesma. Cada aluno tinha o prazo máximo de 1 semana para devolver a lista de exercícios. 

 

4. RECURSOS	DIDÁTICOS	NECESSÁRIOS	

o Projetor	multimídia	

o Apostilas.	

o Quadro	e	pincel	

o Computador	com	acesso	à	internet.	

o Material	de	laboratório.	

 

5. AVALIAÇÃO	DA	APRENDIZAGEM	

o Testes	individuais	e	em	dupla.	

o Apresentação	(Socialização).	

o Simulados. 
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APÊNDICE D -  QUESTIONÁRIO 1 
 

 
 

Este questionário objetiva relacionar o conteúdo didático de Bioquímica e 
atividades/ferramentas auxiliares no ensino de Biologia. Os dados obtidos poderão ser 
utilizados em uma Dissertação de Mestrado, e posteriormente poderá ser publicado. Nenhuma 
informação pessoal que possibilite a sua identificação será divulgada. 

 
Data: ____/_____/______                       

Escola:_________________________________________________________________ 
Turma: ____________________  

Qual o seu gênero?       (   ) Masculino           (   ) Feminino 
Qual a sua idade? ______________ 

 
QUESTIONÁRIO PRÉVIO  

 
1- Você sabe o que é Gamificação? 

(   ) sim (   ) não 
2- Você tem algum conhecimento do uso de Gamificação em sala de aula de aula?  

(   ) sim (   ) não 
3- Você já participou de alguma aplicação de Gamificação em sala de aula?  

(   ) sim (   ) não 
4- Você se interessa pela disciplina de Biologia? 

(   ) sim (   ) não 
5- Você se interessa pelo estudo de obtenção de energia pelo nosso corpo? 

(   ) sim (   ) não 
6- Você sente dificuldade na disciplina de biologia? 

(   ) sim (   ) não 
7- Você possui resistência a mudanças quanto ao método de ensino na sala de aula? 

(   ) sim (   ) não (   ) tanto faz 
8- Quanto tempo por semana você se dedica ao estudo de biologia? 

(   ) nenhum tempo (   ) 1 hora (   ) 2 horas (   ) mais de 2 horas 
9- Você relaciona o estudo de biologia com elementos do seu dia a dia, como remédios, 
alimentos, produtos de higiene...? 

(   ) sim (   ) não 
10-  Você gosta de fazer trabalho em grupo: 

(   ) sim (   ) não (   ) tanto faz 
11- Quando realiza atividades/exercícios em sala ou em casa se sente desmotivado? 

(   ) sim (   ) não (   ) tanto faz 
12- Você se considera um aluno aplicado? 

 (   ) sim (   ) não (   ) mais ou menos 
13- Qual a sua motivação em assistir as aulas de Biologia? 

(   ) nenhuma motivação.   (   ) pouca   (   ) mediana   (   ) muita  
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APÊNDICE E 
 

 
                  QUESTIONÁRIO 2 
 Este questionário objetiva relacionar o conteúdo didático de Bioquímica e 
atividades/ferramentas auxiliares no ensino de Biologia. Os dados obtidos poderão ser utilizados 
em uma Dissertação de Mestrado, e posteriormente poderá ser publicado. Nenhuma informação 
pessoal que possibilite a sua identificação será divulgada. 
 
Data:                       Escola:  
Qual a sua idade? ______________ 
 
Para cada pergunta na tabela, indique um número de 1 (ruim ou nada ou não) a 7 (excelente ou 
tudo ou sim) que melhor a responde, utilize a escala abaixo apresentada abaixo. 
 
Escala de Respostas 

1  
(ruim ou nada 

ou não) 

2  
(muito 
pouco) 

3  
(pouco) 

4  
(regular ou 

médio) 

5  
(bom) 

6 
(muito 
bom) 

7 
(excelente ou 
tudo ou sim) 

 

Perguntas sobre a Atividade de Gamificação 
Respostas 

(números) 

1 Você se sentiu nervoso(a) enquanto fazia a atividade?  

2 Quanto você achou a atividade interessante?  

3 Quanto você se sentiu pressionado nesta atividade?  

4 Quanto você acha que se saiu bem na atividade?  

5 Fazer essa atividade foi divertido?  

6 Você se sentiu tranquilo(a) ao fazer essa atividade?  

7 Quanto você se sentiu motivado durante a atividade?  

8 Quanto você se sentiu obrigado a fazer esta atividade?  

9 Quanto você está satisfeito com o desempenho do seu grupo na atividade?  

10 Quanto você está satisfeito com o seu desempenho individual na atividade?  

11 Durante a atividade, você se mostrou participativo (colaborou, se aplicou mais, etc)?  

12 Quanto você achou que a atividade foi chata, enfadonha?  

13 Você sentiu que estava fazendo o que queria enquanto fazia a atividade?  

14 Quanto você se sentiu competente durante a atividade?  

15 Quanto você gostou de fazer esta atividade?  

16 Quanto você achou esta atividade agradável?  

17 Depois de fazer essa atividade, por um tempo você se sentiu competente?  

18 Quanto você achou que esta atividade contribui para o seu aprendizado em 

Biologia? 

 

19 Quanto você gostaria que esta atividade fosse realizada outras vezes?  
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APÊNDICE F - ROTEIRO DE AULA (TÓPICO II – BIOQUÍMICA II) 

E. E. DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO SALESIANO DO TRABALHO 

PROFESSOR CHARLES MICHEL 

DISCIPLINA BIOLOGIA 

EQUIPE  
 

 

 

 

 

1. ORIENTAÇÕES 

Ø Cada Equipe recebera 5 embalagens de alimentos contendo suas tabelas de 

informações nutricionais; 

Ø Realizarão análise referente ao tipo de nutriente, quantidade de caloria, importância 

nutricional diária, etc; 

Ø Será realizada uma socialização entre as equipes com mediação feita pelo professor. 

 

2. OBJETIVO: 

Ø Identificar os nutrientes presentes no referido alimento; 

Ø Calcular a quantidade de calorias presentes no mesmo; 

Ø Avaliar a qualidade nutricional do referido alimento. 

 

3. ANÁLISE DAS EMBALAGENS 
 
EMBALAGEM 01 (NOME)  

Quantos gramas de alimento essa 

embalagem apresenta? 

 

Quantas gramas de carboidratos?  

Quantas gramas de lipídeos?  

Quantos gramas desse alimento foram 

analisadas na tabela de informação 

nutricional? 

 

Na tabela de informação nutricional os 

valores energéticos foram apresentados 
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em calorias (cal) ou quilocalorias (kcal)? 

Qual a relação entre essas duas 

medidas? 

O total de calorias descritas na 

embalagem é o total de calorias que 

serão consumidas após comer todo o 

conteúdo pacote? Justifique. 

 

 
 
 
 
EMBALAGEM 02 (NOME)  

Quantos gramas de alimento essa 

embalagem apresenta? 

 

Quantas gramas de carboidratos?  

Quantas gramas de lipídeos?  

Quantos gramas desse alimento foram 

analisadas na tabela de informação 

nutricional? 

 

Na tabela de informação nutricional os 

valores energéticos foram apresentados 

em calorias (cal) ou quilocalorias (kcal)? 

Qual a relação entre essas duas 

medidas? 

 

O total de calorias descritas na 

embalagem é o total de calorias que 

serão consumidas após comer todo o 

conteúdo pacote? Justifique. 

 

 
EMBALAGEM 03 (NOME)  

Quantos gramas de alimento essa 

embalagem apresenta? 

 

Quantas gramas de carboidratos?  

Quantas gramas de lipídeos?  

Quantos gramas desse alimento foram 

analisadas na tabela de informação 

nutricional? 

 

Na tabela de informação nutricional os  
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valores energéticos foram apresentados 

em calorias (cal) ou quilocalorias (kcal)? 

Qual a relação entre essas duas 

medidas? 

O total de calorias descritas na 

embalagem é o total de calorias que 

serão consumidas após comer todo o 

conteúdo pacote? Justifique. 

 

 
EMBALAGEM 04 (NOME)  

Quantos gramas de alimento essa 

embalagem apresenta? 

 

Quantas gramas de carboidratos?  

Quantas gramas de lipídeos?  

Quantos gramas desse alimento foram 

analisadas na tabela de informação 

nutricional? 

 

Na tabela de informação nutricional os 

valores energéticos foram apresentados 

em calorias (cal) ou quilocalorias (kcal)? 

Qual a relação entre essas duas 

medidas? 

 

O total de calorias descritas na 

embalagem é o total de calorias que 

serão consumidas após comer todo o 

conteúdo pacote? Justifique. 

 

 
EMBALAGEM 05 (NOME)  

Quantos gramas de alimento essa 

embalagem apresenta? 

 

Quantas gramas de carboidratos?  

Quantas gramas de lipídeos?  

Quantos gramas desse alimento foram 

analisadas na tabela de informação 

nutricional? 

 

Na tabela de informação nutricional os 

valores energéticos foram apresentados 
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em calorias (cal) ou quilocalorias (kcal)? 

Qual a relação entre essas duas 

medidas? 

O total de calorias descritas na 

embalagem é o total de calorias que 

serão consumidas após comer todo o 

conteúdo pacote? Justifique. 
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APÊNDICE G - ROTEIRO DE AULA (TÓPICO III – BIOQUÍMICA III) 

E. E. DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO SALESIANO DO TRABALHO 

PROFESSOR CHARLES MICHEL 

DISCIPLINA BIOLOGIA 

EQUIPE  
 

 

 

 

 

1. ORIENTAÇÕES 

Ø Iniciaremos com um vídeo de realização da pratica; 

Ø Cada equipe receberá a seguinte relação de materiais para a realização da prática 

de extração de DNA; 

Ø Cada equipe receberá um protocolo de execução da atividade; 

Ø Será realizada uma socialização entre as equipes com mediação feita pelo professor. 

 

2. OBJETIVO: 

Ø Realizar a extração de DNA de frutas; 

Ø Avaliar a importância dessa biomolécula para os seres vivos. 

 

3. MATERIAL (POR EQUIPE) 

Ø Frutas maduras (morango, banana, etc.) 

Ø 1 sacos plásticos para maceração das frutas 

Ø 1 colheres de sopa 

Ø 1 colheres de chá 

Ø 3 copos de vidro transparente 

Ø 1 recipientes contendo sal de cozinha 

Ø 1 frasco com detergente (sem cor) de lavar louça. 

Ø 1 frasco com álcool comercial 98% 

Ø 1 provetas ou 1 frasco contendo 150 mL de água 

Ø 1 peneiras ou coadores de chá 

Ø 2 tubos de ensaio grandes 

Ø 1 bastões de vidro, plástico ou madeira 
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Ø 1 protocolos com os procedimentos 

 

4. QUESTÕES PARA AVALIAÇÃO DA PRÁTICA 

Por que é necessário macerar da fruta? 

 

 

 

 

 

Em que etapa do procedimento ocorre o rompimento das membranas das células do 

morango? Explique 

 

 

 

 

 

Qual o papel do álcool? 

 

 

 

 

 

 Por que você não pode ver a dupla hélice do DNA extraído? 

 

 

 

 

 

Considerando os procedimentos da extração do DNA, você espera obtê-lo sem quebras 

mecânicas e/ou químicas? 
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                                 APÊNDICE H 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

PROFBIO/CAPES /UFPA 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada APLICAÇÃO 
DA GAMIFICAÇÃO EM ABORDAGEM A BIOQUÍMICA NO ENSINO DE BIOLOGIA 
PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO – BELÉM-PA, sob a responsabilidade dos 
pesquisadores Agenor Valadares Santos (orientador) e Charles Michel Elias de Oliveira 
(orientando), vinculados a Universidade Federal do Pará.  

Nesta pesquisa nós estamos buscando realizar a aplicação da Gamificação no ensino 
de Biologia.  A sua colaboração na pesquisa será preencher o questionário com as perguntas 
norteadoras para a realização da pesquisa e participar das práticas metodológicas.  

Em nenhum momento você será identificado. Os resultados da pesquisa serão 
publicados e ainda assim a sua identidade será preservada. 

Você não terá gasto ou ganho financeiro por participar na pesquisa. 
Não há riscos. Os benefícios serão de natureza acadêmica com um estudo e resultados 

obtidos sobre a Aplicação da Gamificação. 
Você é livre para deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum 

prejuízo ou coação. Uma via original deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
ficará com você. 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com: Agenor 
Valadares Santos (orientador) e Charles Michel Elias de Oliveira (orientando) por meio 
da Coordenação do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia (PROFBIO) Instituto de 
Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal do Pará (UFPA): AV. Perimetral, 2- 224 
– Guamá, Belém-Pará- CEP: 66075-110; fone: 3201 - 7102. 

 
Belém, ____de __________ de 2019. 

_______________________________________________________________ 

Assinatura dos pesquisadores 

Eu, _______________________________________________________________ aceito 

participar do projeto citado acima, voluntariamente, após ter sido devidamente esclarecido.  

 

________________________________________ 

Participante da pesquisa (aluno ou responsável) 


