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RESUMO 
 
A educação é um processo de constante readaptação, pois precisa se ajustar de acordo com as 
mudanças sociais, econômicas, culturais e políticas em que está inserida. Então, é importante 
que professores adotem práticas pedagógicas que permitam aproximar esse cotidiano do 
alunado a realidade da sala de aula, e é nesse contexto que se insere a Gamificação, uma 
estratégia de ensino a qual se utiliza elementos e metáforas originárias de vídeo games em 
ambiente não game. O objetivo deste trabalho foi investigar o desempenho motivacional da 
Gamificação combinada ao uso de jogos no ensino de Biologia para o ensino médio, além de 
criar um modelo conceitual para o desenvolvimento da prática de Gamificação através da 
criação de um guia, que poderá ser utilizado por professores que tiverem interesse em aplicar 
a Gamificação em sala de aula. Assim, foi realizado um levantamento bibliográfico que 
possibilitou compreender e definir a Gamificação, sua associação com jogos, e seu efeito no 
ensino-aprendizagem. Após determinação da prática, a metodologia foi aplicada em duas 
turmas, uma do primeiro ano do ensino regular e uma da primeira etapa do ensino para jovens 
e adultos (EJA) da rede estadual de ensino. A análise dos dados foi realizada de maneira 
quantitativa e qualitativa, justificada pela necessidade de conhecer a opinião do discente sobre 
a metodologia. Como resultado observamos que a gamificação aumenta o interesse do aluno 
pela disciplina ministrada, além disso é uma estratégia didática que pode contribuir 
positivamente e significativamente a fim de melhorar o rendimento dos alunos em biologia no 
primeiro ano do ensino médio e primeira etapa do EJA da rede pública de ensino no turno da 
noite. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gamificação; Ensino de biologia; Prática Pedagógica. 
  



	
	

ABSTRACT 
 
Education is a process of constant readaptation, because it needs to be adjusted according to 
the social, economic, cultural and political changes in which it is inserted. Therefore, it is 
important for teachers to adopt pedagogical practices that allow students to bring this reality 
closer to the classroom reality, and it is in this context that Gamification is inserted, a teaching 
strategy that uses elements and metaphors originating from video games in an non game 
environment. The objective of this work was to investigate the motivational performance of 
gamification combined with the use of games in high school biology teaching, as well as to 
create a conceptual model for the development of gamification practice through the creation 
of a guide that can be used by teachers who are interested in applying Gamification in the 
classroom. Thus, a bibliographic survey was conducted that made it possible to understand 
and define Gamification, its association with games, and its effect on teaching-learning. After 
determining the practice, the methodology was applied in two classes, one of the first year of 
regular education and one of the first stage of teaching for youth and adults (EJA) of the state 
school system. Data analysis will be performed in a quantitative and qualitative manner, 
justified by the need to know the student's opinion about the methodology. As a result we 
observed that gamification increases the student's interest in the discipline taught, and it is a 
didactic strategy that can contribute positively and significantly to improve the performance 
of students in biology in the first year of high school and first stage of public education. 
 
KEYWORDS: Gamification, Biology Teaching, Pedagogical Practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O ENSINO DE BIOLOGIA 

 

O ensino de Biologia, bem como o de física e química, passam por processos 

adaptativos e evolutivos de acordo com os complexos elementos que determinam as 

alterações político-sociais do contexto que está inserido, como a industrialização, o avanço 

científico e tecnológico, a urbanização e outros. A exemplo disso foi na década de 50, no pós-

guerra, quando ocorreu grande produção científica em uma corrida pelo predomínio 

tecnológico e científico (KRSILCHICK, 1987). 

Segundo Amaral (1998), o final da década de 60 e início de 70 o método científico 

ganhou mais espaço nos programas de ensino, a ciência se torna mais valorizada no sentido de 

ser um processo vinculado a formação e produção científica/tecnológica, o ensino estava 

concentrado em formação de novos cientistas. 

As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas por intensas discussões sobre a crise 

ambiental resultante do desenvolvimento desenfreado dos meios de produção, respaldados na 

ciência e tecnologia. Nesse contexto os currículos nacionais passaram a congregar “a 

consciência dos aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais nas transformações 

geradas pelo ser humano (...) e restrições às abordagens ecológicas puras, baseadas 

exclusivamente em princípios físicos, químicos e biológicos” (AMARAL, 1998, p. 219-220). 

Passaram a ser discutidas questões como homem/meio ambiente, homem/natureza, 

ciência/sociedade e conhecimento científico/cotidiano, as quais permeiam mudanças do 

ensino de ciência e biologia (SOARES, 2006). 

Portanto, entender o contexto em que o país está inserido elucida os caminhos 

percorridos que o ensino de biologia sofreu em cada época, suas falhas e acertos, os quais irão 

fornece suporte para planejar novos rumos e corrigir desacertos e defasagens que o ensino de 

Biologia atravessou. 

No Brasil, faz parte do papel da escola, formar cidadãos que compreendam não só os 

processos e conceitos biológicos, mas também sua importância para a ciência, para a 

tecnologia, e de que forma isso interfere no seu cotidiano e na vida moderna da sociedade. 

Além disso, esse conhecimento deve ser utilizado para tomadas de decisões que venham 

beneficiar o aluno como indivíduo, bem como os de interesse coletivo, haja vista que o 

homem tem um papel impar na modificação da biosfera (KRSILCHICK, 1994). 



15	
	

O conceito de educação e cidadania estão intimamente relacionados nos documentos 

oficiais que propõe os PCN (Parâmetros curriculares nacionais) e LDB (Leis de diretrizes e 

bases) que trazem os anseios da política educacional brasileira, mesmo com suas contradições 

e críticas (CALDEIRA, 2009). 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96): 

 "A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais ... 
objetivando pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 
(BRASIL, 1996, Art. 2º). 

 
França (2011, p.14) afirma que “as exigências da sociedade atual indicam a 

necessidade de um novo modelo de professor, muito embora, historicamente, bastasse possuir 

certo conhecimento formal para se assumir a função de ensinar”, essas mudanças exigem do 

docente um papel não somente de transmissor de conhecimento, mas também o de assumir a 

responsabilidade de formar cidadãos reflexivos, formadores de opinião e que consigam 

utilizar o conhecimento técnico em benefício a sua vida e da comunidade em que vive. 

O ensino de Biologia demanda o uso de metodologias alternativas e práticas 

diferenciadas, objetivando facilitar o entendimento do aluno e despertar o interesse em 

aprender a disciplina. Caso o professor não consiga tais objetivos, o aprendizado pode não se 

concretizar. Então, é preciso que o ensino esteja voltado para uma aprendizagem mais focada 

nas questões sociais, políticas e econômicas, associada a ciência, tecnologia e a comunidade	

(LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001). 

Segundo Farias (2004, p.57), “Os procedimentos didáticos, nesta nova realidade, 

devem privilegiar a construção coletiva dos conhecimentos mediada pela tecnologia, na qual 

o professor é um partícipe proativo que intermedia e orienta esta construção”. 

  Sendo assim, é de extrema importância que o professor enriqueça suas aulas com 

práticas e de métodos facilitadores de aprendizado, que faça uso do trabalho em equipe, o qual 

deva ser um momento de compartilhamento de conhecimentos pelos alunos, auxiliado 

inclusive por algo que esteja inserido no cotidiano deles como os jogos e a tecnologia. 
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1.1.1 Metodologias Ativas 

 

O professor hoje se encontra diante de um grande desafio, que é o de estar cara a cara 

com o aluno no processo de ensino/aprendizagem, sem esquecer de comunicar-se 

digitalmente com ele, já que a popularização da internet e divulgação de cursos e materiais 

facilitou o acesso a informações. A tecnologia consegue integrar espaços e tempos, tornando o 

aprendizado e o processo de ensino interdependentes entre o mundo físico e o digital. Nesse 

contexto, é fundamental que o professor deva inserir em suas aulas a utilização desses 

recursos a seu favor, estendendo os espaços da sala de aula para os espaços digitais e do 

cotidiano do aluno (VALENTE, 2014; MORÁN, 2015). 

Com o objetivo de tornar o aluno um ser criativo e proativo, é necessário que as 

metodologias acompanhem tal intenção, adotando atividades mais complicadas, que exijam 

tomadas de decisões, que discutam, que assumam riscos, que avaliem resultados, que anulem 

possibilidades, que permitam iniciativas, que desenvolvam raciocínios lógicos e criativos, 

além de apoio de material relevante (MORÁN, 2015). 

 

“Dentre as metodologias ativas mais utilizadas para facilitar os 
processos de ensino e de aprendizagem, o trabalho em grupo foi o 
mais destacado pelos professores, de modo que todos apontaram 
como uma metodologia para envolver de forma mais eficaz o aluno 
com o conteúdo nas suas aulas. O estudo de textos, filmes, projeções 
e documentários, mapa conceitual, seminário e tempestade cerebral 
também estão entre as metodologias mais adotadas. (DIESEL, 
2015). 
 

Fialho (2008, p. 02) acredita em práticas pedagógicas diferentes, afirmando que “é 

necessário, então, diversificarmos nossas metodologias de ensino, sempre em busca de 

resgatarmos o interesse e o gosto de nossos alunos pelo aprender”. Não é necessário que o 

professor exclua de forma definitiva a aula expositiva dialogada, mas que ele possa expor o 

conteúdo de forma mais prazerosa afim de buscar o interesse do aluno pelo conteúdo. 

O professor precisa buscar mudanças posturais de planejamento de aula, organização 

do espaço, do tempo e do comportamento, os quais exige a busca por novas metodologias que 

tornem o modelo de aprendizado baseado em problemas, desafios, jogos, projetos e situações 

reais. Pois assim o conhecimento se torna efetivamente significativo ( MORÁN, 2015). 
“É importante que o professor busque sempre novas ferramentas de 
ensino procurando diversificar suas aulas e assim torná-las mais 
interessantes e atraentes para seus alunos, e o trabalho com jogos 
vem atender essa necessidade como opção diferenciada, que pode 
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ser utilizada como reforço de conteúdos previamente 
desenvolvidos (FIALHO, 2008, p.09).  
 

Na década de 1960 a Universidade de MacMaster no Canadá foi a pioneira em 

trabalhar com solução de problemas, essa metodologia está bem consolidada nos dias de hoje, 

bem como Aprendizagem por pares (Peer Instruction), PBL – aprendizagem por meio de 

projetos ou de problemas (Project Based Learning); TBL – aprendizagem baseada em equipes 

(Team-based Learning), WAC – escrita através do currículo e suas abordagens (Writing 

Across the Curriculum) e estudo de caso (Study Case) (MORÁN, 2015). 

As metodologias ativas estimulam a aprendizagem de forma diferente, pois estimula o 

aluno a resolver problemas através de pesquisas, as quais irão desenvolver seu senso crítico, 

suas opiniões, sua criatividade, além de aprender a superar dificuldades e trabalhar em equipe. 

Borges e Alencar, em 2014, definiram as metodologias ativas “como formas de desenvolver o 

processo do aprender que os professores utilizam na busca de conduzir a formação crítica de 

futuros profissionais nas mais diversas áreas”. A utilização dessas metodologias pode 

favorecer a autonomia do educando, despertando a curiosidade, estimulando tomadas de 

decisões individuais e coletivas, advindos das atividades essenciais da prática social. 

Oliveira (2014) acrescenta ainda que as metodologias ativas estão em construção, não 

são um processo estático e terminado, ele destaca “como um processo em constante formação, 

com propostas que se estruturam durante o processo, trabalhando a criatividade, coletividade 

e integração entre os participantes, que estão em aprendizagem constante durante a criação e a 

execução do projeto, tanto por parte dos alunos quanto dos professores”.  

Diante desse contexto, a utilização de jogos pedagógicos vem se tornando uma 

metodologia bastante utilizada em sala de aula complementando o processo de ensino 

aprendizagem, além de conseguir integrar o trabalho em equipe, e propiciar a satisfação 

emocional imediata aos participantes (TORRES, 2003). 
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1.2 JOGOS NO ENSINO 

 

O uso de jogos de videogames na sociedade brasileira se inicia na década de 1980 com 

a chegada do Atari 2600, e mesmo com o custo elevado dos videogames, eles ocuparam o dia-

a-dia das pessoas, as quais o usam com objetivo de prazer e entretenimento. Da geração Atari 

à geração atual, as pessoas se acostumaram a interagir cada vez mais com essa linguagem de 

jogos e facilidades tecnológicas, as quais estão presentes nas telas dos novos videogames, dos 

computadores, dos smartphones e tablets (ALVES; MINHO; DINIZ, 2014). 

Deterding et al. (2011) relatam que em 2014, 64 milhões de crianças com idade entre 2 

e 17 anos, fariam uso de jogos digitais, e que essa forma de entretenimento concorre com o 

formato tradicional das aulas. Além disso, com o aparecimento da tecnologia móvel e a 

popularização dos smartphones, se torna comum entre os alunos o comportamento de terem 

suas atenções voltadas para os jogos e redes sociais nos momentos em que deveriam estar 

estudando. Assim, deixam os professores com dificuldade de motivar os seus alunos, os quais 

muitas vezes preferem jogar à participar das aulas. 

Segundo Vianna e colaboradores (2013), os jogos têm o objetivo de entretenimento e 

está inserido nos mais diferentes aspectos das relações humanas, são solidificados na mente 

do ser humano a ponto de ser considerado uma necessidade para o seu desenvolvimento e 

inter-relação pessoal. 

Cunha (2012) diferencia os termos jogo educativo e jogo didático. O primeiro envolve 

ações ativas e dinâmicas, estas ações desenvolvem na esfera corporal, cognitiva, afetiva e 

social do estudante, sendo orientadas pelo professor e podendo ser aplicadas em diferentes 

ambientes. Já o segundo está diretamente relacionado ao ensino de conceitos e/ou conteúdos, 

organizado com regras e atividades programadas. O jogo didático mantém um equilíbrio entre 

a função lúdica e a função educativa do jogo, sendo, em geral, realizado em ambiente de sala 

de aula ou em um laboratório. 

Os jogos possuem quatro características evidentes: meta, regras, sistema de feedback e 

participação voluntária, de acordo com Viana et al. (2013) temos: 

a) Metas trata-se daquilo que justifica e motiva a atividade do usuário,  

b) Regras são um conjunto de termos bem definidos que garantem o equilíbrio do jogo 

e define a forma como o jogador pode interagir para solucionar os problemas. A existência 

das regras também possibilita um estímulo à criatividade do jogador para que esse consiga 

pensar em modos de resolver os problemas sem quebra as regras propostas, como seria 

possível em uma brincadeira; 
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c) Sistema de feedback além de informar os resultados das interações do jogador com 

o mundo do jogo, são de extrema importância para que a motivação do jogador se mantenha, 

ao passar informações sobre os progressos e objetivos cumpridos; 

d) Participação voluntária trata-se da aceitação por parte do usuário, um jogo que 

ninguém quer jogar perde completamente o seu propósito e para que um jogador sinta-se 

disposto a jogar é necessário que ele aceite a meta, as regras e os feedbacks propostos. 

Um jogo pode ser inserido no planejamento didático do professor, desde que tenha 

claro o seu objetivo de ensino, no intuito de apresentar conteúdo, destacar conteúdos 

relevantes, como atividade avaliativa, síntese ou revisão de conteúdo e conceitos, integração 

de temas e contextualização de conhecimentos (CUNHA, 2012). 

Alves (2012) em seu trabalho enfatiza que levar jogos à sala de aula não consiste em 

apenas oferecer um elemento lúdico aos alunos, mas que os jogos são formas definitivas de 

aprendizado, o uso de jogos aproximaria o ensino ao universo do aluno. 

Os jogos educativos podem ser caracterizados como Objetos de Aprendizagem, o 

conceito de objeto de aprendizagem varia de acordo com o foco de cada autor, contudo pode 

ser definido como qualquer entidade que pode ser digital ou não, usada e reutilizada durante o 

aprendizado (ALVES; TEIXEIRA, 2014). 

Alves e Teixeira (2014) discutem o uso de jogos como opção de aprendizagem, e 

enfatiza que são objetos estruturados de motivação de aprendizagem. Estes mesmos autores 

com base em Alves (2012) resumem princípios e características para a criação e aplicação de 

gamificação em objetos de aprendizagem (objetos gamificados): os desafios propostos podem 

ser vencidos; trabalho em cooperação; auto-motivação (motivação intrínseca); construção de 

laços sociais; produtividade prazerosa; significado épico de alcançar algo esperado. 

Wiggns (2016) discute sobre o uso de aprendizagem baseada em jogos (GBL) e da 

gamificação no ensino, e enfatiza que vários autores usam o termo gamificação e aprendizado 

baseado em jogos de forma intercambiável, o que torna por vezes confuso a compreensão 

destas estratégias. Para Wiggns, a aprendizagem baseada em jogos é o uso intencional de 

jogos ou simulações digitais ou não digitais com o propósito de cumprir um ou mais objetivos 

específicos de aprendizagem, e gamificação é o uso de elementos de jogos em ambientes de 

não jogos. A gamificação e a aprendizagem baseada em jogos não são apenas áreas dignas de 

investigação adicional, mas podem revelar um caminho para o ensino combater o declínio das 

matrículas através do uso inovador de jogos interativos e simulações dentro da sala de aula e 

da experiência educacional. 
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A GBL pode ser classificada em duas categorias: aprendizado baseado em jogos 

digitais (DGBL) e aprendizado baseado em jogos não-digitais (NDGBL). O DGBL é mais 

popular e abrange todos os tipos de aprendizagem baseada em jogos de computador e 

videogames. O NDGBL, por outro lado, é menos popular e abrange todos os tipos de 

aprendizagem física, de tabuleiro e baseada em jogos de cartas. A GBL também levanta 

questões sobre barreiras tecnológicas em relação ao conhecimento e habilidades de 

professores e alunos, além da acessibilidade, desta forma a utilização de NDGBL pode ser 

uma abordagem alternativa nestas situações (NAIK, 2014). 

O uso de jogos, em contexto educacional, contribui para a motivação do aluno, 

socialização, desenvolvimento de estratégias e habilidades e consolidação de conceitos. De 

acordo com Ramos e Marques (2017) podemos ter alunos enquanto utilizadores de jogos 

educativos (aluno jogador) mas também de alunos criadores de jogos (aluno criador). O aluno 

criador fica em um papel central e ativo de sua aprendizagem. A construção de jogos 

educativos requer que o aluno percorra um conjunto de etapas, de acordo com Ramos e 

Marques (2017): 

a) descrição: o aluno antecipa o jogo que pretende criar, projeta e organiza as ideias que 

possui; 

b) execução: o aluno simula o jogo que projetou e deseja ver os resultados; 

c) reflexão: o aluno compara os resultados obtidos com os que pretendia inicialmente ao 

projetar o jogo, verificando se funciona corretamente e se é adequado (se é muito fácil 

ou difícil, etc.); 

d) depuração: o aluno procura soluções alternativas para corrigir erros ou melhorar o 

jogo projetado. 

Portanto, o uso de jogos educativos e principalmente o desenvolvimento deles pelos 

próprios alunos pode ser uma excelente alternativa para o desenvolvimento de atividades em 

sala de aula que gerem aprendizagens significativas. 

 

1.3 A GAMIFICAÇÃO 

 

O termo gamificação foi visto pela primeira vez na literatura em 2003 descrito por 

Nick Pelling e sua popularização se deu em 2010 a partir de uma conferência realizada por 

Jane McGonigal, autora do livro “A realidade em jogo: Por que os games nos tornam 

melhores e como eles podem mudar o mundo”, que tem sido considerado uma espécie de 

manual dessa nova área (WERBACH; HUNTER, 2012). 
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Kapp (2012) definiu gamificação como o uso de mecânicas, estéticas e pensamentos 

dos games para engajar pessoas, motivar a ação, promover e resolver problemas, e segundo o 

autor pode ser usada para promover a aprendizagem, tornando um assunto que é apresentado 

de forma tradicional em um meio de inclusão, através do uso de elementos de jogos, 

medalhas, desafios e pontos. Com a utilização da prática de gamificação é gerada uma 

experiência positiva na realização de tarefas as quais os usuários não possuem interesse 

(VIANNA et al., 2013). 

É importante entender que a gamificação não se resume a criação de um jogo, mas sim 

a utilização dos subsídios de jogos para motivar o usuário a realizar uma tarefa, ou seja, é uma 

metodologia a qual se usa elementos de jogos como estratégia de aprendizagens dinâmicas. O 

que não garante o sucesso da metodologia, já que esta deve ser devidamente planejada para o 

usuário, o seu perfil e contexto em que este se inclui. Caso o projeto não seja devidamente 

delineado, corre um grande risco de insucesso diz El-khuffash (2013). 

A maioria dos estudos sobre gamificação mostra que essa prática é muito utilizada 

como estratégia administrativa em diferentes áreas como na saúde, na política, no marketing e 

dentro das empresas, pois ela utiliza elementos importantes nessas atividades como metas, 

estratégias, premiações, promoções e competições aplicadas à rotina de trabalho, que podem 

ser a solução para diversos problemas dentro de uma organização (VIANNA, 2013; 

DETERDING et al., 2011). A gamificação em cenários non games, cria espaços de 

aprendizagem mediados pelo desafio, pelo prazer e entretenimento. Estes espaços de 

aprendizagem, incluem distintos cenários escolares e não-escolares, potencializando o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e motoras dos envolvidos (ALVES; 

MINHO; DINIZ, 2014). 

A prática da gamificação se difere do uso de jogos devido o segundo ser um sistema 

no qual jogadores interagem em um desafio abstrato, “definido por regras, interatividade e 

ganho de vantagens ou prêmios, que resulta em uma resposta quantificável que traz uma 

reação emocional” (KAPP, 2012). 

Há uma diferença entre o uso de jogos como metodologia de ensino e gamificação, é 

onde eles acontecem. Enquanto que a gamificação é designada para aumentar o envolvimento 

dos funcionários, dos clientes e alunos em tarefas reais (que irão repercutir resultados na vida 

real como bater metas, consumir e estudar), os jogos estabelecem do jogador o cumprimento 

de desafios num cenário virtual (sem motivação direta no mundo real, a não ser a satisfação 

pessoal) (SAGA, 2017). 
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Alves e colaboradores (2012) descrevem a gamificação como uma ferramenta 

promissora para se conectar a escola ao universo dos jovens com o foco na aprendizagem, 

utilizando de elementos tradicionais do ensino como notas, atividades, exercícios e etc, 

alinhados à mecânica dos jogos, o que promove o envolvimento emocional e cognitivo dos 

alunos. 

Em seu trabalho Fardo (2013) também relaciona os sistemas de pontuação e 

aprendizagem, pontuando a eficiência da gamificação nesse contexto.  
“ A gamificação pode promover a aprendizagem porque muitos de 
seus elementos são baseados em técnicas que os designers 
instrucionais e professores vêm usando há muito tempo. 
Características como distribuir pontuações para atividades, 
apresentar feedback e encorajar a colaboração em projetos são as 
metas de muitos planos pedagógicos. A diferença é que a 
gamificação provê uma camada mais explícita de interesse e um 
método para costurar esses elementos de forma a alcançar a 
similaridade com os games, o que resulta em uma linguagem a qual 
os indivíduos inseridos na cultura digital estão mais acostumados e, 
como resultado, conseguem alcançar essas metas de forma 
aparentemente mais eficiente e agradável” (FARDO, 2013). 

 

Portanto, a inserção da prática da Gamificação em sala de aula deve ser 

obrigatoriamente avaliada com muita crítica, deve se discutir referenciais teóricos que 

norteiam a estratégia e analisar pesquisas e relatos de experiências práticas no ensino, além 

disso é necessário que os professores tenham uma interação e/ou abertura ao mundo dos 

games, a fim de definir com maior eficiência quais os momentos mais adequados para 

inserção no cotidiano escolar destas práticas (ALVES; MINHO; DINIZ, 2014). 

 

1.3.1 A Gamificação na Educação 

 

O uso da Gamificação já está bem consolidada em áreas de ensino como a Física, a 

Matemática e em ambientes virtuais de aprendizagem, porém no ensino de Biologia esta 

prática ainda está engatinhando, apesar de ter apresentado grande interesse por parte dos 

professores, pois o método de ensino melhora o envolvimento do aluno e potencializa o 

aprendizado (BORGES, 2013). 

A gamificação é uma estratégia pedagógica, entre várias estratégias de Metodologia 

ativa, “(…) que pode potencializar os processos de aprendizagem dos sujeitos, pois os 

oportuniza a participar ativamente de sua própria aprendizagem, contribuindo para o 
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desenvolvimento de competências relacionadas à autonomia, metacognição, autoria, 

colaboração e cooperação na resolução e invenção de problemas” (ALMEIDA et al., 2017).  

As metodologias ativas fazem com que os alunos pratiquem seu conhecimento de 

conceitos e processos nos problemas colocados pelo professor, isso faz com que o primeiro 

desenvolva estratégias cognitivas, aumente sua capacidade reflexiva e crítica na sua vida e na 

vida em sociedade, agregando valores pessoais e sociais (VALENTE; ALMEIDA; 

GERALDINI, 2017, p. 463). 

Martins e Giraffa (2015) descrevem a “Gamificação como uma estratégia de prática 

pedagógica que pode auxiliar a qualificar os processos de ensino e de aprendizagem, 

motivando e engajando os estudantes (…)” e ressaltam que “a gamificação pode ser 

considerada uma readaptação da cultura lúdica às técnicas condicionantes da cibercultura, um 

movimento natural imbricado ao desenvolvimento do ser humano por meio da interação com 

o lúdico”.  

Para Schlemmer (2014), a gamificação pode ser vista por duas perspectivas:  

a) como persuasão, o que estimula o aspecto competitivo, utilizando de sistema de 

pontuação, de recompensa, de premiação etc., a qual do ponto de vista educacional reforça a 

perspectiva epistemológica empirista. 

b) como construção colaborativa e cooperativa, impulsionada por desafios, missões, 

descobertas, empoderamento em grupo, o que do ponto de vista educacional reforça a 

perspectiva epistemológica interacionista – construtivista (inspirados, por exemplo, por 

elementos presentes nos jogos Massively Multiplayer Online Role Play Games – MMORPG). 

Fardo (2013) descreve linhas gerais para o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

gamificadas: 

1) disponibilizar diferentes experimentações para atingir os objetivos, incorporando 

diferentes características pessoais de aprendizagem no processo educativo;  

2) incluir ciclos rápidos de feedback, possibilitando a busca por novas estratégias para 

atingir os objetivos;  

3) aumentar o nível de dificuldade das tarefas conforme a habilidade dos alunos;  

4) dividir tarefas complexas em outras menores, construção gradual do conhecimento;  

5) conceber o erro como parte do processo de aprendizagem, estimulando a reflexão 

dos motivos desses;  

6) incorporar a narrativa como contexto dos objetivos, construir um contexto para a 

aprendizagem pode fornecer um bom motivo para os alunos empenharem suas energias em 

aprender;  
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7) promover a competição e a colaboração nos projetos; 

8) considerar a relevância da diversão nos processos de aprendizagem, a aprendizagem 

deve ser prazerosa. 

Ulbricht e Fadel (2014) chamam a atenção para que o uso de elementos de 

gamificação não é algo novo nas práticas educacionais. Por exemplo, em sala de aula é 

comum o professor utilizar de notas, testes e recompensas como estrelinhas, carinhas felizes 

ou palavras motivacionais a cada acerto do aluno, bem como aumentar a complexidade das 

atividades de acordo com a resposta dos alunos. Portanto, o uso de atividade gamificada não é 

recente e para as autoras o que mudou foi “(...) a compreensão do processo, sua relevância 

para a educação e, principalmente, a responsabilidade em sua aplicação” (ULBRICHT; 

FADEL, 2014). 

Neste contexto, Martins e Giraffa (2015) orientam que se deve “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, bem como outras competências e habilidades relevantes ao contexto da 

cibercultura”. 

Desta forma, analisando o potencial da gamificação na educação, Martins e Giraffa 

(2015), definem a gamificação “ não apenas como prática pedagógica, mas como um método 

possível para o ensino das competências”. E enfatizam um modelo de “práticas pedagógicas 

com enfoque globalizador, tais como: sequências de atividades, relações e situações 

comunicativas, formas de agrupamento ou organização social da aula, maneira de distribuir o 

espaço e o tempo, sistema de organização dos conteúdos, uso dos materiais curriculares e 

procedimentos para avaliação”. 

Assim, “(…) as práticas necessitam ter algum impacto emocional e social nos 

sujeitos. Para que isso ocorra, o desenvolvimento de processos educativos gamificados deve 

estar centrado no sujeito que vivencia a experiência, atendendo a seus desejos em relação a 

tais processos, e não na busca por recompensa ou estrutura de um jogo” (ALMEIDA et al., 

2017). 

O maior desafio neste cenário de aprendizagem colaborativa na educação gamificada é 

a formação dos docentes. Os professores necessitam aprender a trocar informações com os 

alunos, compreender e desenvolver práticas pedagógicas gamificadas, a partir de situações 

problemas, simulações virtuais ou não. Para tal, a dinâmica e organização dentro de uma sala 

de aula, e a interação aluno-professor precisa ser (re)significada (ALMEIDA et al., 2017). 
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Para o sucesso desta estratégia pedagógica, os docentes são mais exigidos, 

necessitando uma desconstrução de crenças estabelecidas e das certezas da prática 

profissional oriunda do ensino tradicional. A fragmentação da formação docente dificulta a 

organização de atividades interdisciplinares, necessárias para a execução das atividades 

gamificadas, além própria dificuldade pessoal como o pouco tempo para se manter estudos 

contínuos e inter-relações para aprendizagem (MARTINS; GIRAFFA, 2015). 

Diante das dificuldades inerentes da profissão e da formação do nosso atual professor 

surgiu a motivação de se investigar a Gamificação no ensino de Biomoléculas, na disciplina 

de Biologia, e de elaborar um material que auxiliasse o professor no desenvolvimento de 

estratégia de gamificação no ensino de Biologia. O presente trabalho fez uso da Gamificação 

associada ao uso de jogos didáticos, desenvolvidos pelos próprios alunos, buscando os 

estimular positivamente e reforçar o aprendizado dos conteúdos abordados. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a eficácia de estratégia de Gamificação combinada ao uso de jogos em 

Biologia no ensino médio  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Aplicar a estratégia de Gamificação no ensino de Biologia no ensino médio em escola 

da rede estadual no Pará; 

b) Desenvolver e utilizar jogos lúdicos nas atividades propostas durante a aplicação da 

Gamificação; 

c) Verificar o desempenho motivacional do aluno quantitativa e qualitativamente; 

d) Construir e validar um guia para utilização prática da gamificação no ensino de 

Biologia para o ensino médio. 
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3 METODOLOGIA 
 

Primeiramente para se realizar esta pesquisa foi feito uma revisão da literatura com 

foco na área de ensino de Biologia usando os descritores “gamificação”, “gamificação e 

educação” e “jogos e ensino” em língua portuguesa e, em língua inglesa “gamification”, 

“gamification and education”, “games and education”. Foi utilizado para as buscas o Portal 

da CAPES e o Google Scholar. A escolha da inclusão ou rejeição dos artigos foram feitas 

levando em consideração as palavras-chave e o conceito relacionado à Gamificação na 

educação. 

O trabalho foi realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Coelho 

Nagib Matni (Belém/Pará, Bairro Ariri Bolonha), no período da noite com as turmas do 

primeiro ano regular (37 alunos, de 15 a 25 anos) e primeira etapa do EJA (Educação de 

Jovens e Adultos) (25 alunos, de 18 a 23 anos). A execução do trabalho com a participação 

dos alunos só foi possível após a entrega de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice), e dos alunos menores de idade mediante a assinatura do Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (Apêndice) assinado pelos pais ou responsáveis. 

Todos os procedimentos foram de acordo com as normas vigentes (RESOLUÇÃO No 466, de 

12 de Dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde - CNS). O projeto foi devidamente 

registrado na Plataforma Brasil (CAAE: 22470819.4.0000.018), sua execução foi autorizada 

por representante legal da escola em questão (Apêndice), e aprovado pelo Comitê de Ética da 

UFPA (parecer no 3.670.898) (Apêndice) conforme a RESOLUÇÃO 466/12 do CNS/MS. 

As duas turmas alvo tiveram o mesmo conteúdo gamificado, que foi planejado e 

executado pelo mesmo professor. O conteúdo abordado nas aulas gamificadas foi 

Biomoléculas e o mesmo faz parte do tema de Bioquímica para o ensino Médio. 

O método utilizado para a realização das aulas gamificadas seguiu o descrito no 

trabalho de TODA e colaboradores (2016), e está dividido em quatro etapas, denominadas 

respectivamente: 

1a etapa - Planejamento; 

2a etapa - Determinação dos elementos; 

3a etapa - Aplicação da prática; 

4a etapa - Validação. 

A fim de verificar o quanto de motivação/engajamento as aulas gamificadas 

propiciaram, foram idealizados dois questionários (Apêndice) os quais foram aplicados de 

forma individual em cada turma. Para análise qualitativa foi observado e registrado todos os 
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aspectos subjetivos de conversas individuais ou em grupo com o professor, e percepção do 

comportamento em sala dos alunos pelo professor durante o processo de aplicação das 

atividades, além da avaliação crítica da adequação ou de dificuldades encontradas na 

execução das aulas. 

 

3.1 PLANEJAMENTO 

 

O planejamento se inicia com a definição do conteúdo, neste momento se constituiu os 

temas e conceitos que serão abordados no período que foi estabelecido para aplicação da 

prática (TODA et al., 2016).  

O conteúdo abordado Biomoléculas foi selecionado na ementa da grade curricular. A 

seleção deste conteúdo se fez diante a dificuldade dos alunos do ensino médio na 

compreensão dos conceitos do mesmo e da contextualização do tema no cotidiano. O 

desinteresse e a falta de motivação por parte dos alunos em disciplinas que possuem 

conteúdos de Bioquímica são um problema recorrente, devido a conteúdos que à primeira 

vista são abstratos e complexos (SILVA et al., 2017). A Figura 1 apresenta em forma de 

esquema os conteúdos das aulas que foram alvo deste trabalho e no quadro 1 se encontra as 

diferentes atividades programadas. As atividades foram de natureza diferentes como 

exercícios, testes, trabalhos de pesquisa, jogos em sala de aula, entre outros. As aulas 

conceituais devem permitir o desenvolvimento do conteúdo em sala de aula. 

 

Figura 1: Esquema de mapa organizacional para o tema Biomoléculas na disciplina de Biologia 

relacionando aulas conceituais e atividades programadas. 

 
 

 
 
 

Fonte: A autora 
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Atividade 1            Atividade 2           Atividade 3            Atividade 4 
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Quadro 1: Atividades programadas de acordo com o conteúdo que será abordado. 

PLANEJAMENTO 

Data Aula no Atividades 

___/___/____ 1 
Introdução a Bioquímica. Aplicação do questionário inicial e 

Apresentação da proposta 

___/___/____ 2 Atividade 1 – O que comemos (embalagem de alimento) 

___/___/____ 3 Atividade 2 – IMC 

___/___/____ 4 Atividade 3 – Desenvolvimento do Jogo 

___/___/____ 5 Atividade 4 – Aplicação do Jogo 

___/___/____ 6 Entrega do exercício individual e aplicação do questionário final 

Fonte: a autora 

 

3.2 DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS 

 

Nesta etapa foi definido todos os elementos de jogos, a mecânica e as dinâmicas que 

serão utilizadas, foi selecionado um conjunto de conceitos, que foram divididos em: 

Elementos de Feedback (são os motivadores extrínsecos e intrínsecos desenvolvidos na ação) 

e Elementos de Propriedade (características e objetivos da ação desenvolvida) (LOPES; 

TODA; BRANCHER, 2015). 

 

Figura 2: Determinação dos Elementos. A - Elementos de Feedback – motivadores extrínsecos e 

intrínsecos. B – Elementos de Propriedade – objetivos da atividade. 

Fonte: A autora 

 

A	 B	
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O planejamento prévio dos objetivos a serem alcançados e a escolha de elementos 

adequados torna viável o sucesso da atividade (LOPES; TODA; BRANCHER, 2015). Os 

elementos de feedback, extrínsecos e intrínsecos, foram utilizados para o planejamento das 

atividades. Os elementos extrínsecos foram Narrativa, Decisão, Novidade, Oportunidade, 

Segredo, Aleatoriedade, Economia e os intrínsecos foram Competição, Cooperação, Pressão, 

Atividade cognitiva, Realização Pessoal, Alívio de estresse, Diversão e Renovação. 

A ordem em que as atividades (ou missões) foram executadas, a determinação do 

tempo planejado para cada uma das atividades e os elementos do jogo selecionados e que 

serão utilizados na composição dos roteiros (regras) estão definidos no quadro 2. 

 

Quadro 2: Atividades planejadas e seus respectivos valores em pontos e regras que deverão permear 

toda a avaliação gamificada. 

Atividade  Pontuação Regras 

Atividade 1 2 pontos 

Deverá ser realizado em sala; 

Deverá estar com material completo para realização da 
atividade; 

A entrega posterior acarretará perda de 50% da pontuação; 

O grupo que apresentar primeiro receberá 2 bônus. 

Atividade 2 2 pontos 

Deverá ser realizado em sala; 

Deverá estar com material completo para realização da 
atividade; 

A entrega posterior acarretará perda de 50% da pontuação; 

A dupla que apresentar primeiro receberá 2 bônus. 

Atividade 3 2 pontos 

Deverá ser realizado na sala de aula; 

A entrega posterior acarretará perda de 50% da pontuação; 

A Equipe que apresentar primeiro receberá 2 bônus. 

Atividade 4 3 pontos 

Deverá ser realizado em sala; 

Só poderá participar quem realizou a atividade anterior; 

A falta neste dia acarretará uma prova de segunda chamada. 

Atividade 5 1 ponto 

Deverá ser entregue durante a aula; 

A entrega posterior acarretará perda de 50% da pontuação; 

Trabalho será individual. 

Fonte: A autora 

 

Caso alguma atividade em grupo tenha sido realizada e o aluno não esteve presente no 

dia (falta devidamente justificada), este teve a oportunidade de cumprir a atividade 
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individualmente sem o benefício de bônus. Caso não tenha justificativa comprovada, este 

deveria entregar a atividade em um novo prazo e com redução de 50% dos pontos pré-

estabelecidos. 

As atividades (missões) tiveram como objetivo atribuir pontuações que 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 e discussões foram atribuídos bônus 

extras, que irão conferir benefícios na atividade final (Quadro 3). 

 

Quadro 3: Conquista de Bônus. 

Bônus Objetivos 
1 Frequência nas aulas conceituais. 

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

Participar das atividades em grupo na data marcada. 

3 75% da frequência nas aulas durante todo o período em que será realizada a 
gamificação. 

Entrega das atividades (missões) na data estipulada. 

4 Pesquisa extra relacionada ao tema. 

Fonte: A autora 

 

Com a conquista desses bônus, o aluno teve o direito de aquisição de benefícios na 

nota final, adaptando o modelo proposto por SILVA e colaboradores (2017) para o ensino 

superior ao ensino médio (Quadro 4). 

 

Quadro 4: Regra para aquisição de benefícios. 

Bônus Benefícios 

3 a 6 Invalidar uma questão da lista de exercício individual ou em grupo 

7 a 8 Receber uma dica durante os jogos educacionais 

9 e 10 
Receber 1,0 ponto na nota final ou ajudar alguém que tenha participado com 
ele nas atividades 

Fonte: a autora 
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Utilizando os elementos citados acima, foram criadas diferentes dinâmicas e 

atividades durante todo o período da aplicação, seguindo o quadro de ações sugerido por 

TODA e colaboradores (2016) (Quadro 5). 

 

Quadro 5: Modelo de quadro de ações para o docente. 

Data:  

Nome da ação:  

Descrição:  

Elementos de Propriedades:  

Elementos de Feedback:  

Comentários/Acompanhamento: 

Fonte: TODA et al., 2016. 

 

As atividades gamificadas para o conteúdo Biomoléculas que foi abordado estão 

demonstradas nos Quadros de 6 a 10 e o detalhamento das atividades nos Apêndices. 
 
Quadro 6: Atividade 1: o que comemos?  

Data:  

Nome da ação:  O que comemos? 

Descrição: Os alunos devem ser organizados em equipes de 5 integrantes. Devem levar 

embalagens de alimento e fazer no caderno uma tabela com a quantidade em gramas ou 

porcentagem das biomoléculas presentes em cada embalagem, e ao final responder qual grupo 

bioquímico está em maior quantidade. Podendo assim comparar os alimentos que realmente 

lhe trazem nutrientes saudáveis com aqueles que não são indicados em uma dieta equilibrada 

devido a sua lata concentração de açúcar e gordura. 

Elementos de Feedback: cooperação, decisão, atividade cognitiva, progresso 

Elementos de Propriedade: pontos, bônus, benefícios 

Comentários/Acompanhamento: discussão sobre dieta e alimentação, que biomoléculas são 

mais saudáveis, quais não se deve comer em excesso, quais as vantagens e desvantagens de 

uma boa nutrição diária. 

Fonte: A autora 
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Quadro 7: Atividade 2: Calculando o IMC 

Data:  

Nome da ação:  Calculando o IMC 

Descrição: os alunos deverão realizar o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), 

que é o parâmetro adotado pela Organização Mundial de Saúde para calcular o peso 

ideal de cada indivíduo, levando em consideração a peso total e altura. E posteriormente 

classificaram de acordo com a tabela abaixo:	

 
Elementos de Feedback: cooperação, decisão, atividade cognitiva, trabalho em equipe, 

novidade 

Elementos de Propriedade: pontos, bônus, benefícios, conquista 

Comentários/Acompanhamento: explanação sobre doenças relacionadas a obesidade, 

a importância de fazer exercícios físico regularmente, as funções essenciais da gordura 

em nosso organismo, relação do ganho de massa magra e gordura com a alimentação, 

anorexia e bulimia 

Fonte: OMS 
 

Quadro 8: Atividade 3: Confecção do jogo pelos alunos. 

Data:  

Nome da ação:  Confecção do jogo 

Descrição:  Formar equipes de no máximo 6 alunos. Nomear de acordo com os grupos de 

biomoléculas: Carboidratos, Proteínas, Vitaminas, Lipídios e sais minerais. Com os 

grupos formados, solicitar que eles elaborem perguntas de acordo com seus temas.	

Criação da arquitetura do jogo e escolha das regras. Montagem do Tabuleiro.	

Elementos de Feedback: cooperação, atividade cognitiva, narrativa, trabalho em equipe, 

criatividade 

Elementos de Propriedade: bônus, pontos, progresso 

Comentários/Acompanhamento: a participação no jogo na próxima aula substituirá a 

prova bimestral. 

Fonte: a autora 
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Quadro 9: Atividade 4: Jogo de tabuleiro. 
Data:  

Nome da ação:  Jogo de Tabuleiro 

Descrição: As equipes devidamente organizadas e com o tabuleiro montado no centro 

da sala deverão jogar seguindo as devidas regras. 

As respostas serão avaliadas pela professora, podendo estas promover o avanço ou não 

no jogo. 

Elementos de Feedback: cooperação, atividade cognitiva, competição, trabalho em 

equipe, decisão, pressão, novidade 

Elementos de Propriedade: bônus, pontos, progresso, níveis, conquista 

Comentários/Acompanhamento: a cada rodada do jogo caberá ao docente avaliar as 

equipes e assim poderá atribuir notas e bônus. 

Fonte: A autora 
 
Quadro 10: Atividade 5: Mapa Conceitual. 

Data:  

Nome da ação:  Mapa conceitual 

Descrição: os alunos deverão entregar o mapa conceitual devidamente completo na 

data marcada 

Elementos de Feedback: pontualidade, responsabilidade, pressão 

Elementos de Propriedade: bônus, pontos, conquista 

Comentários/Acompanhamento: nesse momento o docente tem a oportunidade de 

avaliar individualmente o aluno, observando suas respostas e comprometimento com 

as atividades.  

Fonte: A autora 
 
 
3.3 APLICAÇÃO DA PRÁTICA 

 

Nesta fase foi implementado as ações definidas na etapa de determinação de 

elementos. É importante que durante a execução desta fase seja esclarecido muito bem as 

regras, além de mostrar regularmente o andamento do processo expondo a situação de cada 

participante e como está nivelado, além de medir a satisfação da turma para evitar penalidades 

por conta da prática. Neste momento foi também aplicado um questionário (Questionário I; 
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Apêndice) na turma, antes da aplicação da estratégia para fins comparativos com o 

questionário final (Questionário II; Apêndice) da validação do método. 

 Durante toda a aplicação os alunos foram acompanhados individualmente, os bônus, 

pontos e observações em cada atividade foram anotados e serviram de base para a construção 

do mapa de progresso (Quadro 11). O mapa de progresso é um instrumento de 

acompanhamento das atividades tanto para o professor quanto para o aluno que pode 

visualizar a cada atividade realizada as metas alcançadas e o percurso que ainda falta 

percorrer. 

 

Quadro 11: Modelo de quadro de progresso (mapa de progresso) utilizado na disciplina. 

Atividades e 
Bônus 

Aluno 1 Aluno 2 Aluno 3 Aluno 4 Aluno 5 Aluno X 

Aula 1 

Atividade 1       

Bônus       

Aula 2 

Atividade 2       

Bônus       

Aula 3 

Atividade 3       

Bônus       

Aula 4 

Atividade 4       

Bônus       

Fonte: A autora 
 

 

3.4 VALIDAÇÃO 

 

  As atividades programadas foram aplicadas em sala de aula para as duas turmas alvo, 

durante a execução foram feitas e anotadas observações críticas sobre o método e das 

respostas dos alunos. 

A fim de verificar o quanto de motivação/engajamento que as aulas gamificadas 

propiciaram, foram idealizados dois questionários, os quais foram aplicados de forma 

individual em cada turma. 
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O primeiro questionário (Apêndice) foi elaborado para se fazer um diagnóstico dos 

alunos sobre suas vivências e conhecimentos quanto aos temas de biologia, sobre o interesse 

em biologia e motivação em assistir aula e estudar, das preferências em realizar atividades em 

grupo, quanto tempo usam ou tem disponibilidade para se dedicar aos estudos, sobre 

resistência a mudanças nos métodos de ensino e sobre jogos em sala de aula e Gamificação. 

As alternativas selecionadas para as respostas foram simples e diretas como sim, não ou tanto 

faz, por exemplo (Apêndice). 

Já o efeito motivador da Gamificação ao conteúdo de Biomoléculas, foi avaliado 

quantitativamente pelos alunos por meio do segundo questionário. Neste foi utilizado o 

Intrisic Motivation Inventory (IMI), que é um método de medição multidimensional, o qual 

tem como objetivo realizar a quantificação subjetiva de satisfação do aluno quanto a atividade 

realizada, e é fundamentado na Teoria da autodeterminação (DECI; RYAN, 2000). 

O segundo questionário (Apêndice), dotado de 23 questões, possuía respostas 

alternativas de acordo com a escala de Likert (CUNHA, 2007), em uma escala (1 a 7) de 

satisfação para responder as perguntas descritas no modelo proposto. As questões foram 

elaboradas no intuito de averiguar a situação motivacional, o aproveitamento, satisfação e 

quão foi interessante e agradável participar da estratégia. 

  Para melhorar a compreensão dos discentes quanto gradação das respostas foi 

elaborada uma escala de cores, as quais foram discutidas após análise e agrupamento (Figura 

3). Para a escala utilizada no questionário, de 1 a 7 pontos, definiu-se sua média, 4 pontos, 

como base para avaliar os elementos relevantes, aqueles com média acima de 4 pontos, e 

elementos não relevantes, aqueles com média igual ou inferior a 4 pontos (LOPES; TODA; 

BRANCHER, 2015). Contudo, as repostas obtidas nos questionários (abaixo ou acima da 

média) também foram analisadas de forma descritiva sobre a opinião dos alunos a respeito da 

aplicação da gamificação no ensino de biologia em conjunto como relato observacional do 

professor sobre a aplicação da metodologia. 

 
Figura 3: Escala de cores e 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: A autora 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Neste trabalho a gamificação e aplicação de jogos em ambiente escolar foi realizada 

com alunos do ensino médio do primeiro ano regular e primeira etapa da Educação de jovens 

e adultos (EJA), ambos no turno da noite. A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Professor Nagib Coelho Matni é composta por 11 turmas por turno e uma sala específica para 

o projeto Mundiar. 

A Diretora responsável pela Escola, após a apresentação da proposta de trabalho 

assinou o Termo de Consentimento da Instituição, autorizando aexecução e a divulgação dos 

trabalhos realizados e do local, dentro dos rigores éticos da pesquisa. 

As aulas gamificadas no primeiro ano regular e na primeira etapa do EJA aconteceram 

sempre as segundas-feiras, com duas horas-aula cada (totalizando 60 minutos), no período da 

noite. A prática foi executada em um total de seis aulas por turma. 

 

4.1 AULA 1 – INTRODUÇÃO A BIOQUÍMICA E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Durante a primeira aula do ano letivo, foi apresentado aos alunos o que é a  Biologia e 

uma pequena introdução sobre as biomoléculas, foi solicitado também que respondessem ao 

questionário inicial, e que os alunos menores de idade levassem os Termos de Assentimento  

e Livre Esclarecimento (TALE) para que os responsáveis autorizassem a prática na sala de 

aula, , ou no caso dos alunos com mais de 18 anos, que eles mesmo assinassem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), afim de que o trabalho estivesse de acordo com 

as normas do conselho de Ética que rege a pesquisa no país. 

Após responderem o questionário inicial, os alunos receberam instruções de como 

seriam as aulas gamificadas, quais e quantas atividades deveriam fazer, o peso avaliativo de 

cada atividade, como poderiam acumular bônus e principalmente como tudo isso se 

converteria em nota para a primeira avaliação. 

 Nesse primeiro momento, os alunos de ambas as turmas demonstraram bastante 

interesse, alguns tão entusiasmados que comentaram “... bem que todos os professores 

poderiam fazer isso”. Deixando uma expectativa de que se teria uma participação bem ativa 

por parte dos alunos, bem como cooperação durante as atividades. Contudo, houve também 

aqueles que foram indiferentes em suas reações, não demonstraram interesse, mas também 

não foram resistentes a proposta. 
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4.1.1 Desenvolvimento e primeiras impressões no 1° ano regular e na 1° etapa EJA 

 

As aulas no primeiro ano regular se davam nos dois primeiros horários do turno 

noturno, e como era de costume os alunos chegarem atrasados, muitos chegaram somente a 

partir do segundo horário, mas aparentemente entenderam a proposta e aparentaram 

comportamento positivo a mesma. Essa turma é formada por alunos com uma média de 16 

anos de idade, que não são muito participativos em relação a questionamentos e colaboração, 

costumam ficar numa posição mais receptiva do que pró ativa. Essa característica foi 

evidenciada ao longo da realização das atividades. 

Já as aulas na turma da primeira etapa do EJA se davam sempre no terceiro e quarto 

horário, os alunos já se encontravam presentes na Escola, portanto não se desperdiçava tanto 

tempo para iniciar as aulas. Durante a apresentação da proposta os alunos estavam mais 

concentrados na explicação da metodologia, pareceram de acordo e assinaram o termo de 

consentimento, bem como responderam ao questionário prévio.  

Ao final da aula, nas duas turmas, foi solicitado que os alunos trouxessem embalagem 

de alimentos vazias para a próxima aula. Também foi disponibilizado material de apoio  que 

deveria ser lido para facilitar a atividade da semana seguinte. Além disso, na última página do 

material de apoio havia um exercício na forma de mapa conceitual que deveria ser entregue 

individualmente no prazo de um mês. 

Esse material de apoio é o capítulo “A composição química da célula” do livro de 

Biologia da autora Sônia Lopes, editora Saraiva. O critério para escolha desse livro foi que, 

comparado a outros livros didáticos, esse apresenta o assunto de forma generalizada, 

compacta e abrange todos os itens que seriam trabalhados, tudo isso proporcional ao tempo de 

trabalho que temos no período de uma hora por semana no turno da noite.  

A Escola não disponibiliza livros didáticos para essas turmas, portanto o professor tem 

duas opções: 

1- Ou ele pede para o aluno copiar todo o conteúdo no caderno, o que não é viável, 

pois demandaria muito tempo para tal; 

2- Ou ele leva material didático para que os alunos façam cópias (xérox), o que 

também traz conturbações, já que o aluno precisa dispor de valores semanais para 

adquirir esse produto que não é exclusividade da disciplina de biologia. 

Apesar da Escola receber livros didáticos para distribuir aos alunos, o turno da noite 

recorrentemente sofre injustiça com tal distribuição, pois a quantidade de livros não é 

suficiente para todos os alunos, visto que eles são distribuídos nas turmas do turno da manhã e 
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da tarde, enquanto as turmas da noite sempre ficam sem material suficiente. Então cabe ao 

professor usar de suas habilidades para que o aluno não fique sem material de apoio para 

leitura e realização de atividades.  

 O capítulo do livro foi utilizado durante as atividades como material de apoio e 

direcionamento para o estudo do aluno, e não foi disponibilizado com a intenção de servir 

como determinador da sequência didática do conteúdo, como afirma Núñes (2003) sobre a 

utilização do livro didático em sala de aula. 

O objetivo de apresentar essa estratégia pedagógica, a Gamificação, para os alunos era 

motivá-los quanto ao estudo da disciplina de biologia, quanto era necessário a dedicação deles 

durante as atividades e quão seria indispensável a disposição deles fora e dentro de sala com a 

própria aprendizagem. E Segundo Lewontin (2001), a forma de apresentar a disciplina para o 

aluno repercute diretamente em seu interesse pela mesma. 

No primeiro questionário, quando perguntado sobre o interesse do aluno pela biologia 

e obtenção de energia pelo corpo, as duas turmas foram quase unanimes em dizer que se 

interessam pela disciplina. Já quanto a dificuldade na disciplina, o primeiro ano regular sente 

bem mais dificuldade em relação a turma da primeira etapa do EJA (Figura 4) Isso pode estar 

associado a dificuldade que o aluno tem em relacionar o que ele estuda com seu cotidiano, 

fazendo com que a biologia se resuma a nomes complexos que ele precisa memorizar 

(SILVA, 2003).  

 

Figura 4: Interesse e dificuldade na disciplina de Biologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 
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Siqueira (2011) descreve como que a “figura” do professor de biologia influencia em 

uma prévia aceitação ou não de sua disciplina, pois sua figura não é desvinculada do conteúdo 

dado, surgindo uma antipatia antecipada por parte do aluno e consequentemente pela materia 

de biologia. É preciso que o professor saiba cativar o aluno e seduzí-lo com a disciplina, se 

apropiando de mios tecnológicos, jogos, modelagem e outros (VINHA, 2013). 

A maioria dos alunos do primeiro ano de ensino regular responderam que já havia 

participado de jogo em sala de aula, porém não tinha conhecimento do uso de jogos em sala 

de aula (Figura 5), esse viés pode ter ocorrido por falta de atenção na hora de responder o 

questionário ou mesmo por interpretação errada da pergunta, confundindo jogos com outras 

atividades. 

Já os alunos do EJA, a maioria não havia conhecimento do uso de jogos em sala de 

aula e nem haviam participado de jogos em sala (Figura 5), isso pode ser reflexo de uma 

educação mais tradicional que estes alunos tiveram no passado, quando por algum motivo 

tiveram que abandonar a escola, onde o professor se preocupava em passar conteúdo e 

conseguir finalizar o que era proposto pela grade curricular de cada série.  

 

Figura 5: Conhecimento sobre o uso de jogos em sala de aula e experiências com jogos em sala de 

aula. 

 

Fonte: A autora  
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Estes alunos estavam acostumados a uma metodologia tradicional, conteudista, de 

cunho enciclopédico e intelectualista (PEREIRA, 2015), não relacionavam os conteúdos com 

o seu cotidiano, com sua realidade social e muito menos sua experiência de vida. Tempo em 

que a maioria dos professores não investiam seu tempo em uma educação continuada e tão 

pouco em melhorar sua prática docente. Vale a pena lembrar que o método tradicional ainda é 

a realidade de muitos professores atualmente dentro e fora da biologia. 

Os alunos de ambas as turmas possuem de média a muita motivação em assistir aula 

de biologia (Figura 6 e 7), isso implicaria dizer que não teria muita defasagem de alunos 

durante as aulas. O que não ocorreu na prática, pois apesar de terem motivação, os alunos do 

primeiro ano regular chegavam sempre muito atrasados para as aulas, não tinham participação 

ativa durante questionamentos e momentos de interação e a frequência foi diminuindo com o 

passar das semanas.  

 

Figura 6: Interesse em estudar Biologia 
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Figura 7: Motivação em realizar tarefas escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a Autora 

 

Essa defasagem no turno da noite foi ainda maior na turma do EJA, tamanha foi a 

dificuldade de aplicar o ultimo questionário ao final das atividades gamificadas, pois somente 

uma média de 8 alunos frequentavam as aulas. É provável que esse elevado índice de 

defasagem tenha sido pela dupla jornada trabalho-estudo enfrentada pela maioria dos alunos. 

Da mesma forma que se sentem motivados a assistir aula de biologia, os alunos das 

duas turmas não se sentem desmotivados a realizar atividades tanto em casa quando na sala de 

aula.  

A palavra motivação tem sua origem na psicologia e, segundo Carvalho (2017) é 

utilizado por diferentes autores e em diferentes contextos, adotando, portanto, diferentes 

significados. Este trabalho não tem como objetivo discutir a epistemologia do conceito de 

motivação, mas sim utilizar de algumas considerações do termo com o foco no processo da 

aprendizagem (CARVALHO, 2017). 

O questionário inicial teve o objetivo de diagnóstico de cada turma. Observa-se pelas 

respostas que a maioria dos alunos tanto do primeiro ano regular (14 alunos) como os do EJA 

(16) se apresentam como motivados quanto ao ensino de Biologia, e que também possuem 

motivação para fazer trabalhos tanto dentro quanto fora de sala (13 alunos do regular e 15 do 

EJA). Sabendo que a estratégia proposta possuía várias atividades em sala de aula e 

extraclasse, que os alunos já possuíam interesse pela Biologia, e que estavam motivados em 

cursar a disciplina e dispostos a fazer as atividades, avaliamos que aplicação da estratégia 
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teria chances de sucesso e consequentemente os alunos teriam um melhor processo de 

aprendizagem. 

O aluno precisa estar motivado para que ocorra o processo da aprendizagem, e é nesse 

contexto que o professor utiliza suas habilidades inserindo ações pedagógicas diversificadas, 

tais como persuasão, sedução, retórica, autoridade, recompensa e punição para envolver o 

aluno (TARDIFF, 2014). 

Todorov e Moreira (2005) apresentam diferentes conceitos de motivação, dentre eles: 

“Sempre que sentimos um desejo ou necessidade de algo, estamos em um estado de 

motivação. Motivação é um sentimento interno é um impulso que alguém tem de fazer alguma 

coisa	(ROGERS; LUDINGTON; GRAHAM, 1997). 

O trabalho do professor pode ser auxiliado quando este entende os aspectos 

motivacionais que influenciam a aprendizagem do aluno. Segundo Oruchovitch e Zuneck 

(2004)  

A maioria dos alunos do ensino médio regular não dedicam nenhuma hora por semana 

para o estudo de biologia (Figura 8), portanto se consideram alunos mais ou menos aplicados 

(Figura 9). Já os alunos do EJA dedicam de uma a duas horas por semana ao estudo de 

biologia, se considerando alunos de médio a aplicados (Figura 8 e 9). 

 

Figura 8: Tempo dedicado ao estudo de biologia 

 
Fonte: a autora 
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Figura 9: Quanto o aluno se considera aplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 

 

Pezzini em 2008 já observava essa falta de interesse dos alunos pelos estudos: 
 “Dentre todas as dificuldades pelas quais passa a educação 

no Brasil, destaca-se, atualmente, um grande desinteresse por parte 
de muitos alunos, por qualquer atividade escolar. Frequentam as 
aulas por obrigação, sem, contudo, participar das atividades 
básicas. Ficam apáticos diante de qualquer iniciativa dos 
professores, que se confessam frustrados por não conseguirem 
atingir totalmente seus objetivos”  (PEZZINI, 2016). 

 
O desejo de aprender está relacionado com a forma com que os pais dos alunos 

lidaram com a curiosidade dele durante sua infância (FREUD, 1990), essa questão vai além 

dos domínios do professor. Mas não é por isso que o professor deve desistir de motivar o 

aluno, estimula-lo a pesquisar, ler e incentivar o desejo de estudar, fazendo o aluno entender 

que aquele conhecimento científico tem aplicabilidade direta em sua vida. 

Pezzini (2016) cita motivos prováveis pela falta do desejo de aprender: 

a) a possibilidade de não conseguirem emprego após o término dos estudos;  

b) a alienação dos alunos motivada pela alienação dos professores;  

c) problemas no vínculo afetivo entre professor e aluno;  

d) alunos educados para a submissão, e não para serem autônomos;  

e) a indisciplina demonstrada por grande número deles; 
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f) a apatia que os alunos demonstram, por absoluta falta de incentivo (não são 

estimulados a fazer perguntas);  

g) superproteção ou desinteresse total da família. 

Na turma do EJA a maioria respondeu que não possuía resistência a mudança de 

método de ensino em sala de aula, porém uma boa porcentagem do restante foi indiferente a 

essa mudança. Indiferença a qual compôs a maioria das respostas dos alunos do primeiro ano 

regular (Figura 10). Apesar disso, as duas turmas gostam de realizar trabalho em grupo 

(Figura 11).  

Essa discordância entre as respostas talvez tenha ocorrido pela não interpretação 

correta, por parte do aluno, do que vem a ser método de ensino. Ele não deve entender o 

trabalho em grupo como uma estratégia pedagógica diferente da convencional, com uso do 

quadro branco e o professor explanando o assunto. 

O trabalho de grupo na sala de aula favorece a interação dos alunos, amparando a 

aprendizagem e compreensão, além disso desenvolve habilidades sociais como cooperação, 

comunicação, inclusão e competição (RIEES, 2010). Para Madalena Freire o trabalho em 

grupo auxilia em diferentes aprendizados: 

 

“Aprendemos a pensar junto com o outro, num grupo 
coordenado por um educador. Aprendemos a ler, 
construindo novas hipóteses na interação com o outro. 
Aprendemos a escrever organizando nossas hipóteses na 
interação com as hipóteses do outro. Aprendemos a refletir, 
estruturando nossas hipóteses na interação e na troca com o 
grupo. A ação, a interação e a troca movem o processo de 
aprendizagem. Função do educador é interagir com seus 
educandos para coordenar a troca na busca do 
conhecimento” (FREIRE, 1996)  
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Figura 10: Resistência a mudança de metodologia em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 

 

 

Figura 11: Gosta de realizar trabalho em grupo? 
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levaram os alunos a responderem que gostam de trabalhar em equipe, mesmo sem ter 

conhecimento de estudos sobre essa temática, é algo já intrínseco do aluno. 

 E finalmente quando foram perguntados se havia conhecimento sobre o tema 

Gamificação, nenhum aluno sabia o significado da palavra, exceto dois alunos do EJA que 

foram alunos da mesma professora no ano anterior, a qual é autora deste trabalho, e já havia 

aplicado algo semelhante anteriormente. 

 

 

4.2 AULA 2 – O QUE COMEMOS? (USO DAS EMBALAGENS DE ALIMENTOS) 

 

A ideia de se trabalhar o conceito e a função de Biomoléculas utilizando as 

embalagens se deu como uma estratégia de trazer o conteúdo abstrato da Bioquímica para o 

quotidiano dos alunos. Trabalhando com as embalagens e suas tabelas nutricionais é possível 

observar a composição dos alimentos, avaliar a importância de cada um em na dieta e 

correlacionar com a saúde, o que facilita a introdução de assuntos abstratos como os 

estruturais. Assim, o conteúdo se torna mais atrativo e próximo do aluno facilitando a 

aprendizagem e compreensão dos conceitos, além de motivá-los para fora dos muros da 

escola à correlacionar a vivência diária ao constante uso de Biomoléculas (na cozinha, 

supermercado e farmácia). 

Segundo os PCNs, o novo Ensino Médio deve contemplar a "formação geral em 

oposição à formação específica; o desenvolvimento da capacidade de pesquisar, buscar 

informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés 

da simples capacidade de memorização" PCNs (BRASIL,1999, p.15). Então, o objetivo dessa 

atividade foi estimular a investigação, organizar dados e acima de tudo, fazer o aluno 

enxergar o quão a biologia está inserida em sua vida diária. 

Para esta aula os alunos foram orientados a se organizarem em equipes de cinco, 

reunirem as embalagens e fazerem no caderno uma tabela com a quantidade em gramas ou 

porcentagem das biomoléculas presentes em cada um, ao final responder qual grupo 

bioquímico está em maior quantidade. Podendo assim comparar os alimentos que realmente 

lhe trazem nutrientes saudáveis com aqueles que não são indicados em uma dieta equilibrada 

devido a sua alta concentração de açúcares e gorduras. Como acertado no início da 

metodologia, a equipe que finalizasse a tarefa em primeiro lugar, ganharia dois bônus extras. 
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4.2.1 Desenvolvimentos da atividade no 1° ano regular e na 1° etapa EJA 

 

No 1° ano regular foram formadas cinco equipes de cinco alunos, dos 25 presentes 

apenas seis trouxeram embalagem de alimento. Para que a turma não ficasse sem realizar a 

atividade, foram levadas algumas embalagens de alimentos pelo professor (Figura 12). As 

embalagens extras foram levadas prevendo que isso poderia acontecer. Somente cinco alunos 

estavam com material didático disponibilizado na primeira aula, porém nenhum aluno leu o 

material previamente. Duas equipes conseguiram realizar a tarefa adequadamente, 

respondendo qual grupo bioquímico está em maior quantidade naquela embalagem que eles 

analisaram. As outras três equipes copiaram na integra a tabela de compostos das embalagens. 

Na 1° etapa EJA foram formadas três equipes de cinco alunos e uma equipe de seis 

alunos, no total de 21 alunos, somente 7 não trouxeram embalagens de alimentos. Contudo, 

não houve necessidade de se utilizar as embalagens extras fornecidas pelo professor, pois o 

material levado pela turma foi suficiente. Todos estavam com material didático, apesar de 

nem todos terem lido. Duas equipes responderam corretamente a pergunta sobre a quantidade 

das Biomoléculas, as outras organizaram de forma correta, mas não lembraram de 

responderas perguntas. 

Após o término da atividade, foi feita uma discussão sobre dieta e alimentação, 

biomoléculas e saúde, quais devem estar presentes em uma dieta balanceada, quais não se 

deve comer em excesso e as vantagens e desvantagens de uma boa nutrição diária. Houve 

nesse momento a oportunidade detalhar ainda mais o conteúdo, aproveitando para explicar um 

pouco mais sobre como estão organizados os grandes grupos das biomoléculas, suas 

classificações, potencial nutritivo, reserva energética, avitaminoses e dietas. Por fim, foi 

solicitado pela professora, que os alunos trouxessem calculadora ou celular com calculadora 

para a próxima atividade.  
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Figura 12: Atividade “O que comemos?”. Alunos desenvolvendo atividade sobre as biomoléculas 

com embalagens de alimentos (imagens A, B, C e D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 

 

Marandino e colaboradores (2009) em sua análise, afirma que “quando ensinamos 

Biologia no nível médio, ainda que reconheçamos a necessidade de tratar de conteúdos mais 

abstratos e vinculados ao mundo acadêmico, não deixamos de abordar outros conteúdos de 

caráter mais utilitário, isto é, que atendam às necessidades sociais de nossos alunos”. Neste 

caso foi utilizado o tema DIETA dentro do conteúdo de Bioquímica objetivando aproximar o 

conhecimento científico ao dia a dia do aluno. 

  

A	 B	

C D	
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4.3 AULA 3 – IMC, SAÚDE E OBESIDADE 

 

4.3.1 Calculando o IMC no 1° ano regular e na 1° etapa do EJA	

 

No primeiro momento foi explicado para os alunos como se realiza o cálculo do Índice 

de Massa Corporal (IMC), que é o parâmetro adotado pela Organização Mundial de Saúde 

para calcular o peso ideal de cada indivíduo, levando em consideração a peso total e altura. E 

posteriormente classificaram de acordo com o quadro 12. 

 

Quadro 12: Índice de massa corporal para homens e mulheres de acordo com a OMS. 

 

Fonte: OMS 

 

Após o entendimento por parte dos alunos, eles se reuniram em grupos de 5 pessoas e 

calcularam o IMC de cada integrante.  Foi disponibilizado material necessário como trena 

(para medir altura) e balança digital (para medir peso) (Figura 13). 

Todas as equipes no 1° ano regular conseguiram realizar a atividade com sucesso. No 

início tiveram dificuldade, mas após nova explicação, agora em cada equipe, eles 

conseguiram resolver os cálculos e classificar de acordo com a tabela mostrada acima. 

Quase todas as equipes da turma da 1° etapa EJA conseguiram realizar a atividade 

com sucesso, somente uma equipe precisou da ajuda da professora para calcular (Figura 13). 

A turma do EJA apresentou maior entusiasmo durante a realização do trabalho, apesar de 

solicitado o IMC de cada integrante das equipes, algumas pessoas optaram por não fazer por 

diferentes motivos, então a professora pediu um mínimo de dois cálculos de IMC por equipe, 

evitando assim o constrangimento de tais alunos. 
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Figura 13: Atividade IMC, Saúde e Obesidade. Alunos em sala de aula coletando dados para cálculo 

do IMC (Imagens A e C – uso da balança, B e D – uso da trena). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: a autora. 

 

Após a realização desta atividade prática, iniciou-se uma explanação sobre doenças 

relacionadas a obesidade, a importância de fazer exercícios físicos regularmente, as funções 

essenciais da gordura em nosso organismo, relação do ganho de massa magra e gordura com a 

alimentação, anorexia e bulimia. 

Lima e Garcia (2011) concluíram que os alunos consideram as aulas práticas como 

facilitadoras da aprendizagem, inclusive para aqueles que nunca tiveram contato com esse 

tipo de metodologia. Quando se coloca o aluno como investigador do processo, ele consegue 

construir conhecimento através de suas próprias conclusões e não esquece essa experiência 

vivida em sala de aula. 
“As aulas práticas propostas nas escolas têm como objetivo 
complementar as aulas teóricas. A utilização dessas aulas 
promove uma visualização daquilo que antes estava 
presente apenas no imaginário dos alunos, motivando o 
interesse na compreensão da matéria. “ (LIMA e 
GARCIA, 2011, p 207). 

A	 B	

C	 D	
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O desenvolvimento de habilidades, a retenção do conhecimento e a aprendizagem 

ocorrem quando o aluno está envolvido pessoalmente com o processo (PENICK, 1998, p. 95). 

Sendo assim, é importante pensar em atividades que os alunos possam compreender a 

utilização desses conceitos em seu cotidiano, a fim de que eles consigam autonomia na 

formação de seus pensamentos e motivação para atitudes mais conscientes perante sua vida e 

a sociedade. 

Ao final da aula foi solicitado aos alunos das duas turmas que trouxessem duas 

cartolinas por equipe e canetas hidrocor coloridas para a realização da próxima atividade na 

aula seguinte. 

 

 

4.4 AULA 4 – CRIAÇÃO DO JOGO, CONSOLIDAÇÃO DO CONTEÚDO 

 

Nesta aula foi organizada a formação das equipes de no máximo seis alunos e 

nomeadas de acordo com os grupos de biomoléculas: Carboidratos, Proteínas, Vitaminas, 

Lipídios e Sais minerais. Com os grupos formados, foi solicitado que eles elaborassem 

perguntas de acordo com seus temas e escolhessem três para colocarem na cartolina. 

Juntamente com os alunos, iniciou-se a construção das regras do jogo, os desafios, os 

objetivos e meta final (Apêndice). De acordo com a entrega das questões, foi organizado e 

rearranjado das mesmas nas cartolinas, formando uma sequência para um jogo de tabuleiro 

gigante. Os alunos fizeram as placas de Saída e Chegada, as regras e propuseram os desafios. 

 

4.4.1 Desenvolvimento do jogo no 1° ano regular e na 1° etapa EJA 

 

A criação do jogo e a inserção do mesmo em uma das etapas da Gamificação está 

baseada também na afirmação de Yang, que acredita que o aprendizado baseado em jogos 

pode ser usado para desenvolver experiências de aprendizado altamente motivadoras e 

envolventes. É uma estratégia de aprendizado ativo que aprimora o processo de ensino 

aprendizado (YANG, 2014). 

O jogo escolhido para ser desenvolvido foi um jogo de tabuleiro em forma de 

caminho, que tem como objetivo avançar as “casas” de acordo com o número fornecido pelo 

dado lançado, as casas possuem perguntas referentes ao assunto de bioquímica (formuladas 

pelos próprios alunos), respondendo o desafio corretamente a equipe avança até chegar ao 

final do caminho. 
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No 1° ano regular formaram-se cinco equipes entre cinco e seis alunos. Muitos 

chegaram bastante atrasados e as equipes iniciaram mesmo incompletas. Foi observado uma 

grande dificuldade na elaboração das questões, necessitando assim de ajustes para ordenar o 

pensamento e lógica das questões, mesmo estas sendo bem diretas e conceituais. Então ficou 

claro que para a realização desta atividade é necessário que o aluno tenha habilidades básicas 

de leitura e de escrita, habilidades que estão deficientes na grande maioria dos alunos do turno 

da noite. Além disto, é preciso que sejam capazes de expor suas ideias e de relacionar com as 

ideias dos colegas. 

 Por diferentes motivos os alunos estavam sem o material didático para auxiliá-los 

nessa atividade, ou por esquecimento, ou não adquiriram por falta de recurso, entre outros. 

Não houve colaboração dos alunos durante a criação das regras, já que os alunos 

aparentavam apatia durante essa atividade. O interesse deles aumentou somente durante a 

criação dos desenhos, dos desafios e placas. E infelizmente, não houve tempo hábil para 

finalizar a montagem do tabuleiro, então foi necessário retornar no final do 6° horário para 

finalmente terminar a confecção do jogo. 

Na turma da 1° etapa EJA, quatro equipes foram formadas com quatro alunos e uma 

com cinco alunos. Os alunos também apresentaram bastante dificuldade na elaboração das 

questões, precisando assim de ajuda para organizar as perguntas. Durante a elaboração das 

regras, os alunos participaram mais ativamente, colocando sugestões com enredo sobre 

alimentação, peso e atividade física, fazendo correlação com o assunto estudado em sala de 

aula. 

Assim que os alunos foram entregando as questões, se deu início a confecção do 

tabuleiro pelos próprios alunos. O objetivo dessa prática foi alcançado nas duas turmas, que 

seria fazer as regras, desafios e montar o tabuleiro, como pode ser visto na figura 14. 
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Figura 14: Atividade de Criação do Jogo de Tabuleiro. A - Alunos formulando as questões para 

compor o jogo. B e C - professora e alunos organizando o tabuleiro conforme foi proposto pelos 

alunos em um protótipo no quadro branco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora. 

 

O uso dos jogos no ambiente escolar possui função lúdica e educativa, eles atraem, 

motivam e estimulam os alunos na construção do conhecimento, é uma ação divertida na qual 

se pode trabalhar a espontaneidade, o trabalho em equipe, a cooperação, a afetividade, a 

aplicação de conceitos e aspectos relevantes ao conteúdo. Sendo assim, devem estar inseridos 

nas atividades escolares e no planejamento do professor, atividades que ofereçam 

possibilidade de socialização e desenvolvimento pessoal do aluno, visando a formação de 

indivíduos criativos e eficazes na resolução de problemas (LIMA et al., 2011). 

Para todo professor, o objetivo de elaborar uma estratégia pedagógica diferente é o 

aprendizado significativo do aluno, segundo Kishimoto (1996) “o jogo pedagógico ou 

didático tem como objetivo proporcionar determinadas aprendizagens [...] por ser utilizado 

para atingir determinados objetivos pedagógicos, sendo uma alternativa para melhorar o 

desempenho dos estudantes em alguns conteúdos de difícil aprendizagem”. 

Ao final dessa atividade foi comunicado aos alunos que a prova bimestral seria 

substituída pela ação do jogo, então os alunos prontamente pediram para fotografar o 

A	 B	

C	
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tabuleiro, o que lhes foi permitido, porém também foi avisado que existia a possibilidade de 

trocar o tabuleiro com outra turma. Foram orientados a estudar pelo material didático 

fornecido nas primeiras aulas e que essa atividade seria realizada em equipe. Além disso, cada 

equipe deveria construir uma espécie de peão (avatar) devidamente identificado com o nome 

da equipe (grupo bioquímico). 

 

4.5 AULA 5 – O DIA DO JOGO 

 

Para iniciar o jogo, foi necessário levar um dado e os tabuleiros, assim como 

reescrever as regras no quadro de acordo com o que cada turma criou, estava esclarecida a 

quantidade de bônus que cada aluno dispunha, a fim de que eles pudessem comprar benefícios 

durante o jogo, bem como foi estabelecido no primeiro dia de aula. Os tabuleiros das turmas 

foram invertidos para a aplicação do jogo, a turma do regular utilizou o criado pela turma do 

EJA e vice-e-versa. 

De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio  

 
“O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem 
o desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao 
professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, 
desenvolver capacidades pessoais e profissionais para estimular 
nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, mostrando-
lhes uma nova maneira, lúdica, prazerosa e participativa de 
relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a uma maior 
apropriação dos conhecimentos envolvidos.” (BRASIL, 2006, p. 
28). 

 

Desenvolver atividades de interação, colaboração, troca de experiência em grupo, 

aprender a ganhar, perder, respeitar regras e normas, desenvolver raciocínio, imaginação e 

respeitar a opinião dos colegas foram os motivos pela escolha dessa atividade com as turmas. 

Miranda (2011) afirma que os jogos possuem objetivo de desenvolver a sensibilidade, afeição, 

inteligência, afetividade, socialização, motivação e construção de conhecimento. 

 

4.5.1 Jogando em equipe: 1° ano regular e 1° etapa EJA 

 

Enquanto os alunos do 1° ano regular chegavam a sala foi organizada de tal forma que 

o tabuleiro tomasse o centro da sala e as equipes ao redor do mesmo. Após posicionamento 

das equipes em seus devidos lugares, foi solicitado os peões, porém nenhuma equipe havia 
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feito, então todas improvisaram com o que tinham disponível como estojos, bola de papel, até 

um tênis. A turma demonstrou com esse comportamento total descaso com a atividade e falta 

de interesse com o trabalho. 

Durante o jogo, os alunos não conseguiam responder as questões, nem mesmo com o 

auxílio do material didático comprado com os bônus. Deixando claro que não leram 

minimamente o material didático para saberem onde e como procurar as respostas. Ficou 

nítida a percepção do desinteresse unânime durante a realização dessa atividade, a apatia e 

lentidão também fizeram parte desse grupo de alunos. Somente uma equipe alcançou a nota 

máxima da atividade e mais de 50% das perguntas não foram respondidas pelos alunos. 

Já na turma da 1° etapa do EJA, os alunos pareciam ansiosos pelo início da atividade. 

Todas as equipes fizeram os peões devidamente identificados e personalizados de acordo com 

o nome do grupo bioquímico (Figura 15). Reafirmando sua motivação percebida no 

questionário prévio de diagnóstico. 

 

Figura 15: Alunos jogando o dado e movimentando os peões no tabuleiro (A e B). Peões 

confeccionados pelos alunos da turma da 1° etapa do EJA (C). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: a autora. 
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A maioria dos alunos havia lido o material didático e tentaram responder sem auxílio 

do mesmo. Entre as 5 equipes formadas, três conseguiram a nota máxima e as outras duas 

alcançaram 50% da pontuação. Além disso, ouve bastante utilização dos bônus na compra de 

ajuda para a realização da atividade. 

Após o término de 4 rodadas, já se tinha o necessário para mensurar a nota avaliativa, 

porém os alunos insistiram em continuar jogando até que todas as equipes chegassem ao final. 

A atividade estava tão prazerosa que a maioria dos alunos não queria encerrar, solicitaram que 

houvessem mais rodadas até que o último grupo chegasse ao final. 

Foi empolgante vê-los se divertindo, desafiando os colegas, torcendo, vibrando e se 

ajudando durante a atividade, é satisfatório para o professor ver que seus alunos estão tendo a 

oportunidade de aprender de forma prática, mesmo diante de tanta dificuldade que o turno da 

noite apresenta. 

A cada acerto os alunos vibravam com a vitória do avanço nas etapas do jogo. 

Segundo Cabrera (2006) “o lúdico, por ser uma atividade física e/ou mental, aciona e ativa as 

funções psiconeurológicas e os processos mentais, pois o ser que brinca, joga e se expressa é 

também um ser que age, sente, pensa, aprende e se desenvolve intelectual e socialmente.” 

Uma equipe chegou a se organizar extraclasse quanto ao estudo do material didático, 

pois sabiam que a avaliação seria em grupo. Essa equipe apresentou bastante motivação em 

realizar essa atividade. 

Oliveira (1999) afirma que há diferença quanto a absorção de conhecimento entre 

aluno criança/adolescente e o aluno de EJA, pois este último está inserido no mercado do 

trabalho e já possui solidas relações interpessoais. 

“O adulto (...) traz consigo uma história mais longa de experiências, 
conhecimentos acumulados e reflexões sobre o mundo externo, 
sobre si e sobre as outras pessoas. Com relação à inserção em 
situações de aprendizagem, essas peculiaridades da etapa da vida em 
que se encontra o adulto fazem com que ele traga consigo diferentes 
habilidades e dificuldades (em comparação com a criança) e, 
provavelmente, maior capacidade de reflexão sobre o conhecimento 
e seus próprios processos de aprendizagem” (OLIVEIRA, 1999). 
 

Após o jogo, ficou evidente que a turma do 1° ano Regular não havia tido 

comprometimento com a atividade, foi perceptível que os alunos não estudaram, não leram o 

material didático, já que apresentaram bastante dificuldade para responder, mesmo tendo a 

oportunidade de consultar o material de apoio com o uso dos bônus.  
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Essa observação não se resumiu somente por parte da professora, mas os próprios 

alunos perceberam a clara falta de interesse para estudar o conteúdo, observado por exemplo 

no depoimento do aluno: 

“Eu sinceramente achei muito legal, nunca tinha feito, que pena 

que não deu certo, queria ter estudado e respondido sem ajuda, 

peço perdão, na próxima irei me esforçar e estudar.” 

Aluno 1, 1o ano regular (Dados da autora) 

 

Nesta fala, o aluno em questão, relata a satisfação pela atividade, espera por uma 

próxima oportunidade e expõe sua decepção em não ter estudado o conteúdo. O que se espera 

de um aluno do ensino médio é que ele faça a parte dele, estude e leia seu material didático. Já 

que essa turma desde o início mostrou imaturidade e irresponsabilidade com as atividades, 

seria o caso de passar uma reavaliação da atividade, uma revisão, exercícios extras, discussão 

em sala no intuito de reforçar o conteúdo, mas principalmente de incentivar a 

responsabilidade e seriedade com a entrega dos trabalhos e atividades, tornar as atividades e 

os bônus mais atraentes, tentando aumentar o interesse do aluno. Cada turma é uma 

experiência única, e cabe ao professor observar suas particularidades e tentar ajustar seu 

planejamento ao longo do ano letivo, com objetivo de poder ajustar a estratégia de aplicações 

futuras de acordo com a vivência de cada turma. 

Já a turma da 1° etapa do EJA perceptivelmente estava mais empolgada para realizar a 

atividade, souberam explorar o material didático, bem como leram antecipadamente e se 

entregaram mais ao jogo, se tornando prazeroso a ponto de não quererem parar, mesmo já 

tendo encerrado a avaliação. 

Os alunos do EJA estão em um contexto de restauração de sua trajetória escolar, 

portanto são motivados pelo desejo de recuperar o “tempo perdido”, pela vontade em 

aprender vários assuntos em menos tempo, para compensar o período que ficaram fora da 

escola (LEITE, 2005). 
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4.6 AULA 6 – FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, ENTREGA DOS EXERCÍCIOS E 

USO DOS BÔNUS 

 

Nesse último encontro os alunos puderam trocar seus últimos bônus por benefícios que 

foram estabelecidos no início da gamificação e entregaram o exercício individual (mapa 

conceitual) anexado ao material didático entregue com um mês de antecedência. Além disso, 

responderam ao questionário final que avalia o Índice de Motivação Intrínseca (IMI).  

 Segundo Vekiri (2002), o mapa conceitual auxilia na compreensão de conceitos e se 

mostra mais efetivo do que um texto no entendimento de conteúdos complexos, já que o 

processo mental de imagens pode ser menos exigente quanto a cognição que um processo 

verbal. Ele “é importante que o mapa seja um instrumento capaz de evidenciar significados 

atribuídos a conceitos e relações entre conceitos no contexto de um corpo de conhecimentos, 

do assunto abordado” (MOREIRA, 2010 p.15). 

 

4.6.1 Análise do questionário 2 para a turma do 1° ano regular e EJA 

 

No dia em que foi aplicado este questionário, somente 17 alunos estavam presentes na 

turma do primeiro ano regular e 14 alunos na turma da primeira etapa do EJA. As perguntas 

do questionário 2 foram agrupadas para facilitar a análise e discussão: Gostou/Achou 

agradável; Divertido/Motivado/Interessante; Inclusão/Tranquilidade/Pressão; Aproveitamento 

na disciplina; e Aula tradicional versus gamificação/Aprendizado com a gamificação. 

Nas duas turmas foi observado que a maioria dos alunos gostaram de participar das 

atividades, acharam agradáveis e gostariam de repeti-las (Figura 16). Além disso gostariam 

que essas atividades fossem realizadas em outras disciplinas também, como relatou o aluno do 

regular:  

“Eu particularmente gostaria que outros professores 

fizessem essa experiência para que os alunos se interessem 

mais e as aulas bem mais legais” 

Aluno 2, 1o ano regular (Dados da autora) 

Já na turma do EJA houve também quem não gostasse, algumas atividades não 

abrangem a todos e cabe ao professor identificar essas particularidades e propor alguma 

metodologia que consiga contemplar o aprendizado de todos. 

“Até que foi bom, mas não sei se faria de novo”  

Aluno 1, EJA. (Dados da autora) 
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Apesar de a turma do EJA parecer mais entusiasmada com as atividades, foi a turma 

do ensino regular que respondeu mais positivamente quando perguntado sobre a possibilidade 

de fazer novamente as atividades e se haviam gostado de realizá-las, contrariando as 

impressões deixadas durante as práticas. 

 

Figura 16: Respostas dos alunos do primeiro ano regular e primeira etapa do EJA quando perguntados 

sobre se gostaram das atividades. 

 

Fonte: Dados da autora  

 

A maioria dos alunos tanto no ensino regular quanto no EJA se sentiram motivados ou 

muito motivados em participar das atividades (Figura 17). De acordo com Boruchovitch, a 

motivação contribui no entendimento das ações do professor no processo de aprendizagem do 

aluno.  

“As ações do professor em situações de aprendizagem estão 
diretamente ligadas com padrão motivacional de seus alunos na 
medida em que podem favorecer um ambiente social controlador 
ou promotor de autonomia. Os professores podem e devem 
explorar a poderosa força motivacional advinda da motivação”. 
(BORUCHOVITCH; BZUNECK, 2004, p. 54). 
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Figura 17: Respostas do primeiro ano regular e primeira etapa do EJA quando perguntados sobre 

motivação, interesse e divertimento durante as atividades. 

	

Fonte: Dados da autora 

 

Quando perguntado sobre o quanto acharam interessante, a maioria dos alunos de 

ambas as turmas acharam interessante (Figura 17), porém a turma do regular apresentou todas 

as respostas acima de 4, o que significa que estão motivados de mediano para muito, supondo 

que os alunos mais jovens (adolescentes) têm uma aceitação bem maior pelo game, questão 

mais cultural dessa nova geração. Já os alunos do EJA, realizaram muito bem as atividades, 

com responsabilidade e empenho, porém o interesse e a motivação não foram tão grandes 

quanto da turma regular, já que as respostas variaram desde muito pouco a muito, não 

apresentando uma regularidade nas respostas 

As duas primeiras categorias de respostas deixam claro que a turma do EJA é uma 

turma mais heterogênea em relação a motivação e interesse, isso pode ser explicado pela 

heterogeneidade da turma em relação a idade, pois ela é composta de alunos que possuem 

entre 18 e 32 anos. Já a turma do primeiro ano regular apresentou dados mais regulares, onde 

demonstra bem por exemplo a grande maioria dos alunos gostando das atividades, motivados, 

que acharam divertido e que acharam interessante. 
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 Quando foi perguntado sobre o quanto se sentiram incluídos, os alunos do regular 

responderam em sua maioria que sim, já a turma do EJA, não apresentou uma reposta 

conclusiva quanto a inclusão (Figura 18).  

 Os alunos do EJA apresentaram respostas bastante diversificadas, mas nenhum 

afirmou que estava absolutamente tranquilo (Figura 18), provavelmente o nervosismo vem 

acompanhado da responsabilidade perante aquela prática, diferente dos alunos do ensino 

regular que na sua maioria responderam que estavam tranquilos, apesar de que nas duas 

turmas houve uma boa parcela de alunos que responderam mediana tranquilidade. 

 

Figura 18: Respostas dos alunos sobre o nervosismo, pressão e inclusão durante as atividades. 

	

Fonte: Dados da autora 

 

 As duas turmas sentiram que não estavam pressionados a realizar as atividades, que 

estavam fazendo o que queriam, pois não se sentiram obrigados a fazer as atividades (Figura 

18), um aluno do ensino regular citou: 

“ótimo, pois não senti como uma obrigação, mas participei 

porque gostei...”  

Aluno 3, 1o regular.  (Dados da autora) 
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 A turma do primeiro ano regular demonstrou significativa apatia durante a realização 

das atividades, foi necessário por várias vezes motivá-los no sentido de convencê-los da 

importância do aprendizado em cada etapa e incentivá-los para a conquista de bônus e notas. 

 Desde a primeira atividade, quando não trouxeram o material, quando não 

conseguiram criar as regras para o jogo, quando não sabiam responder as questões, ficou 

evidente a falta de interesse mesmo com práticas diferentes. Entretanto, nos questionários, 

eles responderam que a atividade foi interessante, divertido, que gostaram de fazer, se 

sentiram a vontade fazendo e que auxiliou no aprendizado. O que nos leva a concluir que 

apesar de positivo, divertido e interessante no momento da prática em sala de aula, a 

estratégia não motivou o suficiente a turma do 1o ano regular a se dedicarem mais nos estudos 

e na execução das atividades extraclasse. Assim, em uma próxima aplicação desta estratégia, 

para mesma turma ou com comportamento semelhante, será necessário para o seu sucesso, o 

uso de atividades que reforcem mais os elementos extrínsecos como Novidade e 

Oportunidade, e incentivar os intrínsecos como a cooperação, competição, atividade cognitiva 

e realização pessoal. 

As duas turmas concordam que tiveram aproveitamento durante as atividades, que se 

saíram bem e que, portanto, se sentiram competente mesmo após algum tempo (Figura 19).  

A Gamificação e o uso de jogos são bastante eficazes em situações que problemas 

precisam ser resolvidos, são também muito bem aceitos pelo público porque a aprendizagem 

está vinculada ao entretenimento (FARDO, 2013).  

Além disso, a Gamifcação possui impacto na redução da indisciplina, no 

comprometimento com a aprendizagem e principalmente no dinamismo do conteúdo 

(FADEL, 2014). Silva (2017) afirma que a Gamificação no ensino de Bioquímica tem grande 

potencial educacional, pois facilita a aprendizagem e incentiva o desenvolvimento do aluno 

em aspectos cognitivos, sociais e emocionais. 
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Figura 19: Respostas dos alunos do primeiro ano regular e primeira etapa do EJA quando perguntados 

sobre aproveitamento, competência e desempenho durante as atividades. 

	

Fonte: Dados da autora 

 

Os alunos responderam que aprenderam melhor a matéria com essas atividades, 

deixando clara a preferência por essa estratégia quando comparada à aula tradicional (Figura 

20).  

No modelo tradicional o aluno tem papel de mero espectador do processo, não possui 

papel ativo na sua aprendizagem, fica esperando o conhecimento ser passado pelo professor, 

isto é, ele não constrói seu conhecimento. Já nas aulas com metodologias diferentes da 

convencional o aluno deixa de ser coadjuvante do seu aprendizado e passa a ser mais pro 

ativo no processo, é importante que “o engajamento do aluno em relação a novas 

aprendizagens, pela compreensão, pela escolha e pelo interesse, é condição essencial para 

ampliar suas possibilidades de exercitar a liberdade e a autonomia na tomada de decisões em 

diferentes momentos do processo que vivencia, preparando-se para o exercício 

profissionalfuturo” (BERBEL, 2011).  
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Figura 20: Respostas dos alunos sobre a preferência de metodologia e o seu aprendizado. 

	

Fonte: Dados da autora 

 

Uma maior comparação entre o modelo de educação tradicional e a metodologia ativa 

é apresentado no Quadro 13.  
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Quadro 13: Comparação entre o modelo tradicional de educação e a metodologia ativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SOUZA; IGLESIAS; PAZIN-FILHO. Estratégias inovadoras para métodos de ensino 
tradicionais – aspectos gerais. Medicina 47(3): 284-92, 2014. http://revista.fmrp.usp.br 

 

 Ensino Tradicional Metodologia Ativa 
Papel 
Docente 

Ativo.	

Transmissor de informações, 
expositor de conteúdos. 

Interativo.Tem o papel de tutor, interagindo 
com os alunos quando necessário, de 
maneira a facilitar o aprendizado.	

A atenção é redobrada para dar conta de 
atender todos com qualidade. Trabalho bem 
maior. 

Papel do 
Aluno 

Passivo. 

 

Procura absorver o maior número 
possível de informações e muitas 
vezes não encontra espaço para 
críticas e discussões. 

Ativo. 

 

É o agente na construção do próprio 
conhecimento. 

Sob orientação correta, consegue exercer a 
atitude crítica e a tomada de decisões. 

Vantagens Pouco trabalho para o docente. 

 

Envolve grandes grupos. 

Custo geralmente baixo. 

O objetivo é entregar ao aluno 
todo o conteúdo de um tópico. 

Ao se trabalhar com pequenos grupos, a 
interação aluno-professor é favorecida. É 
possível reconhecer as necessidades 
individuais de cada estudante. 

Desvantagens Avaliação pouco diversificada e 
classificatória. 

 

Não se sabe com exatidão se o 
aluno aprendeu com profundidade. 

O tempo de preparação do docente é 
substancialmente maior, tanto para as aulas 
como no processo de avaliação, deixando o 
trabalho exaustivo para o docente. 

 

Requer atuar em pequenos grupos para 
atingir os objetivos. 

Além de transmitir todo o conteúdo, precisa 
selecionar o que será trabalhado 
exaustivamente. 
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Quando foi perguntado aos alunos sobre o que eles acharam de transformar a matéria 

de biologia em um game, eles puderam de forma mais pessoal responder sobre suas 

impressões e sentimentos acerca do processo de gamificação. 

Após devida organização e digitalização das respostas, as mesmas foram analisadas 

em um software livre denominado IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) (Figura 21). No Brasil, ele começou a 

ser utilizado em 2013 em pesquisas de representações sociais e posteriormente auxiliar no 

processamento de dados qualitativos, já que permite vários tipos de análises estatísticas de 

texto, dentre elas a Nuvem de palavras. É uma ferramenta de processamento de dados e não 

método de pesquisa, o que faz de seus resultados instrumento de pesquisa e associação com 

materiais de pesquisa (SOUZA, 2018). 

 

Figura 21: Nuvem de palavras gerada após análise de respostas subjetivas submetidas ao programa 

IRAMUTEQ. 

 
Fonte: dados da autora 

 

Após observação do resultado fica evidente o destaque das palavras APRENDER, 

MAIS, GOSTAR e MUITO, embora reste compreender os sentidos que estes termos estão 

inseridos em seu contexto. Percebe-se que a palavra APRENDER teve bastante significado 

para os alunos, permitindo entender que a utilização de games e elementos de jogos 

(Gamificação), em ambiente escolar, auxiliam no processo da aprendizagem. O relato dos 

alunos de ambas as turmas confirma tal afirmativa: 
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“Eu achei muito bom, que os alunos além de se divertirem, 

aprende muito...” Aluno 3, EJA.  

 

“Muito melhor, pois sai da teoria e vai mais para a pratica das 

atividades, afinal aprendemos melhor” Aluno 4, EJA. 

 
“Eu achei bom, aprendo muitas coisas, gostei muito de 

transformar a matéria de biologia em um game, gostei sim” 

Aluno 5, 1o ano regular. 

 

“Eu achei interessante por que foi bom, importante para 

aprendermos coisa novas” Aluno 6, 1o ano regular. 

 

 Nem sempre a palavra APRENDER estava relacionada a aprendizagem de conteúdo 

da disciplina, de algum conceito ou classificação biológica, mas um aprendizado de valores 

para a vida do cidadão ali também formado. Quando o aluno escreve “achei muito 

interessante, pois o aprendizado fica bem mais fácil e muito importante aprender com a 

equipe”, se retoma ao objetivo de ensinar o aluno a trabalhar, conviver em grupo e respeitar a 

opinião dos colegas, tornando-o capaz de conviver e perceber a sociedade que está inserido. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O projeto iniciou-se com o seguinte questionamento: a Gamificação como estratégia 

pedagógica consegue auxiliar na motivação pela aprendizagem de alunos do ensino regular e 

EJA no ensino médio? 

Então foi realizado a aplicação desta estratégia no ensino médio para avaliar o seu 

alcance motivacional e com base nos resultados da aplicação foi proposto um modelo 

(Produto) para professores de como Gamificar suas aulas, esse modelo foi testado e analisado 

em duas turmas, uma de primeiro ano de ensino regular e uma de primeira etapa do EJA, 

ambas do turno da noite.  

O fenômeno da Gamificação está cada vez mais emergente em diferentes áreas como 

na política, em empresas, em marketing e certamente não ficaria de fora em se tratando de 

educação, pois já é evidente o crescente número de trabalhos publicados com essa temática no 

ensino. 

Esse trabalho possibilitou por diversas vezes, reflexões críticas sobre minha prática 

pedagógica, precisei ampliar minhas habilidades em elaborar atividades que motivassem meus 

alunos a quererem aprender, ler, pesquisar, buscar associações com seu cotidiano, de forma 

que o conhecimento adquirido por eles se tornasse significativo para sua vida e para a 

comunidade que o cerca. 

A aplicação da Gamificação causou melhorias no desempenho e na aprendizagem dos 

discentes de ambas as turmas, pois realizaram suas atividades, se demonstraram motivados a 

participar e aprenderam com a metodologia. 

Não serei hipócrita em afirmar que a Gamificação é a “tábua de salvação” do ensino, 

mas é uma estratégia pedagógica muito interessante, de grande alcance, resultados positivos e 

motivadora no processo da aprendizagem, contudo a Gamificação precisa ser compreendida 

melhor, de forma ampla, identificando sua potencialidade a nível educacional. É necessário 

um grande conhecimento sobre Gamificação por parte do professor para que este consiga 

implantá-la na sua sala de aula, isso requer tempo e disposição, fatores que não estão 

presentes na realidade do professor de biologia brasileiro do ensino médio. Provavelmente 

este seja o maior desafio de aplicar a Gamificação, o processo requer do professor um tempo 

amplo de dedicação ao planejamento, a organização diária do feedback e a adaptação para 

cada turma, respeitando suas individualidades. 

Entendo que tanto a Gamificação quanto outras metodologias ativas, não são capazes 

de atrair a atenção do aluno de forma absoluta almejando um aprendizado significativo, cada 
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aluno tem sua particularidade e forma de aprender determinado conteúdo, estamos vivendo 

uma fase de constante transição na educação, por isso devemos respeitar o tempo que essa 

transição precisa para o aluno e o professor se adaptarem a essas diferentes estratégias 

pedagógicas, percorrendo entre o novo e o tradicional. 

Esse trabalho pretende, portanto, contribuir para que novas investigações a respeito da 

aplicação da Gamificação em sala de aula como estratégia pedagógica sejam realizadas. Além 

dos dados fornecidos, este trabalho abre precedentes para trabalhos futuros, já que deixa 

lacunas a serem respondidas como: em que melhor contexto a Gamificação pode e deve ser 

aplicada? Quais os limites da Gamificação? Quais as vantagens e desvantagens da 

Gamificação em sala de aula para o ensino médio? Que adaptações a Gamificação precisa 

passar para auxiliar o aprendizado de Biologia no ensino básico ou no superior? 

Estes questionamentos necessitam de pesquisas que aprofundem no tema, mais 

investigações que corroborem para uma prática docente apoiada em dados concretos que 

auxiliem o professor a adaptar suas metodologias na busca por desenvolver um trabalho que 

alcance se não todos, mas a maioria de seus alunos. 

O produto desta dissertação, um guia para auxiliar o professor de Biologia do ensino 

médio incursões na estratégia Gamificação, se apresenta como um incentivo aos professores à 

aplicarem metodologias ativas em suas aulas, a motivarem seus alunos bem como se auto 

motivarem com os resultados alcançados com a estratégia.  
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6 ASPECTOS ÉTICOS 

 
O projeto foi devidamente registrado na PLATAFORMA BRASIL (CAAE: 

22470819.4.0000.018) e aprovado pelo COMITÊ DE ÉTICA da UFPA (parecer no 

3.670.898). O trabalho foi desenvolvido com base na aplicação de TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) (para maiores de idade), TERMO 

DE ASSENTIMENTO (para menores de idade) e sua execução foi autorizada por 

representante legal da escola em questão, todos os procedimentos foram de acordo com as 

normas vigentes (RESOLUÇÃO No 466, de 12 de Dezembro de 2012, do Conselho Nacional 

de Saúde - CNS). 
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7 PRODUTO 

 

a. Plano de aula gamificado sobre Biomoléculas (Apêndice); 

b. Guia para o professor, um auxílio para a criação de um ambiente gamificado em suas 

atividades pedagógicas no ensino de Biologia (Apêndice). 
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QUESTIONÁRIO I 
 

Este questionário objetiva relacionar o conteúdo didático de Biomoléculas 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 o seu gênero?       (   ) Masculino           (   ) Feminino 
Qual a sua idade? ______________ 
 
Para cada pergunta abaixo, marque com um X a alternativa que melhor a responde. 
 

1- Você tem algum conhecimento do uso de jogos em sala de aula de aula?  
(   ) sim (   ) não 

2- Você já participou de algum jogo em sala de aula? 
(   ) sim (   ) não 

3- Você sabe o que é Gamificação? 
(   ) sim (   ) não 

4- Você se interessa pela disciplina de Biologia? 
(   ) sim (   ) não 

5- Você se interessa pelo estudo de obtenção de energia peço 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 estuda biologia? 
(   ) nenhuma   (  ) 1hr  (  ) 2hrs (  ) mais de 2 hrs  

9- Você gosta de fazer trabalho em grupo: 
(   ) sim (   ) não (   ) tanto faz 

10- Quando realiza atividades/exercícios em sala ou em casa se sente motivado? 
(   ) sim (   ) não (   ) tanto faz 

11- Você se considera um aluno aplicado? 
 (   ) sim (   ) não (   ) mais ou menos 

12- Qual a sua motivação em assistir as aulas de Biologia? 
(   ) nenhuma motivação    (   ) pouca        (   ) mediana  (   ) muita 
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QUESTIONÁRIO II 
 

Este questionário objetiva relacionar o conteúdo didático de Biomoléculas 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 o seu gênero?       (   ) Masculino           (   ) Feminino 

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 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) 

Fonte: Adaptado de TODA (2016). 

 

ID PERGUNTAS RESPOSTAS 
P1 Meu nível de aproveitamento durante as realizações das atividades?  
P2 Quanto me senti nervoso durante as atividades?  
P3 Quanto me saí bem nessas atividades?  
P4 Quanto de interessante foram essas atividades?  
P5 Qual nível de divertimento eu tive nessas atividades?  
P6 Quanto me senti incluído nessas atividades?  
P7 Quanto eu gostei de participar?  
P8 Quanto fiquei tranquilo durante a realização das atividades?  
P9 Quanto estou satisfeito com meu desempenho nesta atividade?  
P10 Quanto eu fiquei entediado durante a realização das atividades?  
P11 Eu gostaria que fossem feitas novamente essas atividades em biologia?  
P12 Eu senti que eu estava fazendo o que eu queria, enquanto eu estava fazendo essa 

atividade? 
 

P13 Eu me senti muito competente nessa atividade?  
P14 Quanto achei essa atividade muito interessante?  
P15 Eu me senti pressionado enquanto fazia essa atividade?  
P16 Eu senti obrigação em fazer essa atividade?  
P17 Eu descreveria essa atividade como muito agradável?  
P18 Eu gostaria que essa atividade fosse feita em outras disciplinas?  
P19 Depois de fazer essa atividade por um tempo, quanto me senti muito competente?  
P20 Eu me senti obrigado a realizar essas atividades?  
P21 Eu preferia aula e prova tradicional ao invés dessas atividades?  
P22 Eu aprendi melhor a matéria com essas atividades?  
P23 Eu estava motivado a participar dessas atividades?  
P24 Escreva o que você achou de transformar a matéria de biologia em um game? 

_________________________________________________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada APLICAÇÃO DE 
ELEMENTOS DE GAMIFICAÇÃO E JOGOS LÚDICOS NO ENSINO DE BIOLOGIA 
NAS TURMAS DE ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS PÚBLICAS, BELÉM-PA, sob a 
responsabilidade das pesquisadores Luciana Pereira Xavier (orientadora) e Jackelyne Noriko 
Kikuchi de Freitas (orientanda), vinculadas a Universidade Federal do Pará. Nesta pesquisa 
nós iremos realizar a aplicação da Gamificação e jogos no ensino de Biologia, com objetivo 
de desenvolver um guia para professores que contribua para a formatação da prática de 
gamificação no ensino de Biologia para o ensino médio, além de aplicar, avaliar e investigar o 
desempenho dessa prática neste contexto.  
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 poderão ser publicados e ainda assim a sua 
identidade será preservada.  Os riscos dessa pesquisa são de possíveis constrangimentos que 
poderão ocorrer no decorrer das perguntas do questionário. A possibilidade de ocorrer esses 
desconfortos é muito baixa, mas caso aconteçam você poderá interromper imediatamente e/ou 
retirar o seu consentimento, sem que ocorram prejuízos pessoais. Os benefícios desta pesquisa 
serão o de natureza acadêmica com o estudo e os resultados obtidos servirão de base para a 
avaliação da Aplicação da Gamificação e Jogos no Ensino.  Você é livre para deixar de 
participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo ou coação, bem como não 
receberá nenhum benefício material e nem financeiro com a pesquisa. 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:  
Luciana Xavier (orientadora, fone: 99294-4213) e Noriko Kikuchi (orientanda, fone: 98076-
0722) 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, 2224 – Guamá, Belém-Pará- CEP: 66075-110; fone: 3201-7102. Bem como, com 
o CEP/ICS (Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto de Ciências da 
Saúde da Universidade Federal do Pará (CEP- ICS/UFPA) - Complexo de Sala de Aula/ICS - 
Sala 13 - Campus Universitário, no 01, Guamá. CEP: 66.075-110 - Belém-Pará. Tel: 3201-
8349 E-mail: cepccs@ufpa.br).  
  
  
Belém, ____de __________ de 2019. 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura dos pesquisadores 

 
Eu, ___________________________________________________________________ aceito 

participar do projeto acima citado, voluntariamente, após ter sido devidamente esclarecido. 
 

________________________________________  
Participante da pesquisa (aluno) 
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TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada APLICAÇÃO DE 
ELEMENTOS DE GAMIFICAÇÃO E JOGOS LÚDICOS NO ENSINO DE BIOLOGIA 
NAS TURMAS DE ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS PÚBLICAS, BELÉM-PA, sob a 
responsabilidade das pesquisadores Luciana Pereira Xavier (orientadora) e Jackelyne Noriko 
Kikuchi de Freitas (orientanda), vinculadas a Universidade Federal do Pará. Nesta pesquisa 
nós iremos realizar a aplicação da Gamificação e jogos no ensino de Biologia, com objetivo 
de desenvolver um guia para professores que contribua para a formatação da prática de 
gamificação no ensino de Biologia para o ensino médio, além de aplicar, avaliar e investigar o 
desempenho dessa prática neste contexto.  
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 poderão ser publicados e ainda assim a sua 
identidade será preservada.  Os riscos dessa pesquisa são de possíveis constrangimentos que 
poderão ocorrer no decorrer das perguntas do questionário. A possibilidade de ocorrer esses 
desconfortos é muito baixa, mas caso aconteçam você poderá interromper imediatamente e/ou 
retirar o seu consentimento, sem que ocorram prejuízos pessoais. Os benefícios desta pesquisa 
serão o de natureza acadêmica com o estudo e os resultados obtidos servirão de base para a 
avaliação da Aplicação da Gamificação e Jogos no Ensino.  Você é livre para deixar de 
participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo ou coação, bem como não 
receberá nenhum benefício material e nem financeiro com a pesquisa. 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:  
Luciana Xavier (orientadora, fone: 99294-4213) e Noriko Kikuchi (orientanda, fone: 98076-
0722) 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, 2224 – Guamá, Belém-Pará- CEP: 66075-110; fone: 3201-7102. Bem como, com 
o CEP/ICS (Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto de Ciências da 
Saúde da Universidade Federal do Pará (CEP- ICS/UFPA) - Complexo de Sala de Aula/ICS - 
Sala 13 - Campus Universitário, no 01, Guamá. CEP: 66.075-110 - Belém-Pará. Tel: 3201-
8349 E-mail: cepccs@ufpa.br).  
  
  
Belém, ____de __________ de 2019.   
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura dos pesquisadores 

 
Eu, ___________________________________________________________________ aceito 

participar do projeto acima citado, voluntariamente, após ter sido devidamente esclarecido. 
 

________________________________________  
Participante da pesquisa (aluno ou responsável) 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Atividade 1 

 Em uma aula anterior, foi solicitado ao aluno que ele levasse embalagens de alimentos 

e fornecido material de apoio para leitura, a fim de reuni-los em pequenos grupos. 

Estes grupos teriam que sequenciar as embalagens de alimentos trazidas pelos 

integrantes de acordo com o valor calórico descritos nas mesmas. Além disso, sequenciar a 

porcentagem ou gramatura a biomolécula em maior quantidade contida em cada embalagem.  

O objetivo dessa atividade foi conscientizar o aluno quanto ao valor nutricional dos 

alimentos que ele consome em sua casa. Tentar fazer com que ele faça melhores escolhas 

durante suas compras no supermercado, além de discutirmos a importância de uma 

alimentação balanceada diariamente. 

 

Data:  

Nome da ação:  O que comemos? 

Descrição: Os alunos devem ser organizados em equipes de 5 integrantes. Devem levar 

embalagens de alimento e fazer no caderno uma tabela com a quantidade em gramas ou 

porcentagem das biomoléculas presentes em cada embalagem, e ao final responder qual 

grupo bioquímico está em maior quantidade. Podendo assim comparar os alimentos 

que realmente lhe trazem nutrientes saudáveis com aqueles que não são indicados em 

uma dieta equilibrada devido a sua lata concentração de açúcar e gordura. 

Elementos de Feedback: cooperação, decisão, atividade cognitiva, progresso 

Elementos de Propriedade: pontos, bônus, benefícios 

Comentários/Acompanhamento: discussão sobre dieta e alimentação, que biomoléculas 

são mais saudáveis, quais não se deve comer em excesso, quais as vantagens e 

desvantagens de uma boa nutrição diária. 

Quadro 1: Atividade 1: o que comemos?  
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Material de apoio disponibilizado aos alunos: 

Capítulo: A composição química da célula, do livro de Biologia volume único, da autora 

Sônia Lopes, Editora Saraiva. 

 

Atividade 2 

Após explicação do cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC) aos alunos, será 

disponibilizado trena e balança digital aos alunos, a fim de que eles possam classificar a si e 

aos colegas de acordo com a tabela fornecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Essa atividade foi realizada com os alunos organizados em grupos de 5 componentes, os quais 

deveriam cálculos o mínimo de dois IMCs. 

O objetivo dessa atividade era apresentar aos alunos a importância de se manter o peso 

ideal, a prática de atividades físicas, as consequências que o acúmulo ou falta de gordura 

provocam no corpo. 

Data:  

Nome da ação:  Calculando o IMC 

Descrição: os alunos deverão realizar o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), que é 

o parâmetro adotado pela Organização Mundial de Saúde para calcular o peso ideal de 

cada indivíduo, levando em consideração a peso total e altura. E posteriormente 

classificaram de acordo com a tabela abaixo:	

 
Elementos de Feedback: cooperação, decisão, atividade cognitiva, trabalho em equipe, 

novidade 

Elementos de Propriedade: pontos, bônus, benefícios, conquista 

Comentários/Acompanhamento: explanação sobre doenças relacionadas a obesidade, a 

importância de fazer exercícios físico regularmente, as funções essenciais da gordura 

em nosso organismo, relação do ganho de massa magra e gordura com a alimentação, 

anorexia e bulimia 

Quadro 6: Atividade 2: Calculando o IMC.  
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Atividade 3 

Essa aula foi destinada a formulação das perguntas que iriam compor o jogo (feitas 

pelos próprios alunos), confecção do tabuleiro, determinação das regras e desafios. 

Exemplo de perguntas: 

1- “Cite três vitaminas hidrossolúveis” 

2- “Qual a função do ferro em nosso organismo?” 

3- “Como estão classificados os lipídios?” 

4- “Qual a importância do carboidrato para o ser humano?” 

Regras: 

1- A professora precisa ter uma reserva de perguntas caso alguma equipe caia na 

mesma casa no tabuleiro. 

2- A Equipe terá apenas 1 minuto para responder a pergunta. 

3- Os bônus poderão ser somados entre os membros da equipe para adquirir 

benefícios como o uso do material de apoio para pesquisa durante o jogo.  

4- Caso a equipe “compre” o direito de utilizar o material de apoio, este terá somente 

um minuto para tal. 

5- A equipe não avança seu peão, caso erre a resposta. 

Desafios: 

1-  

 “ Você está consumindo mais calorias do que está conseguindo 

gastar, aproveite para fazer uma atividade física voltando para o início do jogo” 

 

2-  

															 	“	Parabéns! Você está bem hidratado, avance duas casas” 
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3-  

” Você está com IMC acima de 27, fique uma rodada sem 

jogar” 

 

 

Data: xx/xx/xxxx 

Nome da ação:  Confecção do jogo 

Descrição: - Formar equipes de no máximo 6 alunos. 	

- Nomear de acordo com os grupos de biomoléculas: Carboidratos, Proteínas, 

Vitaminas, Lipídios e sais minerais.  

- Com os grupos formados, solicitar que eles elaborem perguntas de acordo com seus 

temas  

- Criação da arquitetura do jogo e escolha das regras  

- Montagem go Tabuleiro	

Elementos de Feedback: cooperação, atividade cognitiva, narrativa, trabalho em equipe, 

criatividade 

Elementos de Propriedade: bônus, pontos, progresso 

Comentários/Acompanhamento: a participação no jogo na próxima aula substituirá a 

prova bimestral. 

Quadro 3: Atividade 3: Confecção do jogo pelos alunos. 
 
Atividade 4 

Esta aula foi dedicada ao jogo, as equipes trouxeram os peões anteriormente 

requeridos e antes de iniciarem a jogar, foi escrito novamente no quadro as regras para que 

tudo estivesse bem claro e com consentimento de todos, evitando assim qualquer possível 

divergência entre os alunos.  

Os objetivos dessa atividade foram: uma avaliação diferente daquelas em os alunos 

estavam habituados; que pudesse fazer os alunos trabalharem em equipe; que utilizassem seus 

conhecimentos adquiridos em uma discussão com seus colegas de grupo e exposição de sua 

opinião. 
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Data: xx/xx/xxxx 

Nome da ação:  Jogo de Tabuleiro 

Descrição: As equipes devidamente organizadas e com o tabuleiro montado no centro da sala 

deverão jogar seguindo as devidas regras. 

- As respostas serão avaliadas pela professora, podendo estas promover o avanço ou não no 

jogo. 
Elementos de Feedback: cooperação, atividade cognitiva, competição, trabalho em equipe, 

decisão, pressão, novidade 

Elementos de Propriedade: bônus, pontos, progresso, níveis, conquista 

Comentários/Acompanhamento: a cada rodada do jogo caberá ao docente avaliar as 

equipes e assim poderá atribuir notas e bônus. 

Quadro 4: Atividade 4: Jogo de tabuleiro. 
 
 
Atividade 5 

Esse exercício foi proposto logo no primeiro encontro com os alunos, anexado ao 

material de apoio. É um mapa conceitual que deveria ser completado em casa e de forma 

individual (ANEXO). 

 Essa atividade foi utilizada para auxiliar na composição da avaliação individual, a qual 

será observado o respeito ao prazo de entrega, o aprendizado e a organização particular do 

aluno. 

 

Data: xx/xx/xxxx 

Nome da ação:  Mapa conceitual 

Descrição: os alunos deverão entregar o mapa conceitual devidamente completo na data 

marcada 
Elementos de Feedback: pontualidade, responsabilidade, pressão 

Elementos de Propriedade: bônus, pontos, conquista 

Comentários/Acompanhamento: nesse momento o docente tem a oportunidade de 

avaliar individualmente o aluno, observando suas respostas e comprometimento com 

as atividades.  

Quadro 5: Atividade 5: Mapa Conceitual. 
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ANEXO 

  



90	
	

MAPA CONCEITUAL 

 

 

 Alimentos 

Fornecem ao organismo 

Substâncias  
Como Que atuam como 

Bebendo-a direto ou 
ingerindo com os  3 

Combustível na 
 respiração celular 

Fornecendo 
1 para a 
atividade 

dos órgãos 

2 Substância mais 
abundante do organismo 

Que é a 

Matéria prima para  
construção das células 

Urina, fezes,  4 e o ar 
expirado 

Pode ser obtida 

Pode ser eliminada com 

Sais 
minerais  

Como 

Sais de Cálcio e 
Potássio  

Sais de 6 
 e de fosforo Sais de 8  Sais de 9  

 5 
 Da quantidade de 

agua no corpo 

  
 Formação de 7  e 

na atividade 
muscular 

Formação da 
hemoglobina 

Formação do 
hormônio da 

tireóide 

Atuam  Atuam  
Atuam  Atuam  

10 

Aminoácidos  Formado pela união de vários 

11 

Reguladora  

Tecidos 

Reações 
químicas 

Podem ter função 

Participando de estruturas dos  

É o caso das enzimas que regulam as  

Carboidratos  

12  ao  
organismo 

Glicose, frutose, 13, 
lactose e amido 

Também conhecidos como glicídeos 

Geralmente fornecem 

Há vários tipos, como 

Lipídios 

Vitaminas  

Função energética  

Óleos e  14 

Geralmente têm 

Os mais conhecidos são 

Têm  

Alguns exemplos 

Função reguladora  

15 

Importante 
para a visão  

D K 

Importante para 
absorção de cálcio e 16 
  no intestino 

Importante 
para 17 
Do sangue 

Complexo  18 

Importante para o 
crescimento do 
organismo  
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