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RESUMO

A implementação da educação para a sustentabilidade socioecológica
(EpSS) nos currículos de instituições superiores, especiﬁcamente na
formação inicial de docente, pode ser uma ferramenta que incentive e
apoie os docentes no processo de ensino aprendizagem à uma reﬂexão
acerca dos desaﬁos da sustentabilidade socioecológica. Esta educação
emerge como solução para resolver os efeitos nefastos das ecocrises
planetárias, pouco presente na formação de docentes. Além disso, tem-se
a necessidade dessa educação socioecológica nos currículos do ensino
superior com base em situações de aprendizagem mais ativas, dentre as
quais ressalta-se a aprendizagem baseada na gamiﬁcação. Este estudo
visa entender a implementação da EpSS por docentes na formação inicial
em Pedagogia de uma instituição de Natal e seus contributos por meio da
gamiﬁcação, resultando na elaboração de um guia didático. A
metodologia segue princípios de uma pesquisa qualitativa, aplicada,
embasada teoricamente, bem como em análises documentais e
curriculares junto ao curso de Pedagogia dessa Instituição de Ensino;
levantamento dos dados primários provenientes da aplicação de um
questionário on-line junto aos docentes, que será submetido à análise de
conteúdo. Os resultados mostrarão que o curso de Pedagogia dessa
Instituição não tem contemplado a discussão da sustentabilidade
socioecológica de maneira inovadora e dinamizadora, utilizando
metodologias ativas e a superação de um currículo oculto de
insustentabilidades na formação e futuros docentes da pedagogia. Em
suma, possibilitará a construção de um guia didático com a inserção da
gamiﬁcação, visando apoiar na formação de um conhecimento
socioecológica usando elementos gamificados.
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