
 

 

 

                                                                

 
 

GAMIFICATION NO PROCESSO

RESUMO 

Gamification é aprender a partir dos 
melhorar uma experiência sem desprezar o mundo real, é encontrar o conceito central de 
uma experiência e torná-la mais divertida e engajadora e não somente a simples 
transformação de qualquer atividade em um 
principais desafios emergentes para as soluções de aprendizagem de anatomia humana na 
academia se relaciona com o engajamento dos estudantes universitários. A utilização da 
gamification, no processo no processo de ensi
pode contribuir para a produção de engajamento e para promover a aprendizagem de 
maneira divertida e eficaz. O objetivo geral deste trabalho foi investigar a produção científica 
acerca da utilização da gamification
de ensino e aprendizagem da anatomia humana. Trata
qualitativa, com enfoque descritivo. Utilizou
bibliográfica, por meio de levan
principais bases de dados eletrônicos em saúde: 
Scopus. Foram utilizados os seguintes descritores: 
anatomy. Foram incluídos, na pesquisa, os artigos publicados de 2015 a 2019. Foram 
excluídos os artigos que não trataram simultaneamente os descritores utilizados nesta 
pesquisa. Como resultado da pesquisa, foram apresentados doze artigos que trataram 
simultaneamente dos conceitos de 
geral, essa pesquisa evidenciou que a 
de anatomia humana apresenta bom potencial para promover aprendizagem ativa pelos 
estudantes. No entanto, a utilização de um ou outro elemento que faz parte de um 
garante o sucesso. É imprescindível haver a compreensão da importância de cada aspecto, 
bem como da estrutura de funcionamento da 
promover a aprendizagem de forma eficaz.
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é aprender a partir dos games, é encontrar elementos de games que podem 
melhorar uma experiência sem desprezar o mundo real, é encontrar o conceito central de 

la mais divertida e engajadora e não somente a simples 
transformação de qualquer atividade em um game (Alves, 2015). Nesse contexto, um dos 
principais desafios emergentes para as soluções de aprendizagem de anatomia humana na 
academia se relaciona com o engajamento dos estudantes universitários. A utilização da 

, no processo no processo de ensino e aprendizagem de anatomia humana, 
pode contribuir para a produção de engajamento e para promover a aprendizagem de 
maneira divertida e eficaz. O objetivo geral deste trabalho foi investigar a produção científica 

gamification como fator de engajamento de estudantes no processo 
de ensino e aprendizagem da anatomia humana. Trata-se de uma pesquisa de natureza 
qualitativa, com enfoque descritivo. Utilizou-se procedimentos metodológicos da pesquisa 
bibliográfica, por meio de levantamento da produção científica em periódicos indexados às 
principais bases de dados eletrônicos em saúde: Scielo, Lilacs, PubMed, 

. Foram utilizados os seguintes descritores: gamification; active learning
dos, na pesquisa, os artigos publicados de 2015 a 2019. Foram 

excluídos os artigos que não trataram simultaneamente os descritores utilizados nesta 
pesquisa. Como resultado da pesquisa, foram apresentados doze artigos que trataram 

itos de gamification, active learning e human anatomy
geral, essa pesquisa evidenciou que a gamification no processo de ensino e aprendizagem 
de anatomia humana apresenta bom potencial para promover aprendizagem ativa pelos 

a utilização de um ou outro elemento que faz parte de um 
garante o sucesso. É imprescindível haver a compreensão da importância de cada aspecto, 
bem como da estrutura de funcionamento da gamification para que a utilização dela possa 

rendizagem de forma eficaz. 

gamification; active learning; human anatomy. 
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, é encontrar elementos de games que podem 
melhorar uma experiência sem desprezar o mundo real, é encontrar o conceito central de 

la mais divertida e engajadora e não somente a simples 
(Alves, 2015). Nesse contexto, um dos 

principais desafios emergentes para as soluções de aprendizagem de anatomia humana na 
academia se relaciona com o engajamento dos estudantes universitários. A utilização da 

no e aprendizagem de anatomia humana, 
pode contribuir para a produção de engajamento e para promover a aprendizagem de 
maneira divertida e eficaz. O objetivo geral deste trabalho foi investigar a produção científica 

como fator de engajamento de estudantes no processo 
se de uma pesquisa de natureza 

se procedimentos metodológicos da pesquisa 
tamento da produção científica em periódicos indexados às 

, Web of Science e 
active learning; human 

dos, na pesquisa, os artigos publicados de 2015 a 2019. Foram 
excluídos os artigos que não trataram simultaneamente os descritores utilizados nesta 
pesquisa. Como resultado da pesquisa, foram apresentados doze artigos que trataram 

human anatomy. De modo 
no processo de ensino e aprendizagem 

de anatomia humana apresenta bom potencial para promover aprendizagem ativa pelos 
a utilização de um ou outro elemento que faz parte de um game não 

garante o sucesso. É imprescindível haver a compreensão da importância de cada aspecto, 
para que a utilização dela possa 
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