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RESUMO  

Conhecido também como Ludificação, o termo Gamificação surge com a ideia de usar 
novas técnicas como a mecânica de jogos no processo de Ensino e Aprendizagem. A 
inserção da Gamificação ness
aumentando assim a participação e criatividade, principalmente na atual conjuntura do 
Ensino através de aulas remotas. É uma estratégia eficaz que potencializa o aprendizado e 
proporciona o engajamento de todos os envolvidos.
Aprendizagem por provas estáticas, principalmente no Ensino de Física, é um modelo 
ultrapassado. Alunos do curso de Licenciatura formam
Ensinar, apenas com o conheciment
serve para tirar esse aluno da zona de conforto e ainda faz com que a mente trabalhe rumo 
a um novo horizonte. Por princípio, a Gamificação traz novos elementos no processo de 
aprendizagem como a conclusã
feedback da disciplina, autonomia e a participação individual ou do próprio grupo.
(Objetos Educacionais Digitais) consistem em uma classe dos objetos de aprendizagem que 
despertam o interesse, nas últimas décadas, para o uso a distância e também 
presencialmente. Exemplos desses objetos são animações ou infográficos, audiovisuais, 
simulações, games, entre outros. Vê
mas é possível perceber, diant
Gamificação tem refletido para um acréscimo considerável.
multimilionária, há anos, já entenderam que o mecanismo atrai um grande público, porque 
não usar essa ferramenta a favor 
modernizando e o professor terá novos desafios em sala de aula, sendo o principal deles a 
motivação, como fazer surgir o interesse nos conteúdos diários? Bom, a Gamificação é essa 
nova ferramenta a ser utilizada e
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Conhecido também como Ludificação, o termo Gamificação surge com a ideia de usar 
novas técnicas como a mecânica de jogos no processo de Ensino e Aprendizagem. A 
inserção da Gamificação nesse processo serve para atrair a atenção do público alvo, 
aumentando assim a participação e criatividade, principalmente na atual conjuntura do 
Ensino através de aulas remotas. É uma estratégia eficaz que potencializa o aprendizado e 

o de todos os envolvidos.O processo de avaliação da 
Aprendizagem por provas estáticas, principalmente no Ensino de Física, é um modelo 
ultrapassado. Alunos do curso de Licenciatura formam–se, as vezes, sem a habilidade de 
Ensinar, apenas com o conhecimento técnico para resolução de questões. A Gamificação 
serve para tirar esse aluno da zona de conforto e ainda faz com que a mente trabalhe rumo 
a um novo horizonte. Por princípio, a Gamificação traz novos elementos no processo de 
aprendizagem como a conclusão de tarefas voltado para as metas, atenção a regras, 
feedback da disciplina, autonomia e a participação individual ou do próprio grupo.
(Objetos Educacionais Digitais) consistem em uma classe dos objetos de aprendizagem que 

as últimas décadas, para o uso a distância e também 
presencialmente. Exemplos desses objetos são animações ou infográficos, audiovisuais, 
simulações, games, entre outros. Vê-se que os trabalhos sobre essa temática são poucos, 
mas é possível perceber, diante da situação atual, que os trabalhos relacionados ao tema 
Gamificação tem refletido para um acréscimo considerável.Empresas de jogos 
multimilionária, há anos, já entenderam que o mecanismo atrai um grande público, porque 
não usar essa ferramenta a favor da Educação? A cada dia a sociedade vem se 
modernizando e o professor terá novos desafios em sala de aula, sendo o principal deles a 
motivação, como fazer surgir o interesse nos conteúdos diários? Bom, a Gamificação é essa 
nova ferramenta a ser utilizada em sala de aula. 
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Conhecido também como Ludificação, o termo Gamificação surge com a ideia de usar 
novas técnicas como a mecânica de jogos no processo de Ensino e Aprendizagem. A 

e processo serve para atrair a atenção do público alvo, 
aumentando assim a participação e criatividade, principalmente na atual conjuntura do 
Ensino através de aulas remotas. É uma estratégia eficaz que potencializa o aprendizado e 

O processo de avaliação da 
Aprendizagem por provas estáticas, principalmente no Ensino de Física, é um modelo 

se, as vezes, sem a habilidade de 
o técnico para resolução de questões. A Gamificação 

serve para tirar esse aluno da zona de conforto e ainda faz com que a mente trabalhe rumo 
a um novo horizonte. Por princípio, a Gamificação traz novos elementos no processo de 

o de tarefas voltado para as metas, atenção a regras, 
feedback da disciplina, autonomia e a participação individual ou do próprio grupo.Os OED 
(Objetos Educacionais Digitais) consistem em uma classe dos objetos de aprendizagem que 

as últimas décadas, para o uso a distância e também 
presencialmente. Exemplos desses objetos são animações ou infográficos, audiovisuais, 

se que os trabalhos sobre essa temática são poucos, 
e da situação atual, que os trabalhos relacionados ao tema 

Empresas de jogos 
multimilionária, há anos, já entenderam que o mecanismo atrai um grande público, porque 

da Educação? A cada dia a sociedade vem se 
modernizando e o professor terá novos desafios em sala de aula, sendo o principal deles a 
motivação, como fazer surgir o interesse nos conteúdos diários? Bom, a Gamificação é essa 


