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Resumo - Com o crescimento do uso das novas mídias, o cotidiano escolar tem sido tanto 

instigante quanto desafiador, ao buscar acomodar alunos engajados nas novas mídias em 

espaços que restringem sua autonomia. Neste sentido, a Gamificação pode ser uma 

oportunidade de ensaiar novas formas de interação entre alunos, professores e conteúdo, 

potencializando as competências necessárias ao seu desenvolvimento. Estudamos o caso 

do projeto Commercium et Cognitionis, que alinha tecnologia e prática de forma lúdica em 

uma disciplina de um curso de Jornalismo no Brasil. A dinâmica aliou competição e 

colaboração na busca de conhecimentos e na resolução dos desafios propostos. A adoção 

de métodos pedagógicos ativos, que exploram competências e habilidades no jogo, 

possibilitou conjugar a avaliação sistêmica e processual na disciplina. Na medida em que, 

para alcançar o objetivo lúdico, na conquista de pontos no jogo, foi necessário ao aluno-

jogador perseguir o objetivo didático, na elaboração das atividades semanais, a avaliação da 

experiência indicou que a dedicação ao jogo influenciou positivamente a dedicação 

acadêmica, estimulando o acesso e o aprendizado significativo sobre os conteúdos, 

garantindo ao aluno-jogador autonomia e independência no processo educacional, 

competências visadas na contemporaneidade. 

Palavras-chave: gamificação, tecnologia, competências; estudo de caso.  
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Resumo - O presente artigo se integra a um estudo de Doutoramento em Ciências da 

Educação, especialidade em Tecnologia Educativa, pela Universidade do Minho. Este texto 

tem como objetivo analisar as percepções do professor sobre uma intervenção pedagógica 

denominada BP GAME, que foi a pesquisa de campo desse estudo doutoral, e que combina 

a Aprendizagem Baseada em Projetos com a Gamificação e o uso de tecnologias digitais. O 

referido estudo doutoral integra-se na pesquisa qualitativa e utiliza-se da metodologia 

de Design Based Research – DBR. Para iniciar a compreensão da percepção do professor 

que protagonizou esta experiência, este artigo apresenta os resultados empíricos 

preliminares obtidos a partir da entrevista ao professor, realizada após o término do BP 

GAME, que sugerem que a intervenção pedagógica foi eficaz e que durante o percurso da 

pesquisa houve uma evolução no que se refere ao DBR. Salientamos que se trata 

de resultados parciais e preliminares relacionados a aspectos que estão sendo aprofundados 

no trabalho da tese. 

Palavras-chave: PBL, Gamificação, DBR, Pedagogia Universitária. 
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Resumo – A aprendizagem de um conteúdo, independentemente da área do saber onde ele 

esteja inserido, representa um conjunto de processos cognitivos e emocionais que muitas 

vezes passam despercebidos mesmo àqueles que têm intervenção direta nessa 

aprendizagem. 

A criação de experiências positivas que estimulem o envolvimento dos alunos e aumentem a 

sua motivação intrínseca são caminhos que contribuem para o sucesso na aprendizagem. 

O presente estudo descreve algumas técnicas de gamificação usadas com um grupo de 

alunos do ensino secundário na disciplina de Matemática. Como suporte recorreu-se a uma 

plataforma, o Classcraft, cujo grafismo e interação requerida se assemelha a alguns jogos 

digitais jogados atualmente pela faixa etária em causa. 

Na globalidade os resultados foram positivos e revelaram que quando os níveis de 

envolvimento dos alunos aumentaram também aumentou o seu desempenho e 

consequentemente as avaliações que decorreram durante o período de implementação do 

estudo. 

Palavras-chave: gamificação na aprendizagem, motivação, tecnologia na aprendizagem, 

Matemática 

  


