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Resumo 

 

O contexto contemporâneo é caracterizado pela Sociedade do Conhecimento impactada pela 

cibercultura, onde vivenciamos profundas mudanças que afetam nossa noção de tempo, de 

espaço e nossos hábitos sociais. Dentre os diferentes cenários de oportunidades que emergem 

da Internet e seus serviços, destacamos os dispositivos móveis, os jogos digitais e a cultura 

gamer (jogadores), cuja repercussão desafia a dinâmica comunicativa e valores culturais da 

escola. O artigo trata da temática gamificação e o uso dos jogos digitais na organização de 

prática pedagógicas, processos de aprendizagens e construção de conhecimentos. Apresenta 

os resultados de uma investigação onde buscou-se compreender as possíveis relações entre a 

formação docente inicial e continuada que receberam os sujeitos de pesquisa e sua relação 

com a criação/adoção de práticas pedagógicas gamificadas. Bem como, as competências que 

podem ser trabalhadas de forma a potencializar a atuação docente. A formação profissional do 

professor precisa ser redirecionada para a prática, logo em termos teóricos, precisamos 

organizar a formação cultural e científica vinculada a essa prática. 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. Logo, entendemos a gamificação como uma estratégia que permite reflexão acerca 
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das práticas pedagógicas já consolidadas, auxiliando assim na ressignificação da ação docente 

neste contexto de cibercultura. 
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Introdução 

No contexto sociohistórico-cultural postulado por Lévy (1999) como cibercultura 

processos emergentes caracterizados por conectividade, ubiquidade, acesso, produção, e 

compartilhamento de informações, e a velocidade das mudanças ressignificam as dimensões 

de espaço e de tempo. Santaella (2013, p.14) diz que “[...] quanto mais informação e 

conhecimento se tornam disponíveis, aumentam e variam os passos e oportunidades para a 

criação de conhecimento”.  

A cultura lúdica sempre esteve em convergência com o desenvolvimento social do ser 

humano, este caracterizado por Huizinga (2012) como, também, homo ludens. A ludicidade é 

um elemento presente nos processos de aprendizagem e a ação lúdica (brincar, jogar, 

representar, etc.) é proposta pelo autor como um fator cultural da vida, uma forma específica 

de atividade, como função social. Logo, entendemos o jogo como um produto cultural, e, com 

a cibercultura, emergem os jogos digitais e com eles desencadeia-se a cultura gamer, o que a 

torna, atualmente, um aspecto fortemente imbricado ao contexto social.  

Neste cenário ubíquo de cibercultura, os jogos se apresentam fortemente ligados aos 

hábitos sociais cotidianos, influenciados pela internet, e consecutivamente, pelos dispositivos 

móveis que transformaram a forma como as pessoas se comunicam, resolvem seus problemas 

cotidianos e, também, se divertem. Este é um dos motivos pelo qual nesta investigação 

qualitativa tratamos da temática gamificação, uso de elementos de jogos digitais em 

atividades que, na sua origem, não são jogos, que surge à pauta das possibilidades 

educacionais. Seu mote principal seria auxiliar na motivação do estudante a aprender e 

construir seu conhecimento.  

Para que isto torne-se realidade na escola, precisamos de professores devidamente 

preparados para refletir sobre este cenário da cibercultura. Quem pode criar estratégias, 

resultando em práticas pedagógicas que contribuam nos processos de ensino e de 

aprendizagem é o professor. E, ele pode fazer isso sabendo realizar uma leitura dos seus 

estudantes, do contexto onde estão inseridos e do tipo de recursos que têm à disposição. Isso 

impõe um desafio que também se configura como o objetivo de nossa investigação, que é 



 

compreender as possíveis relações entre a formação docente inicial e continuada que 

receberam os sujeitos de pesquisa, evidenciando de que maneira sua constituição formativa 

tem contribuído para o desenvolvimento das práticas pedagógicas gamificadas. 

A investigação apresentada é um recorte de uma pesquisa qualitativa que se 

desenvolveu por meio de um estudo de caso, de caráter exploratório. Os sujeitos de pesquisa 

foram 21 professores, de uma instituição de ensino privada, atuantes nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental (Educação Básica). Como instrumentos de coleta de dados, tivemos: (a) 

questionário online autoaplicável para diagnóstico; (b) relato autorreflexivo posterior à 

aplicação de experimento na perspectiva da Educação Continuada em serviço; e (c) entrevista 

semiestruturada com sujeitos selecionados que aplicaram atividades gamificadas. 

Formação Docente  

No Brasil, bem como em outros países ocidentais, a Educação Básica e o Ensino 

Superior vêm enfrentando problemas de eficácia e eficiência, que tem a ver com um cenário 

que é heterogêneo em termos de oportunidades. Percebemos tal questão, por exemplo, quando 

analisamos os dados apresentados pela pesquisa “TIC Educação 2012: pesquisa sobre o uso 

das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras” (CGI.br, 2013). O 

estudo vem sendo feito desde 2010, tendo abrangência nacional, com o intuito de avaliar a 

infraestrutura das tecnologias de informação e comunicação em escolas brasileiras, bem como 

sua adaptação aos processos educacionais. Os sujeitos pesquisados são estudantes, professores 

de Português e Matemática do Ensino Fundamental e Médio, coordenadores pedagógicos e 

diretores de escolas públicas (municipais e estaduais) e privadas das áreas urbanas do Brasil.  

Em sua última edição, um dos principais destaques da pesquisa foi o perfil do 

professor, mais especificamente acerca da sua formação inicial relacionada às Tecnologias 

Digitais4. A investigação apontou que nesse tipo de formação as TD são pouco abordadas nos 

currículos de formação de professores. Em termos de experiências do futuro docente na sua 

situação discente (ele não vivencia a aprendizagem a partir das TD como estudante), nas 

disciplinas que envolvem didática, as práticas pedagógicas a partir das TD não são enfocadas 

(se o são é de forma insípida), e mais da metade dos professores indicaram que aprenderam a 

usar o computador e a Internet em cursos específicos ou sozinhos. Além disso, em média, 

                                                 
4 No escopo desta investigação, usaremos a sigla TD (Tecnologias Digitais) para representar o conjunto de TIC 

ligadas à comunicação e disseminação das informações digitais associadas à Internet e seus serviços. Santaella 

(2010) já destacava a importância deste recorte a partir da tradicional sigla TIC. 



 

somente metade dos professores (de escolas públicas e privadas) indicaram que cursaram uma 

disciplina específica acerca do computador e da Internet durante o Ensino Superior. A 

formação inicial de professores pouco tem considerado a inserção das TD nas práticas 

pedagógicas em seus currículos.  

Tendo posto este cenário, discutiremos o que vem a ser a constituição formativa do 

professor, bem como quais as possibilidades de competências que podem ser trabalhadas ao 

longo desse percurso, de forma a potencializar a atuação docente em tempos de cibercultura.  

Para Tardif a prática profissional dos professores “[...] torna-se um espaço original e 

relativamente autônomo de aprendizagem e de formação para os futuros práticos, bem como 

um espaço de produção de saberes e de práticas inovadoras pelos professores experientes. ” 

(2014, p. 286). A formação profissional do professor precisa ser redirecionada para a prática, 

logo em termos teóricos organizar-se em função da formação cultural e formação científica 

vinculados a essa prática. Assim, “[...] a inovação, o olhar crítico, a “teoria” devem estar 

vinculados aos condicionantes e às condições reais de exercício da profissão e contribuir, 

assim, para a sua evolução e transformação” (TARDIF, 2014, p.289). Esses três elementos 

são essenciais na formação do professor reflexivo. (TARDIF, 2014). 

A formação inicial do professor vem a ser sua primeira vivência acadêmica no Ensino 

Superior, enquanto futuro profissional da Educação, por meio da formação em um curso de 

graduação (licenciatura). Na visão de Tardif (2014) essa fase deve habituar os futuros 

professores à prática profissional e fazê-los práticos reflexivos. Já a Educação Continuada se 

caracteriza por ações formativas que contribuem para o desenvolvimento profissional, neste 

caso, de professores em exercício que já passaram pela formação inicial (licenciatura). Estas 

ações podem se dar por meio de interação com os pares, reuniões pedagógicas e integradoras, 

cursos rápidos, palestras, entre outros. 

Tardif (2014) ainda afirma que três aspectos a serem considerados na formação dos 

professores no que diz respeito às concepções e às práticas vigentes, ou seja, desafios futuros: 

1)“[...] reconhecer que os professores de profissão são sujeitos do conhecimento é reconhecer, 

ao mesmo tempo, que deveriam ter o direito de dizer algo a respeito de sua própria formação 

profissional [...]”.  (TARDIF, 2014, p.240); 2) “[...] se o trabalho dos professores exige 

conhecimentos específicos a sua profissão deveria, em boa parte, basear-se nesses 

conhecimentos”. (TARDIF, 2014, p.241); 3)“[...] a formação para o ensino ainda é 

enormemente organizada em torno das lógicas disciplinares”. (TARDIF, 2014, p.241). 



 

Nesse sentido, Imbernón (2009) complementa os desafios propostos por Tardif (2014). O 

autor diz que é preciso que  

[...] a formação transite para uma abordagem mais transdisciplinar, que facilite a 

capacidade de refletir sobre o que uma pessoa faz, pois isso permite fazer surgir o 

que se acredita e pensa, que dote o professor de instrumentos ideológicos e 

intelectuais para compreender e interpretar a complexidade na qual vive e que o 

envolve. (IMBERNÓN, 2009, p.97). 

 

Morin, Carvalho e Almeida (2013) apontam outra categoria ou fase da formação 

docente em que o currículo de formação inicial deve prepará-lo, sendo ela denominada 

“autoeducação”. “É necessário que se auto eduquem [os professores] e eduquem escutando as 

necessidades que o século exige [...]. A reforma do pensamento contém uma necessidade 

social-chave: formar cidadãos capazes de enfrentar os problemas de seu tempo”. (MORIN; 

CARVALHO; ALMEIDA, 2013, p.23-27, colchetes nosso). 

Muitas são as competências que precisam ser desenvolvidas ou aprimoradas quando 

tratamos da formação inicial e continuada de professores. Contudo, as competências que 

buscamos focar relacionadas à atuação docente, no contexto da cibercultura, são aquelas 

ligadas à fluência digital5, as quais se articulam aos elementos essenciais na formação do 

professor reflexivo, no caso inovação, olhar crítico e teoria, definidos por Tardif (2014). 

Teorizações sobre gamificação no contexto educacional 

Antes de iniciarmos a discussão sobre gamificação, situaremos a concepção de prática 

pedagógica, que é pautada nos estudos de didática como prática social. Conforme Martins 

(2015), as práticas pedagógicas são as ações que conduzem o professor, junto aos estudantes, 

a atuar nos processos de ensino e de aprendizagem. Entende-se que esses processos são 

interdependentes, sendo que um não se sobressai ao outro, ou seja, no momento em que o 

professor ensina, ele também aprende com o estudante, assim como quando o estudante está 

aprendendo, está ao mesmo tempo ensinando o professor. Com isso, inferimos que essa 

relação entre estudantes e professores, por meio de processos de ensino e de aprendizagem, 

expressa-se nas práticas pedagógicas.  
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A gamificação surge da disseminação da cultura gamer, trazendo elementos de jogos 

digitais para contextos extragames. Ela 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. Na educação, mais 

especificamente vislumbrando a constituição de práticas pedagógicas, gamificar não significa 

criar um jogo de viés pedagógico ou simplesmente jogar para ensinar – tal definição é 

compartilhada por autores como Martins e Giraffa (2016), Martins (2015) e Santaella (2013). 

O conceito vai além. É preciso compreender e significar mecânicas e dinâmicas presentes em 

jogos digitais, permeando-os em práticas pedagógicas, e isso só se consegue por meio de 

vivências anteriores com jogos digitais baseados em RPG6. 

Dentre os elementos de jogos digitais, consideramos significativos no contexto 

educacional aqueles que, desenvolvidos em atividades gamificadas, possam aprimorar 

competências relevantes ao estudante em seu tempo histórico, tais como: colaboração, 

cooperação, reflexão (pensamento crítico), autonomia, domínio de conteúdo, hábitos de 

estudo, limites, etc. Logo, definimos os elementos de jogos digitais que consideramos 

adequados em nosso estudo: Missão, Enredo, Níveis/Desafios, Objetivos Específicos, 

Recursos, Colaboração, Help, Itens, Desempenho, XP (Experience Points, ou seja, nível de 

experiência associado ao processo de aprendizagem), Pontuação e Avatar. Na Tabela 1, 

descrevemos esses elementos e traçamos a relação entre eles na Figura 1. Essa figura também 

se configura como uma proposta de modelo de elementos de jogos digitais em atividades 

gamificadas, o que constituiu nossa interlocução teórica no que diz respeito ao 

desenvolvimento da gamificação nas práticas pedagógicas (MARTINS, 2015). 

 

Tabela 1 - Definição dos elementos de jogos digitais em atividades gamificadas 

ELEMENTO DEFINIÇÃO 

Missão 

Se configura como a meta apresentada para justificar a realização da atividade como um todo. 

É ampla e está diretamente relacionada ao enredo. A conclusão de todos os níveis/desafios 

leva ao fim da atividade ou “zerar a atividade”. 

Enredo 

É a representação de um cenário ou contexto por meio de elementos narrativos e imaginativos. 

Caracteriza à atividade um ambiente de jogo e define o avatar do estudante. Além disso, serve 

de pano de fundo para a missão. 

Avatar 
Vai além do personagem que é incorporado a partir de um perfil definido. O avatar é a 

representação virtual (digital ou não) do estudante.  

Níveis/ 

Desafios 

São as etapas determinadas pelos objetivos específicos. Ao atingi-los se avança a uma nova 

etapa. Podem ser dados por um NPC (non-player character ou personagem não jogável) e, ao 
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completá-los, o estudante ganha XP, itens e/ou pontos, avançando em seu desempenho. 

Objetivos 

específicos 

Direcionam o jogo, sendo pontuais e claros. São orientados por regras, complexificando seu 

alcance. São passíveis de serem concluídos, conforme o término dos níveis/desafios. 

Recursos 

São os auxílios recebidos pelo estudante ao longo da realização da missão; podem vir de 

pessoas ou de ferramentas. Assim, constituem-se nas ajudas (online ou não), na colaboração de 

outros sujeitos, nos tutoriais explicativos em forma de Help e nos recursos que permitem 

aquisição de itens. 

Colaboração 
Acontece por meio da interação entre sujeitos em rede de maneira online ou física através de 

grupos ou equipes. 

Help São os tutoriais explicativos que auxiliam na compreensão da missão e dos níveis/desafios. 

Itens 
São os bônus, ou as habilidades específicas, conferidos aos personagens durantes as etapas 

percorridas de acordo com o desempenho obtido. 

Desempenho 

Constitui-se nos resultados quantitativos e qualitativos das aprendizagens alcançadas ao longo 

das etapas atreladas dos níveis/desafios. Considera todo o processo de ensino e aprendizagem 

desenvolvido na resolução da missão. 

XP 

Nível de experiência desenvolvido ao longo do processo, ou seja, corresponde ao desempenho 

do estudante em termos de resultados qualitativos. Esse processo de aprendizagem, atrelado ao 

desenvolvimento de competências e habilidades pelo estudante, por meio das experiências 

vivenciadas ao longo da atividade gamificada é o mais relevante para avaliação do estudante. 

Pontuação 

Resultado quantificado por meio de pontos. Está diretamente relacionado ao desempenho 

quantitativo e aos itens recebidos pelo estudante. Essa quantificação também faz parte da 

avaliação do estudante, mas se põe em segundo plano. Faz-se necessária devido à cultura da 

perfomatividade, que impõe ao ecossistema escolar mensurar a aprendizagem dos estudantes 

com sistemas de representação de notas. 

Fonte: MARTINS, 2015. 

 

 

Figura 1 - Modelo de elementos de jogos digitais em atividades gamificadas. 

 

Fonte: MARTINS, 2015 

Procedimentos metodológicos 

Para desenvolvimento da investigação aplicamos um experimento de formação 

continuada, o qual foi denominado Ciclo de Formação Docente e foi organizado em três 

momentos:1) Palestra “Gamificação na Educação: conceito, limites e possibilidades”, por 



 

meio da qual buscamos mobilizar saberes teóricos acerca da gamificação através do enfoque 

conceitual com os sujeitos de pesquisa; 2) Oficina gamificada “Design de práticas 

pedagógicas incluindo elementos de jogos digitais em atividades gamificadas”, onde 

desenvolvemos práticas, por meio dos enfoques procedimental e atitudinal, aprimorando 

competências inerentes à complexidade de gamificar – foram desenvolvidas atividades 

pedagógicas gamificadas pelos sujeitos de pesquisa; 3) Seminário integrador “Partilhando 

Experiências”, onde propiciamos uma troca das experiências vivenciadas ao gamificar uma 

atividade pedagógica, por meio da partilha coletiva (oral) de saberes. 

Para realizar essa análise dos dados, utilizamos a Análise Textual Discursiva (ATD). 

Esse método é descrito por Moraes e Galiazzi (2011, p. 7) como “[...] uma metodologia de 

análise de dados e informações de natureza qualitativa com a finalidade de produzir novas 

compreensões acerca os fenômenos e discursos”. 

Resultados: discutindo a formação docente 

Para discutir com consistência as possíveis relações entre formação docente e práticas 

pedagógicas gamificadas, delineamos duas categorias de análise: “Formação inicial e sua 

relação com elementos de jogos digitais” e “Formação continuada e sua relação com 

elementos de jogos digitais”. 

 

 Formação inicial e sua relação com elementos de jogos digitais 

Esta categoria de análise apresenta aspectos que articulam a formação inicial dos 

sujeitos de pesquisa com a gamificação na constituição de saberes práticos. 

A formação docente inicial da amostra intencional de respondentes do questionário 

online autoaplicável foi em sua maioria no curso de Pedagogia (Licenciatura Plena), 

correspondendo à porcentagem de 76,2% dos respondentes. Dos demais 23,8% dos sujeitos 

de pesquisa: 1 era graduado em Pedagogia (Licenciatura Curta); 2 eram graduados em 

Educação Física (Licenciatura); 1 era graduado em Letras (Língua Inglesa); e 1 era graduado 

em Música (Licenciatura). Logo, verificamos que a predominância de professores nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental é de pedagogos.  

Acerca da matriz curricular dos cursos de formação inicial, 85,7% dos respondentes 

apontaram que alguma disciplina abordou o uso de jogos na Educação e 14,3% apontaram 

que essa temática não permeou sua formação. Dos 85,7% (18 sujeitos de pesquisa) que 



 

indicaram ter cursado disciplinas que abordaram jogos, três sujeitos não lembravam quais 

foram. Sobre isso, há vários motivos possíveis em nossa interpretação: disciplinas pouco 

significativas; falta de envolvimento prático; o tempo decorrido desde a graduação – pois dois 

desses sujeitos estão atuando entre 15 e 20 anos na docência; a instituição de formação inicial 

e a forma como o tema foi trabalhado – pois dois sujeitos se formaram na mesma instituição, 

sendo que um tem entre 15 e 20 anos de docência e o outro tem menos de 5 anos. 

Das possibilidades apontadas para a “lembrança” de disciplinas que abordaram jogos, 

acreditamos que a referência à prática na atuação é o que mais se mostra significativo para o 

posterior resgate desse conhecimento. Tardif diz que saberes profissionais, pautados no saber, 

saber-fazer e saber-ser, ou ainda, em competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) 

transmitidos pelas instituições de formação “[...] devem ser concebidos e adquiridos em 

estreita relação com a prática profissional dos professores nas escolas.” (2014, p. 286). 

Contudo, há uma institucionalização do fato de esses saberes serem trabalhados a partir de um 

modelo aplicacionista, no qual o conhecer e o fazer são tratados separadamente ao longo da 

formação inicial, gerando barreiras à mobilização desses saberes posteriormente pelo 

professor em sua prática profissional. 

Reforça essa percepção o fato de que as disciplinas que abordaram jogos na sua 

formação inicial apontadas pelos sujeitos de pesquisa foram: matemática; psicomotricidade; 

práticas pedagógicas; informática na educação; alfabetização, jogos e games; língua inglesa 

para Educação Infantil; educação física e didática.  

Podemos evidenciar que há uma relação mais próxima da abordagem de uso de jogos 

com as disciplinas de informática na educação, matemática e práticas pedagógicas. 

Percebemos que as disciplinas que foram indicadas por sua natureza estão mais ligadas às 

práticas profissionais e, então, destacam-se por conseguirem uma inter-relação maior entre 

saberes conceituais e procedimentais, mobilizando-os e refletindo-os (TARDIF, 2014) 

durante a formação inicial nas práticas pedagógicas. 

Um sujeito de pesquisa destacou que, desde sua formação inicial, foi demonstrada a 

importância de ensinar de maneira lúdica para que a aprendizagem ocorra como algo natural, 

decorrente do processo: 

 

“Desde o magistério, aprendemos a ensinar de forma didática, ensinar brincando, de 

forma que, às vezes, nem as crianças percebam que estão aprendendo.” 

(Questionário – Sujeito 10) 

 



 

De um modo geral, essa categoria de análise aponta uma dissociação da formação 

inicial com o contexto sociocultural que os professores encontram em sala de aula, onde 

grande parte dos estudantes possuem afinidades e hábitos associados à cibercultura, em 

especial a jogos digitais, que nada mais são do que um movimento natural dos jogos 

analógicos ou físicos. O próprio Huizinga (2012), quando postulava concepções de jogos, 

implicitamente apontava esse movimento natural do jogo, uma vez que se referia a ele como 

uma função social, de forma significante. Por esse ponto de vista, o jogo está imbricado no 

contexto sociocultural. Hoje o que temos mais presente são os jogos digitais Trazer seus 

elementos para a sala de aula ou outros contextos, mais uma vez, mostra-se como salto 

evolutivo, ou seja, a gamificação não é algo novo, mas as possibilidades que apresenta e como 

essas são utilizadas pode incorrer em inovações e aprimoramento dos processos de ensino e 

de aprendizagem. Contudo, a formação inicial de professores não dialoga com essa 

perspectiva e principalmente não apresenta uma flexibilidade curricular, que se faz necessária 

para acompanhar o desenvolvimento dos cenários socioculturais que evoluem 

constantemente. 

 

  Formação continuada e sua relação com elementos de jogos digitais 

 

Nesta categoria apresentamos os vínculos estabelecidos entre gamificação e ações 

formativas na perspectiva da Educação Continuada. 

A instituição de ensino estudada fomenta ações de formação continuada junto a seus 

professores. Percebeu-se que as ações com maior aderência são reuniões pedagógicas, 

planejamento com colegas e palestras. Essa forma de trabalhar os saberes docentes, no caso, 

experienciais, com os pares, faz-se relevante. Tardif diz que “[...] a experiência provoca, 

assim, um efeito de retomada (retroalimentação) dos saberes adquiridos antes e fora da prática 

profissional. ” (2014, p. 53). 

Em relação a ações de formação continuada que abordam o uso de jogos na Educação, 

42,9% dos sujeitos de pesquisa apontaram que participam dessas iniciativas na instituição de 

ensino em que atuam. O restante, que corresponde à maioria de sujeitos, no caso, 57,1%, 

afirmaram não ter participado de ações de formação continuada que tenha abordado o uso de 

jogos na Educação na instituição de ensino estudada. 

Os 42,9% que participaram de ações de formação continuada que abordaram o uso de 

jogos na Educação, citaram que foram desenvolvidas atividades práticas envolvendo jogos 



 

que levaram a uma experiência relevante e significativa. Nesse aspecto, os professores foram 

colocados no lugar de estudantes e experienciaram a atividade. Isso vem ao encontro do que 

Morin, Carvalho e Almeida (2013) referem sobre o fato de que a prática precisa ser 

contextualizada para constituir um fator significante, ou seja, ligar, contextualizar e globalizar 

conhecimentos. Segue extrato de análise com tal relato:  

 

“Foi bem positivo, pois como foram atividades práticas, nos colocamos no lugar dos 

estudantes e agregou mais conhecimentos ao nosso fazer pedagógico.” (Questionário 

- Sujeito1) 

 

Outros sujeitos citaram que os jogos estão presentes na proposta pedagógica da 

instituição e que foram desenvolvidas falas acerca do uso de jogos atrelados à tecnologia, pois 

jogos, brincadeiras e ludicidade devem estar presentes na rotina dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Também, desenvolveram-se atividade grupais onde foram trocadas as 

experiências em sala de aula. Seguem extratos de análise que evidenciam esses relatos: 

 

“De certa forma jogos e brincadeiras são presentes na proposta pedagógica dos anos 

iniciais. Sempre são aceitos e sugeridos.” (Questionário - Sujeito 3) 

“Sempre ouvimos e falamos em utilizar os jogos e a tecnologia auxiliando no ensino 

dos conhecimentos. O jogo, as brincadeiras, o lúdico devem estar presentes na rotina 

dos anos iniciais.” (Questionário - Sujeito 7) 

“Em grupos de colegas onde foram trocadas as experiências de cada turma.” 

(Questionário - Sujeito 8) 

“Importante devido o interesse dessa faixa etária pelos jogos, e assim entra as 

propostas pedagógicas para uma melhor exploração dos conteúdos em sala de aula e 

uma aprendizagem mais ampla.” (Questionário - Sujeito 9) 

 

Alguns sujeitos de pesquisa demonstraram sentimento de receptividade e euforia por a 

instituição acolher o projeto e proporcionar o momento formativo (formação continuada) para 

os professores vivenciarem a experiência, por considerarem (esses professores) a ludicidade 

relevante para a aprendizagem e entenderem a gamificação como um caminho para contribuir 

com ela (a aprendizagem dos estudantes). Seguem extratos de análise com esses relatos: 

 

“Incrível a ideia da escola para os profissionais vivenciarem esta experiência.” 

(Questionário - Sujeito 8) 

“Fico muito feliz por termos práticas pedagógicas através de jogos. Para mim o 

lúdico é importantíssimo na aprendizagem.” (Questionário - Sujeito 9) 

“Parabéns pela pesquisa, a gamificação é um dos caminhos para contribuir com a 

aprendizagem de nossos alunos.” (Questionário - Sujeito 20) 

 



 

Imbernón fortalece a ideia de que um dos caminhos para a formação continuada de 

professores nas escolas é através do desenvolvimento da colaboração entre grupos: “[...] O 

coletivo de professores precisa participar conjuntamente em processos de inovação e 

formação ligados a projetos globais da instituição educativa para assumir um maior 

protagonismo em seu trabalho.” (2009, p.69). 

Ainda, foi expresso por alguns sujeitos de pesquisa que a Formação Continuada é 

relevante pelo seu objetivo de trazer constantes atualizações. 

 

“Acredito que os processos de formação continuada são sempre muito importantes, uma vez que visam 

a constante atualização.” (Relato autorreflexivo - Sujeito 4) 

“Considerei muito interessante o tema gamificação, bem como pertinente a realidade 

escolar. Acredito como educadora que sempre é bom participar de oficinas como as 

que foram propostas, pois enriquecem a prática em sala de aula.” (Relato 

autorreflexivo - Sujeito 6) 

 

Por meio da ida a campo com aplicação do experimento Ciclo de Formação Docente 

de curta duração, ficou evidente que as trocas e interações entre os pares no grupo durante 

momentos de formação continuada são relevantes e trazem contribuições para o corpo 

docente. Isso reforça que a ação na perspectiva da Educação Continuada com as trocas entre 

os pares é fundamental. Imbernón afirma que “[...] a docência ainda é uma profissão isolada, 

que normalmente tem lugar sem a presença de outros adultos, e, por isso, os professores não 

se beneficiam das observações de outros. Ter o ponto de vista do outro oferece ao docente 

uma perspectiva diferente” (2009, p.28). 

 

“Em relação às oficinas, senti algumas dificuldades no acompanhamento, porém, 

consegui realizar as tarefas com o auxílio do grupo.” (Relato autorreflexivo - Sujeito 

6) 

“A experiência de realizar essa atividade foi muito produtiva, pois em grupos as 

ideias fluem.” (Relato autorreflexivo - Sujeito 9) 

“O trabalho aconteceu de uma forma descontraída e gradual.” (Relato autorreflexivo 

- Sujeito 10) 

 

Apesar dessa contribuição positiva, pudemos constatar que a realização de formações 

continuadas de curta duração não preenche lacunas deixadas pela formação inicial em relação 

à promoção do pensamento complexo e à articulação de saberes, ambas necessárias em 

tempos de cibercultura, pois são ações paliativas. Tão pouco são capazes de mobilizar esses 

saberes, mesmo que superficialmente, se já não houver uma cultura favorável no ambiente da 

instituição escolar.  



 

 

“Ao realizar essa atividade no primeiro momento foi de apreensão, depois ao me 

deparar com o grupo percebi o quanto é importante a interdisciplinaridade para que 

haja um excelente aprendizado. Gostei muito da troca e das contribuições 

apresentadas, apenas achei pouco tempo.” (Relato autorreflexivo - Sujeito 12) 

 

A experiência do ciclo formativo também foi significativa para os sujeitos 

entrevistados (dois professores). Nesses casos, práticas pedagógicas foram refletidas, e 

saberes mobilizados para aprimoramentos dos processos de ensino e de aprendizagem. 

Entretanto, entendemos que, para que esse processo ocorra, os sujeitos de pesquisa precisam 

estar abertos para receber a formação. Sabemos que nem todos os sujeitos de pesquisa 

chegaram ao nível de reflexão destes dois sujeitos que, também, aplicaram a atividade 

gamificada desenvolvida por seu respectivo grupo. A escolha desses sujeitos, sugerida pelo 

próprio grupo docente, é um indicativo disso. 

 

“Até nós usamos na quarta [repetição da experiência], na sexta eu fiz outro jogo com 

eles, mas, aí eram cartas que eles tinham que ir abrindo e cada carta tinha um 

conteúdo que tinha sido trabalhado de alguma forma, uma era jogo de memória, era 

uma cruzadinha, um caça-palavras, eles tinham que montar um relógio. Então foram 

alguns desafios, mas, já mais voltados para o nosso conteúdo de sala de aula”. 

(Entrevista semiestruturada – Sujeito 1) 

 

“Agora o que ficou combinado é que pelo, como ficou muito legal os trabalhos, que 

esses outros trabalhos ainda serão aplicados, não sei se ainda nesse semestre ou no 

início do ano, mas que a gente ainda quer fazer a aplicação daqueles trabalhos”. 

(Entrevista semiestruturada – Sujeito 2) 

 

A formação, na perspectiva de Educação continuada e de curta duração, pode auxiliar, 

mas não facilmente preencher as lacunas deixadas pela formação docente inicial desarticulada 

com a realidade atual. Processos de formação continuada de forma extencionista de curta 

duração podem promover reflexão e iniciar um processo que vem na sequência da 

necessidade de fazer efetivamente a continuidade, não sendo uma educação pontual. 

Percebemos que a Educação Continuada também precisa ser refletida, pois usualmente 

propõe-se e entende-se como um momento autocontido, desvinculado das fragilidades que se 

percebem em grupos docentes. Imbernón (2009), ancorado em Edgar Morin, corrobora nossa 

percepção quanto a formações continuadas de curta duração: 

 

A mudança em qualquer pessoa nunca é simples e, portanto, a mudança que se pede 

ao professorado na formação não é uma mudança simples, mas um processo 

complexo [...], posto que se trata de uma mudança nos processos que estão 



 

incorporados (conhecimento da matéria, o didático, dos estudantes, dos contextos, 

dos valores, ancorados na cultura profissional que atua com filtro para interpretar a 

realidade). Para mudar uma cultura tão arraigada na profissionalização docente, 

aprendemos que se requer tempo [...], uma base sólida [...] que apresenta altos e 

baixos [...], que deve se adaptar à realidade do professorado [...], além da 

necessidade de um período de experiência no qual se leve a cabo [...] e se integre 

[...] nas próprias vivências. (IMBERNÓN, 2009, p.89-90). 

 

Considerações Finais 

Com grupos de professores tão heterogêneos, como encontramos nas escolas 

brasileiras, em que esses sujeitos se encontram em diferentes níveis de carreira e experiência, 

assim como existem implicações da precariedade da profissão, há que se considerar 

formações na perspectiva da Educação Continuada de longa duração. Mesmo assim, essa 

alternativa talvez não tenha o efeito esperado, é uma conjectura. As intervenções que 

entendemos como realmente necessárias precisam ser pensadas nos currículos de formação de 

base, ou seja, nos programas de formação inicial de professores que são regulados por 

instâncias governamentais. 

Assim, podemos propor duas constatações com nossa investigação, que suscita 

discussões acerca da constituição formativa do professor, e que se sabe não serem novas, mas 

ainda necessárias.  

A formação inicial docente e de base por vezes apresenta-se fragilizada; logo, 

reforçamos a necessidade de reflexão acerca de como os currículos do curso de Pedagogia 

precisam dialogar com as diversas realidades, tais como: contexto sociocultural, sistema 

escolar, práticas pedagógicas cotidianas, a profissão “professor”, etc. Isso nos aponta um 

possível caminho a seguir para estancar problemas na formação de base dos futuros docentes, 

mas não é garantia de solução.  

Para os professores em serviço, um caminho possível é aperfeiçoar as formações 

continuadas, na perspectiva da Educação Continuada, de longo prazo, e fortalecer o grupo 

docente por meio de formações que fomentem a desconstrução das crenças herdadas de um 

ensino conteudista, que continua a se reproduzir em sala de aula. A gamificação se mostra 

como uma estratégia pedagógica que leva a um grau de reflexão acerca das práticas 

pedagógicas já consolidadas, logo pode auxiliar na ressignificação da ação docente em um 

contexto de cibercultura. 
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