MINICURSO 16

JOGOS DIGITAIS E GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Este minicurso tem a proposta de proporcionar uma reflexão sobre a utilização de jogos
digitais e gamificação nos processos de ensino-aprendizagem em diversas áreas, como
educação, saúde, gestão e outras. Durante o seu desenvolvimento serão abordados os
conceitos teóricos que fundamentam jogos digitais e gamificação e compartilhadas
estratégias e metodologias de sua utilização, assim como apresentação de cases com os
respectivos resultados.
Objetivos/justificativa:
Atualmente vivemos em um mundo cheio de novas tecnologias e inovações, que cada vez
mais se inserem no nosso dia a dia e impactam diretamente a nossa forma de viver. Este
processo influencia de forma geral a sociedade, trazendo reflexões sobre as novas
possibilidades de linguagens e também sobre a forma de aprender. Segundo Catapan (2001),
“a exploração da tecnologia de comunicação digital no processo de trabalho pedagógico não
é apenas uma questão de escolha, é uma questão de necessidade emergente na cibercultura”.
Dentro do universo educacional percebe-se este movimento através da inserção da educação
a distância e de vários outros meios digitais, trazendo um grande diferencial e flexibilidade
aos processos educativos, conforme afirma Rosa (1998, p.9). Com o surgimento de novas
ferramentas digitais, evidencia-se a necessidade de reformular as estratégias do processo
ensino-aprendizagem e a forma de transmitir conhecimento em diversos seguimentos (saúde,
educação, administração, gestão e outros). As pesquisas no campo da aprendizagem apontam
os jogos digitais e a gamificação como meio de estimular o maior envolvimento do aluno,
possibilitando uma apropriação de saberes de forma mais lúdica e agradável, como evidencia
Borges (2005). Diante deste cenário, se faz necessário voltar-se para os estudos sobre jogos
digitais e gamificação como instrumentos de ensino, identificar suas metodologias e conhecer
como podem colaborar com processo educacionais. O minicurso “Jogos Digitais e Gamificação
como estratégias de desenvolvimento educacional” tem como objetivo proporcionar uma
formação teórico-prática com a apresentação de cases sobre jogos digitais e a gamificação,
estimulando a utilização dos mesmos como ferramentas educacionais em diversos ambientes
profissionais.
Conteúdo do curso:
Discussão sobre as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC); Nativos e
imigrantes digitais; Conceitos e evolução de jogos, jogos digitais e gamificação; Jogos digitais
e gamificação como mediadores de aprendizagem; Games pedagógicos e games oferecidos
pelo mercado; Potenciais e desafios dos jogos digitais e gamificação nas apropriações do
processo ensino-aprendizagem; Apresentação de cases de utilização de jogos digitais e
gamificação aplicados a diversos ambientes, como educacionais, saúde, empresarial e outros.

Pré-requisitos para os participantes:
Adeptos das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.
Público alvo:
Educadores, gestores e profissionais de saúde.
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