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O uso de 

elementos 

próprios dos 

games é hoje uma 

estratégia eficiente 

para engajar os 

alunos, na sala de 

aula. Mas por que 

não usá-los 

também no 

processo de 

gestão? 
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Game

fica 

ção 

Para quem não entende 

bem do assunto, vale 

ressaltar que a 

gameficação é a 

aplicação de princípios 

e elementos próprios 

dos jogos em um 

ambiente de 

aprendizagem, com a 

finalidade de 

influenciar no 

comportamento dos 

alunos, incrementando 

a motivação e 

favorecendo a 

participação ativa dos 

estudantes no 

processo.  
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A contínua busca pelo engajamento dos alunos nas 

diversas disciplinas tem feito com que as escolas repensem 

as metodologias utilizadas em sala de aula e a gameficação 

tem se mostrado uma iniciativa com bons resultados.  

O mesmo vem acontecendo nas empresas, onde as 

áreas de Recursos Humanos ou gestão de pessoas estão 

usando os conceitos de gameficação para turbinar o 

desempenho dos funcionários e colaboradores. 
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Embora desenhar todo um ambiente de jogo para se 

adequar ao processo de aprendizagem, tanto na escola como 

nas empresas, possa tomar algum tempo, a tecnologia tratou 

de dar uma mãozinha, oferecendo plataformas educacionais 

que facilitam o processo.  

Vamos conhecer alguns exemplos de como isso vem 

acontecendo nas escolas e, em seguida, também nas 

empresas.  

Vamos ver 

agora como 

funciona na 

sala de aula? 
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Uma forma de gameficação na sala de 

aula pode ser feita no processo avaliativo 

usando algumas ferramentas  

disponíveis  na web.  

Como exemplo, sugerimos o uso do 

Google Forms, para criar provas online  

e o Kahoot. Ambos são disponíveis na 

versão web e mobile.  

Dicas de apps para  

a sala de aula 

Para assistir ao tutorial, ensinando como criar provas 

online no Google Forms,  escaneie o código QR, ou entre 

no link https://www.youtube.com/watch?v=uYRpjePBBwA 

https://www.youtube.com/watch?v=uYRpjePBBwA
https://www.youtube.com/watch?v=uYRpjePBBwA
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Existe uma  versão do Story Dice feita no Scratch. 

Confira no site https://scratch.mit.edu/projects/187401491/  

Outra dica é o uso 

do aplicativo 

Story Dice  

para a criação de 

histórias através 

das imagens  

do dado.  

Dicas de apps para  

a sala de aula 

https://scratch.mit.edu/projects/187401491/
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Se um dos pressupostos da gameficação é ter um 

objetivo a ser alcançado, o que já é feito nas salas de aula 

com o apoio de apps com você viu, é natural pensar que 

essa também é uma premissa dos postos de trabalho.  Todos 

sabem que em qualquer empresa existem metas a serem 

batidas e que cada colaborador tem seus próprios desafios 

para chegar lá. Nesse contexto, temos um ambiente propicio 

para implementar elementos que estão presentes nos jogos 

e, assim, tornar o espaço de trabalho mais leve, divertido e, 

por que não, estimulante. 

Por que    

não no 

trabalho? 
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Haverá, certamente, alguns ajustes a 

fazer nos tradicionais sistemas de gestão 

de pessoas, em especial no que toca o 

treinamento, as avaliações de 

desempenho e o sistema de incentivos e 

recompensas. Além disso, alinhamentos 

também deverão ocorrer para 

transformar as metas e objetivos em 

“fases” do desafio, trazendo consigo a 

possibilidade de implantar critérios de 

pontuação e de reconhecimento.   

 

A adoção de elementos de 

gameficação, além do esforço individual, 

permite potencializar o trabalho em 

equipe, considerando que várias 

“missões” dependem de aliados - 

parceiros cujo trabalho agrega valor ou 

complementa o que cada um produz. 
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Para gameficar uma 

equipe de trabalho, uma área 

ou toda a estrutura de gestão, 

é preciso alguns cuidados, a 

começar pelo entendimento 

claro das regras e dos 

desafios (objetivos e metas). 

Elementos como o sistema de 

pontuação; critérios de 

incentivo e recompensas e até 

a utilização de avatares 

precisam ser bem 

compreendidos por todos. É 

importante que os elementos 

estejam bem 

contextualizados, de maneira 

que as pessoas saibam o que 

pode e o que não pode. Para 

os colaboradores, entender as 

diversas “fases” da sua 

trajetória profissional (aqui o 

alinhamento é com o plano de 

carreira),  

assim como as 

habilidades necessárias 

para saltar de uma para 

outra (as competências a 

serem adquiridas e os 

desafios vencidos) pode ser 

extremamente motivador. 

Nesse aspecto, modernizar 

antigas ferramentas de 

gestão de pessoas e 

introduzir novos conceitos 

são ações fundamentais. 

Pode isso 

Arnaldo? 

A regra    

é clara! 
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Algumas sugestões de jogos 

para usar no 

desenvolvimento  e gestão 

de pessoas na escola 

Todos eles são games comerciais que podem ser 

contextualizados e oferecem a oportunidade de desenvolver 

competências e habilidades em ambientes simulados! 
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Medir faz parte do jogo 
 

Como acontece nos games, as ações 

devem ser medidas o tempo todo e isso traz à 

tona a necessidade de transformar a velha 

avaliação de desempenho anual em algo 

dinâmico, com feedbacks rápidos baseados na 

relação cliente e fornecedor internos. Dessa 

maneira o colaborador sabe exatamente como 

está se saindo, permitindo ajustes de rota em 

tempo real.  
 

Essa análise de rendimento, por sua vez, 

retroalimenta o sistema de treinamento, 

possibilitando trabalhar o desenvolvimento de 

competências de maneira individual, grupal e 

organizacional, como manda o figurino.  
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