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RESUMO 
Introdução: O avanço tecnológico favoreceu mudanças na prática educativa de modo geral, 

principalmente, no uso de novas estratégias didáticas de ensino. As tecnologias educacionais 

cresceram com a facilidade de acesso e uso da internet, o que desafiou o docente de ensino 

superior à necessidade de reformular seus métodos didáticos, intensificando a prática de 

atividades inovadoras e interativas, através do uso da gamificação. Para Martins, Giraffa e 

Lima (2018), gamificar é uma prática pedagógica das metodologias ativas que resgata o 

lúdico como forma significativa de aprendizado. Objetivos: Conhecer através da busca da 

literatura os desafios, benefícios e as dificuldades do docente no uso da gamificação no ensino 

superior em saúde. Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura sendo 

pesquisada em duas bases de dados: na Regional da BVS e na PubMed. A pesquisa 

identificou 65 artigos nas duas plataformas, foram excluídos os artigos que se repetiram nas 

duas bases de dados e apresentavam apenas discente da gamificação. Foram selecionados um 

total de 12 artigos para a revisão. Resultados: Os resultados encontrados foram distribuídos 

em três categorias: 1) Potencial inovador do uso da gamificação observado nas atividades de 

ensino, no qual o uso da gamificação repercute em um aumento da motivação dos alunos e da 

aprendizagem entre pares fazendo com que os docentes vejam o grande potencial inovador 

neste método. 2) Necessidade de capacitação e incentivo ao uso dessa ferramenta didática 

pelos docentes. Estes profissionais da educação se queixam de pouca preparação pelas 

universidades para a prática de gamificação e relatam dificuldades de adequação curricular 

para o uso destas ferramentas. 3) Desafios no uso da gamificação, onde os docentes 

demonstram preocupação com o aumento da competitividade no ambiente acadêmico, 

questionando se a atenção no atendimento pode se tornar pouco humanizada uma vez que nos 

jogos o processo de tentativa e erro é flexível o que não é possível na prática. Conclusões: A 

gamificação oferece um desafio ao docente, pois apesar de seu grande potencial inovador e 

excelente ferramenta pedagógica, ainda existe insegurança quanto ao seu uso. Portanto, há 

necessidade de estímulo à formação docente e maior financiamento para aplicabilidade desse 

recurso pedagógico e também requer a ampliação da pesquisa científica em aspectos teóricos 

e práticos sobre o seu uso.  
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