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❖ Estratégia lúdica desenvolvida na década de 1960 para

auxílio de educadores(as) na criação de um ambiente

favorável à aprendizagem

❖ GBG: estratégia de gestão de comportamentos para a sala de

aula, com foco em comportamentos agressivos ou

disruptivos, ou comportamentos de timidez ou isolamento

social

❖ Prevenção de drogas: não aborda diretamente

(Kellam et al., 2014)

Good Behavior Game (GBG)

Jogo do Bom Comportamento



❖ Desfechos:

✓ Consumo problemático de drogas: 2,7 vezes

✓ Consumo problemático de álcool:

- 13% das crianças com GBG X 29% crianças sem GBG

✓ Consumo problemático de drogas:

- 29% dos meninos com comportamentos agressivos / 

disruptivos com GBG X 68% dos meninos com 

comportamentos agressivos / disruptivos sem GBG

Good Behavior Game (GBG)

Kellam et al., 2008



❖ GBG: evidências de eficácia para resultados em 

crianças para prevenção no futuro de:

➢ abuso de substância

➢ delinquência

➢ violência juvenil 

➢ transtornos comportamentais 

➢ redução no uso de serviços de saúde mental 

Bayer et al., 2009; Foxcroft & Tsertsvadze, 2011, Poduska et al., 2008

Good Behavior Game (GBG)



4. Adaptação Transcultural

2013 a 2015:

Do choque cultural inicial a um horizonte comum

à Educação no Brasil:

❖ Principais objetivos

➢ superar percepções acerca do programa como tecnicista

➢ evitar devolutivas coercitivas às quebras de acordos do jogo

➢ evitar a estigmatização das crianças em relação ao modo como

interagem

❖ Adaptações nos referenciais teóricos:

➢ Inclusão de conceitos do campo da Prevenção em Saúde Mental

➢ Confluências entre teorias interacionistas: interseções entre

proposições de abordagem analítico-comportamental com

fundamentos construtivistas

Histórico do GBG no Brasil - Elos



4. Adaptação Transcultural 

2013 a 2015:

Adaptações técnico-metodológicas:

➢ Prática de valorização do engajamento das crianças durante o tempo de

jogo e de modo desvinculado às quebras de regras por outra equipe

➢ Aprofundamento de como realizar as devolutivas às quebras de regras,

diminuindo o risco de uma aplicação coercitiva

Principais efeitos observados:

➢ Menor frequência de um seguimento acrítico das regras

➢ Maior coesão com o ideário democrático da Educação Brasileira:

o enfoque à responsabilização do coletivo

o enfoque à afetividade (em lugar às repreensões)

Principal desafio mantido:

➢ acompanhamento próximo dos multiplicadores nacionais ainda representava

condição indispensável (quinzenal ou mensal)

Histórico do GBG no Brasil - Elos



7 Anexo: mudanças nas regras / acordos

REGRAS / ACORDOS ELOS

2013 2014 2015 2016

➢ Nós 
trabalharemos 
silenciosamente.

➢ Nós seremos 
educados uns com 
os outros.

➢ Nós pediremos 
permissão para 
sair dos nossos 
lugares.

➢ Nós seguiremos as 
instruções.

➢ Expressar-se de 
forma adequada

➢ Respeitar o outro

➢ Seguir o acordo 
de lugares

➢ Seguir as 
instruções da 
atividade

➢ Seguir o nível de 
voz combinado

➢ Respeitar o outro

➢ Seguir o 
combinado dos 
lugares

➢ Seguir as 
instruções da 
atividade

➢ Seguir as 
instruções da 
atividade

➢ Seguir o nível de 
voz combinado

➢ Seguir combinado 
de lugares

➢ Ser gentil

2013 a 2016

Histórico do GBG no Brasil - Elos



❖ Demais aspectos da adaptação transcultural:

Transferência de tecnologia às redes locais de saúde e educação

❖ A adaptação cultural realizada promoveu impactos importantes em:

- aceitabilidade

- promoção de práticas mais reflexivas aos profissionais envolvidos

- diminuição do risco de equívocos técnicos e/ou conceituais → maior

chance de eficácia

❖ A versão 2016 do programa ainda não permitia sua expansão em larga

escala

Histórico do GBG no Brasil - Elos



2018

Programa 
Elos 2.0



OBJETIVOS DO ELOS 2.0 

1. Promover habilidades 

sociais

2. Diminuir problemas de 

comportamento

3. Melhorar as relações 

interpessoais entre 

crianças e professores 

4. Promover o bem-estar 

social de crianças e 

professores 



JOGO ELOS 2.0

❖ Duração entre 10-30 minutos

❖ Não concorre com o currículo 

pedagógico 

❖ Promover a socialização das 

crianças e diminuir 

comportamentos problema



JOGO ELOS 2.0

PRESSUPOSTOS 

Comportamentos das 
crianças

Agressivos

Disruptivos 
Assertivos

Habilidosos

Tímidos

Isolados

Problema Adequado



JOGO ELOS 2.0: vamos jogar?

Definição da identidade do grupo



JOGO ELOS 2.0: vamos jogar?

➢ Discutir e combinar as regras de maneira 

colaborativa e contextualizada

➢ Combinar o prêmio







Monitorar os comportamentos dos alunos:

- Fazer marcação no cartaz de 

pontuação/lousa

- Descrever o comportamento inadequado 

imediatamente após a ocorrência 

- Parabenizar o restante da turma

No final:

- Anunciar as equipes ganhadoras 

- NÃO anunciar os times que perderam

JOGO ELOS 2.0



COMO O JOGO ELOS 2.0 IMPACTA OS 

COMPORTAMENTOS DAS CRIANÇAS? 

➢ Crianças aprendem comportamentos 

assertivos na interação com pares

➢ Trabalho em equipe – cooperação

➢ Monitoramento de comportamentos

➢ Reconhecimento de comportamentos 

pró-sociais dos alunos e das equipes



JOGO ELOS 2.0

Estratégia da Gamificação 

Elementos dos jogos em 

prol da aprendizagem  

Mecânica: dinamismo

Estética: forma 

Trabalho em equipe



JOGO ELOS 2.0

Estratégia da Gamificação 

Motivação

Comprometimento

Resolução de problemas



Capacitação do Programa Elos 2.0 

Fase da 

Capacitação 

Modalidade 

da 

Capacitação 

Tarefas do 

Professor 

Duração Fase da 

Implementação 

Capacitação 

I

Teórica -

Curso 

presencial  

Realização das 

atividades 

propostas

8 horas Pré-

implementação

Capacitação 

II

Prática com 

supervisão da 

Equipe Elos 

12 Jogos Elos e 

preenchimento 

do Registro

6 a 8 semanas Familiarização 

Capacitação 

III

Prática com 

supervisão da 

Equipe Elos 

36 Jogos Elos e 

preenchimento 

do Registro

8 a 12 semanas Consolidação

Capacitação 

IV

Prática com 

supervisão da 

Equipe Elos 

e curso 

presencial

24 Jogos Elos, 

preenchimento 

do Registro e 

Finalização do 

Elos 2.0

6 a 8 semanas 

e

8 horas

Ampliação



Coleta de 
Dados 

Pré-Teste

Coleta de 
Dados 

Pós-Teste

50min (1 aula)

Quem aplica: Equipe 

de pesquisa

Quem participa: 

Professores de alunos 

do 1o. aos 4. anos

AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE DO ELOS–

Grupo Controle

Abril Novembro

50min (1 aula)

Quem aplica: Equipe 

de pesquisa

Quem participa: 

Professores de alunos 

do 1o. aos 4. anos



Tamanho amostral para a Pesquisa

 n= 3.800 

 N= 1.900 crianças no grupo controle

 N= 1.900 no grupo experimental

 3 cidades brasileiras



Pesquisa nas escolas da Efetividade do Elos 2.0

1 Município (de 3 escolhidos):

✓ 7 escolas com 4 turmas recebem o programa

28 professores atuando (participam da formação e aplicam o

programa).

28 turmas aplicam o Elos em 2019

✓ 7 escolas com 4 turmas grupo controle (professores, gestão

escolar sensibilizados da importância do grupo controle para

pesquisa; preencher os formulários da pesquisa)

28 professores preenchem formulário da pesquisa.

Escolha da escola: Aleatório (sorteio)



Ceará

ESCOLAS TURMAS PROFESSORES ALUNOS

FORTALEZA 
INTERVENÇÃO 09 35 32 957

CONTROLE 09 36 36 948

EUSÉBIO
INTERVENÇÃO 02 08 08 196

CONTROLE 02 08 07 225

TOTAL NO CEARÁ
INTERVENÇÃO 11 43 40 1.153

CONTROLE 11 44 43 1.173



São Paulo em 2021 SEM PANDEMIA

09 escolas experimentais

09 escolas controles



OBRIGADA

E-mail: sheila.caetano@unifesp.br


