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Gamificação

Vídeo sobre Gamificação

Fonte: web
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Gamificação

 Aplicação de técnicas e mecânicas de jogos  em 
contextos que não são jogos, buscando estimular as 
pessoas a aprenderem de forma mais ativa (progresso 
e realização);

 Uma técnica pedagógica que busca tornar as 
interações em contextos de aprendizagem mais 
engajantes;

 Se refere ao uso de elementos de jogos em contextos 
que não são jogos, e, em educação, busca dentre 
outras coisas, aumentar a motivação e o engajamento 
dos estudantes para aprenderem um determinado 
assunto ou completar tarefas.
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Gamificação

GAMIFICAÇÃO Engajamento

Mudanças de 

hábitos

Motivação
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Bases teóricas de Jogos e 

Gamificação
Jogos
 Elementos que emergem de uma combinação de:

 regras
 estruturas
 voluntarismo
 resultados quantificáveis incertos
 conflitos e tensões
 esforço de jogador

Gamificação
 Consequência do reaproveitamento e extensão dos jogos 

além do entretenimento
 Uso de elementos de jogos em contextos que não são 

jogos
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Bases teóricas de Jogos e 
Gamificação

Fonte: [internet]

Jogo
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dicedom.mergepuzzle&hl=pt


Benefícios de um ambiente 

gamificado na educação

 Criatividade
 Autonomia de pensamento
 Persistência
 Competição saudável

Elementos do ambiente gamificado
 Pontos
 Medalhas
 Barras de progresso
 Níveis
 Interações sociais para motivar os 
estudantes 9



Exemplos de Gamificação 
da Educação

Aplicativo que busca motivar e engajar os 

estudantes a aprenderem um novo idioma

Duolingo - A melhor maneira do mundo de 
aprender um idioma
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Fonte: [1]
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Exemplos de Gamificação da 

Educação

Elementos de tela do aplicativo DuoLingo (Fonte: [2]) 11
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Exemplos de Gamificação da 

Educação

Exemplo de tela do sistema MeuTutor (Fonte: [3]. Site 12
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Gamificando Cenários 

Educacionais
Com o objetivo de incentivar a melhoria da aprendizagem, 
muitos estudos propõem que o uso de gamificação pode 
engajar estudantes e guia-los a comportamentos 
desejáveis. Desse modo, a gamificação é vista como uma 
alternativa capaz (se bem planejada), motivar e engajar 
estudantes em sistemas educacionais (Fonte: [1]).

Fonte: [url]
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Tipos de Gamificação Aplicados 
no Contexto Educacional

Gamificação

Estrutural

Gamificação

de Conteúdo
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Tipos de Gamificação Aplicados 

no Contexto Educacional

Gamificação

Estrutural

 É a aplicação de elementos de jogos para 
impulsionar um estudante através do 
conteúdo sem alteração ou mudança do 
mesmo; 
 O conteúdo não é baseado em jogos, mas 
sim a estrutura que o cerca; 
 O foco principal desse tipo de gamificação é 
motivar os estudantes a percorrer o conteúdo 
e engajá-lo no processo de aprendizagem 
através de recompensas; 
 Os elementos mais comuns nesse tipo de 
gamificação são pontos, troféus, conquistas e 
níveis. 
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Tipos de Gamificação Aplicados 

no Contexto Educacional

 É a aplicação de elementos e conceitos de 
jogos para alterar o conteúdo com o intuito de 
torna-lo mais semelhante a um jogo. Por 
exemplo, começar um curso com um desafio 
ao invés de uma lista de objetivos são 
exemplos de gamificação de conteúdo;
 Adicionar esses elementos fazem com que 
o conteúdo seja mais semelhante a um jogo, 
porém não transforma o conteúdo em um 
jogo.

Gamificação

de Conteúdo
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Gamificação Aplicada no 

Contexto Educacional

“A gamificação é 

especialmente efetiva 

quando usada para 

encorajar estudantes a 

progredirem no conteúdo, 

motivar ação, influenciar 

comportamento e 

promover inovação”

Fonte: [1]
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O que busca a gamificação quando 

aplicada em contexto educacional?

Encorajar 

estudantes

Motivar 

ação

Influenciar 

comportamento
Promover 

inovação
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O que busca a gamificação quando 

aplicada em contexto educacional?

Encorajar 

estudantes

Desafios, objetivos e progressão são 
todas características que engajam e 
encorajam pessoas. Elementos de 
jogos podem ser adicionados, por 
exemplo, no nível estrutural de 
gamificação através do uso de pontos
e troféus, isto é, adicionando uma 
camada de jogo no topo de um 
currículo existente.
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O que busca a gamificação quando 

aplicada em contexto educacional?

Motivar 

ação

A gamificação é uma boa solução que 
motiva os estudantes a alcançar 
metas. Um exemplo de uso de 
gamificação citado em [url] mostra 
que, em um contexto específico, uma 
pessoa se manteve tão motivada pela 
gamificação que completou um curso 
de doze meses em metade deste 
tempo.
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O que busca a gamificação quando 

aplicada em contexto educacional?

Influenciar 

comportamento

Elementos de jogos, quando 
apropriadamente posicionados em 
um currículo educacional podem 
influenciar positivamente no 
comportamento dos estudantes, 
por exemplo, fazer um estudante 
passar a ter mais atenção durantes 
as aulas.
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O que busca a gamificação quando 

aplicada em contexto educacional?

Promover 

inovação

A gamificação pode promover pensamentos 
e atividades inovadoras. Por exemplo, em 
um jogo desenvolvido para permitir não-
cientistas trabalharem com cruzamentos de 
proteínas em estruturas 3D. Nesse caso, os 
pontos são ganhos por empacotar a 
proteína e fazer outros movimentos no 
interior da estrutura proteica.
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Princípios da gamificação e 

jogos educativos

 O grande desafio relacionado ao design 
de jogos educativos, é o planejamento e a 
implementação de jogos que ao mesmo 
tempo que sejam capazes de proporcionar 
aprendizagem dos estudantes, consiga ser 
persuasivo e engajador, mantendo os 
estudantes motivados a continuar jogando;
 Assim, no design de jogos, é 
fundamental deixar as atividades 
educacionais propostas, preferencialmente 
implícitas nos jogos, atreladas aos 
elementos de design de jogos. 
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Regras e diretrizes de design de jogos

 Desde que os jogos passaram a ser objeto comum de estudo 
por parte de acadêmicos e outros profissionais da indústria, 
uma série de regras (ou diretrizes) de design têm sido 
propostas e analisadas;

 As regras em geral estão totalmente atreladas a busca por 
levar os jogadores a experiências mais profundas de diversão 
e engajamento;

 Dentre as diferentes regras de design de jogos, uma se 
destaca entre os diferentes autores que já versaram sobre 
esse tema, que se trata do balanceamento de dificuldade dos 
jogos, ou seja, estamos falando de técnicas de design que 
sejam capazes de desenvolver jogos que equilibrem o nível 
de dificuldade do jogo com o nível de habilidade do jogo.
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Regras e diretrizes de 

design de jogos

Balanceamento de dificuldade para levar a experiência de 

fluxo (Fonte: [web])

Da Figura, tem-se:
 Se a dificuldade do jogo é alta, se 

comparada com as habilidades do 
jogador, levará o mesmo a um estado de 
ansiedade e se a dificuldade for mais 
fácil em comparação com as habilidades 
do jogador, este se sentirá com tédio;

 Por outro lado, quando o design do jogo 
consegue equilibrar o nível de 
dificuldade do jogo com as habilidades 
do jogador, o jogador poderá atingir um 
nível mais profundo de engajamento e 
concentração, em algumas literaturas, 
também é descrito como canal ou 
experiência de fluxo;

 Dentre as regras gerais ligadas ao design 
de jogos, a principal delas está ligada ao 
desenvolvimento de jogos que sejam 
capazes de conseguir balancear seu 
nível de dificuldade com o nível de 
habilidades dos jogadores.
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Emoções e diversão

Um dos principais objetivos de um jogo e 
por conseguinte dos sistemas gamificados é 
influenciar diretamente as emoções dos 
jogadores e usuários, e, considerando os 
diferentes tipos de aspectos emocionais 
(preferências, contexto social, experiências 
afetivas com relação aos elementos de 
jogos, etc.), propiciando ao jogador, 
experiências divertidas e motivadoras. Isto 
faz com que o jogador se sinta à vontade de 
continuar jogando, ou no caso de sistemas 
educacionais gamificados, continuar 
interagindo com o sistema realizando as 
atividades/missões propostas (Fonte: web)
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Elementos de jogos e gamificação

 Os elementos de jogos (do inglês Game Design Elements) são todos os itens de 
persuasão inerentes aos jogos, que são capazes de influenciar diretamente na 
percepção e na emoção dos jogadores. Nesse sentido, exemplos de elementos de jogos 
são: pontos, medalhas, troféus, rankings, barras de progresso, etc.;

 Vale destacar que de modo geral, os elementos de jogos não diferem dos elementos de 
gamificação, ao contrário, são termos sinônimos, o que muda é sua aplicação, dado 
que em contextos de jogos os elementos são usados diretamente na composição do 
jogo, e no contexto da gamificação, estes elementos são usados apenas para levar aos 
usuários uma sensação de que o sistema se parece em alguns aspectos com um jogo; 

 Em resumo, os elementos são os mesmos, o que muda é seu contexto de aplicação.

Fonte: web
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Diferentes elementos e mecânicas de 

jogos/gamificação

Uma série de elementos podem ser usados na composição ou 
design de um jogo ou de um sistema gamificado. De modo 
geral, os elementos usados no design de um jogo ou mesmo de 
algum tipo de sistema gamificado são organizados de maneira 
estratégica de acordo com diferentes critérios, tais como:

 objetivo do jogo;
 público–alvo;
 tipo de jogador
 e outros
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Estratégias relacionadas à 

organização dos elementos na 

composição do design de jogos

Pirâmide dos elementos

 Ao fazer a escolha dos elementos que irão compor o design 
de um jogo, diferentes fatores devem ser considerados; 
 O trabalho de Andrzej Marczewski traz uma pirâmide de 
elementos de jogos/gamificação que define e organiza 52 
diferentes elementos e mecânicas de jogos/gamificação;
 Na definição de Marczewski , a sua pirâmide de elementos 
de jogos/gamificação está organizada de acordo com o tipo 
de jogadores e suas preferências em relação ao design dos 
jogos.

29



Estratégias relacionadas à 

organização dos elementos na 

composição do design de jogos

Andrzej Marczewski

Gamified UK

Fonte: Google imagens

 Desenvolvedor Web;
 Licenciado em Ciências Biomédicas;
 Web Design;
 Consultor de Gamificação;
 Designer na Motivait

30



Estratégias relacionadas à organização 

dos elementos na composição do 

design de jogos

Pirâmide dos elementos Os elementos de 
gamificação são 
organizados em 
formato de uma 
tabela periódica de 
acordo com os tipos 
de jogador definidos 
pela escala HEXAD 
(Tondello et al., 
2016)

Figura: Tabela periódica dos 
elementos de gamificação 
(Gamified UK) 31

https://hcigames.com/user-types-hexad/
https://www.gamified.uk/2017/04/03/periodic-table-gamification-elements/


Estratégias relacionadas à organização 

dos elementos na composição do 

design de jogos

Pirâmide dos elementos/Escala HEXAD

 O Gamification User Types Hexad é um modelo criado 
por Andrzej Marczewski para ajudar os designers a 
entender o tipo de pessoa que usa sistemas lúdicos;
 Eles representam diferentes tipos de motivações e 
estilos de interação dos usuários, no entanto, eles não 
devem ser usados como uma simples categorização do 
usuário porque cada usuário geralmente exibe uma 
combinação de motivações em vários graus. 
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Estratégias relacionadas à organização 

dos elementos na composição do design 

de jogos

Pirâmide dos elementos/Escala HEXAD

 Socialisers: são motivados por parentesco. Eles querem 
interagir com outras pessoas e criar conexões sociais;

 Free Spirits: são motivados pela autonomia e autoexpressão. 
Eles querem criar e explorar;

 Achievers: são motivados pela maestria. Eles estão procurando 
aprender coisas novas e se aprimorarem. Eles querem desafios 
para superar;

 Philanthropist: são motivados por propósito e significado. Esse 
grupo é altruísta, quer dar a outras pessoas e enriquecer a vida 
dos outros de alguma forma, sem expectativa de recompensa;

 Players: são motivados por recompensas. Eles farão o que for 
necessário para coletar recompensas de um sistema. Eles 
estão nisso por si próprios;

 Disruptors: são motivados pela mudança. Em geral, eles 
desejam interromper seu sistema diretamente ou por meio de 
outros usuários, para forçar mudanças positivas ou negativas.
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A Player Type Framework For Gamification Design (gamified.uk)

Cicero's profile on the 

HEXAD scale34

https://www.gamified.uk/user-types/


Elemento de jogo adequado para 

cada problema e situação

 São pequenas peças usadas para definir blocos de 
construção que formam uma experiência de jogo integrada. 
De acordo com Werbach e Hunter (2012), estes elementos são 
incluídos nas categorias de Dinâmica, Mecânica e 
Componentes de Jogos, conforme descritos abaixo:

 Dinâmica de jogos: os aspectos de alto nível do sistema gamificado que 

devem ser considerados e gerenciados, mas que nunca entram diretamente no 
jogo. Por exemplo, restrições, emoções, narrativa, progressão, relacionamentos e 
personalização;

 Mecânica de jogos: o processo básico que dirige as ações seguintes e 
gera um engajamento do jogador. Por exemplo, desafios, sorte, competição, 
cooperação, feedback, aquisição de recurso, recompensas, transações, turnos, 
estados de vitória e perfis;

 Componentes de jogos: a instanciação específica de mecânica e 
dinâmica. Por exemplo, conquistas, personagens, troféus, coleções, ranking, 
pontos, notificações, barras de progresso, missões, bens virtuais, etc. 35



Elemento de jogo adequado para 

cada problema e situação

Figura: Hierarquia de elementos de jogo

Fonte: URL
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Frameworks de Gamificação

 Os frameworks de gamificação servem para apoiar a 
operacionalização de projetos de gamificação. A 
Revisão da Literatura conduzida por Mora et al. (2015) 
traz uma variedade de frameworks que podem ser 
utilizadas para projetar sistemas gamificados, podendo 
ser categorizados em dois tipos: os Genéricos. Por 
exemplo, 6DFramework, GAME e Octalysis e os 
Específicos de Domínio;

 Dentre os frameworks para projetos de gamificação, 
um dos mais conhecidos é o framework 6D, 
influenciado no framework MDA (do inglês, Mechanics, 
Dinamics and Aesthetics)
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Framework 6D de Gamificação

Fonte: URL

01: Definir objetivos de negócios;
02: Delinear o comportamento alvo;
03: Descrever os seus jogadores;
04: Conceber os ciclos de atividades;
05: Não esquecer da diversão;
06: Implementar ferramentas 
apropriadas

Fonte: URL

Material complementar: URL
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