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RESUMO 

LIMA, Rafael Medeiros. Proposta de gamificação para a promoção da saúde através do 

exercício da cidadania: exemplo de aplicação no controle do Aedes aegypti. 2020, 66 p. 

Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: São Paulo, 2020. 

 

A presente pesquisa propõe o desenvolvimento de uma Matriz Metodológica de Gamificação 

Abrangente, que contribua para os profissionais da área de saúde e educação fazerem uso da 

gamificação no desenvolvimento de produtos (material didático e ou aplicativos) que estimulem 

hábitos saudáveis para promoção da saúde através do exercício da cidadania. Para um 

profissional que não é da área de games, desenvolver um produto com gamificação não é algo 

trivial, apenas inserir elementos de jogos em produtos não garante o engajamento desejado do 

público-alvo. Isso muitas vezes inviabiliza profissionais que não é da área de jogos a 

desenvolverem seus produtos gamificados. Deste modo, espera-se com este trabalho contribuir 

com os profissionais que desejam produzir materiais gamificados cujo propósito é a promoção 

da saúde pública por meio da educação do cidadão. A matriz foi elaborada com base em 

frameworks já consolidados. Como validação foi testada com o estudo de caso: Aedes aegypti, 

por profissionais da área de saúde e da área da educação que avaliaram a sua viabilidade de uso. 

Os resultados deste trabalho evidenciaram que a matriz é viável, que foi possível sua aplicação 

por 40% dos profissionais pesquisados e que ela ainda precisa ser aprimorada.     

Palavra-chave: Gamificação, metodologia, promoção da saúde, exercício da cidadania. 
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ABSTRACT  

LIMA, Rafael Medeiros. Gamification proposal for health promotion through the exercise of 

citizenship: example of application in the control of Aedes aegypti. 2020, 66 p. Dissertation 

(Master) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: São Paulo, 2020. 

 

The present research proposes a Gamification framework development, that helps health and 

education professionals to use gamification in developed products that’s stimulate the 

development of health habits towards citizenship exercise. To a non-game professional to 

develop a gamified product is not a simple task, only to input some game elements do not 

guarantee the desired engagement of the public target. In many ways this block professionals 

to gamify his or her own product. With that mindset this text aims to help this professional to 

gamify his products toward the public health. This framework was created based on others 

already consolidated frameworks. As case study: Aedes aegypti, was used as validation for 

health and education professionals. The results show that this framework is viable and its use 

was possible to 40% of the professionals researched, however it still need to improve. 

Key-word: Gamification, methodology, health promotion 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho teve por objetivo a elaboração de uma Matriz Metodológica de Gamificação 

Abrangente (MMGA), para ser usada de forma simples por profissionais da área de educação e 

saúde na elaboração de material didático e/ou aplicativos que estimulem, no cidadão, o 

desenvolvimento de hábitos saudáveis para a promoção da saúde.  

A “Carta de Ottawa” propõe para a promoção à saúde, uma combinação de estratégias: 

ações do Estado (políticas públicas saudáveis), da comunidade (reforço da ação comunitária), 

de indivíduos (desenvolvimento de habilidades pessoais), do sistema de saúde (reorientação do 

sistema de saúde) e de parcerias intersetoriais (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1986). 

Desde este documento, a promoção à saúde é vista conectada à influência dos aspectos sociais 

sobre a saúde dos indivíduos e da população e culmina na necessidade de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde. Este documento trabalha 

com a ideia de responsabilização múltipla, tanto pelos problemas como pelas soluções dos 

mesmos (Buss, 2000).  

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), aprovada em 2006, confirma os 

determinantes sociais da saúde no processo saúde-doença propostos na “Carta de Ottawa” e 

tornou-se referência para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo da 

PNPS é promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidades e riscos à saúde, que estão 

associados ao modo de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, 

cultura, acesso a bens e serviços essenciais (BRASIL, 2010a).  

Para Bydlowski et al. (2004) a participação da população fundamenta-se no exercício da 

cidadania, fazendo-se necessário para isso, o empoderamento da população: um processo de 

capacitação que habilite a população a exercer o controle de seu destino, promovendo a 

melhoria das suas condições de vida e saúde (BYDLOWSKI et al., 2004). O processo de 

aprendizado e formação ocorre tanto no trabalho, na família, na rua, na sociedade, nos meios 

de comunicação, como também na escola (BYDLOWSKI, 2007).  

Neste sentido, a gamificação é um forte aliado na tarefa de tornar o indivíduo capaz de 

exercer seu papel para a melhoria de sua própria qualidade de vida e saúde, tanto pelo meio 

formal quanto não formal. A gamificação “é a utilização de mecânica, estética e pensamento 

baseados em games para engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver 

problemas” (KAPP, 2012). Embora seja um termo recente, vem sendo utilizado em diversos 

setores como: administração governamental, saúde, educação, empresarial, industrial e 

principalmente marketing (MCGONIGAL, 2010). Isso porque a gamificação traz elementos 
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que tornam as tarefas, em jogo ou não, mais envolventes e incentivam alguns comportamentos 

desejáveis nos indivíduos que realizam estas tarefas. Este potencial em motivar e envolver os 

indivíduos em uma ação é o que têm recebido a atenção de pesquisadores das diversas áreas 

(MENEZES e BORTOLI, 2018). Fardo (2013); Alves et al. (2014); Silva et al. (2014); 

Nascimento e Albuquerque (2015); Oliveira et al. (2016); Silva (2017); Fernandes e Ribeiro 

(2018); Ferreira (2019); Moreira et al. (2019) são alguns exemplos de trabalhos que fazem uso 

da gamificação no contexto de saúde e educação. Entretanto, transformar experiências em jogo 

ou gamificação não é algo simples, inserir elementos de jogos como medalhas, pontos e 

rankings não garante o engajamento esperado, é necessário um estudo profundo de todos os 

aspectos que compõem um jogo e ou do ambiente a ser gamificado (MARINS, 2013). A 

motivação está conectada a nossos desejos, necessidades, interesses e emoções, ou seja, está 

conectada a tendência afetivo-volitiva que está por trás de cada pensamento (VYGOTSKY, 

1993). Deste modo, encontrar a abordagem certa para que o indivíduo estabeleça um vínculo 

com o objeto de conhecimento e sentir-se motivado a aprender é uma tarefa difícil, pois depende 

do significado que o conhecimento proposto tem para o aprendiz e das possibilidades de 

interação criadas entre ele e o conhecimento a ser adquirido. Também, como destacado por 

Lévy (2004), é necessário compreender as transformações em andamento, os novos modelos de 

constituição e transmissão do saber e buscar novas soluções que auxiliem o ensino-

aprendizagem nos vários espaços. 

Ferreira (2019), realizou um mapeamento sistemático dos estudos (artigos) existentes 

envolvendo gamificação e saúde e observou que os estudos sobre gamificação na área da saúde 

são recentes e a maioria está voltado para o contexto da educação em saúde e promoção de 

hábitos de vida saudáveis. Também observou que estudos vêm sendo feitos para verificar se a 

gamificação funciona como esperado na área de saúde, e o que se percebeu até o momento é 

que ela pode ser uma nova e poderosa ferramenta para obter interação e engajamento. Destaca 

também que estudos sobre o uso da gamificação voltados para o contexto da educação em saúde 

e promoção de hábitos de vida saudáveis, são recentes e deixam brechas para futuras 

oportunidades de pesquisa.  

Desta forma, a MMGA trará uma forte contribuição para o desenvolvimento do trabalho 

destes profissionais, no sentido de viabilizar, agilizar e aprimorar o desenvolvimento de seus 

produtos gamificados. Também contribuirá para maior difusão da gamificação na área de saúde 

pública e educação.  

Para elaborar a MMGA metodológica de gamificação abrangente, foram usados e 

adaptados os frameworks Ocatlysis e Gamification Design Framework, por serem muito 
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comuns no mercado e de fácil acesso. Também para garantir uma MMGA exequível e encontrar 

soluções para simplificar e direcionar a utilização da mesma, sem exigir messe processo que o 

usuário entenda os conceitos ou teorias de gamificação, teve como estudo de caso o tema Aedes 

aegypti.  

A relevância do tema está no fato de que o Aedes aegypti transmite doenças como a 

dengue, zika vírus, a febre chikungunya e a febre amarela vitimando inúmeras pessoas. Acruche 

et al. (2019) destacam que é ampliado no Brasil ações de controle ao Aedes aegypti, mas que 

essas medidas de divulgação, controle e informação não vem adquirindo redução significativa 

da difusão dos vírus transmitidos pelo Aedes aegypti, considerando que no ano de 2015 mais 

de 1,5 milhão de casos foram notificados e que em 2014 houve o surgimento de dois novos 

vírus, o CHIKV (Chikungunya) e o ZIKV (zika vírus). Lima et al. (2018) ressaltam que os casos 

de dengue cresceram de 40.279 em 1990 para 589.100 casos em 2014; que no ano de 2013 

houve um surto epidêmico da doença com um total de 1.452.489 casos e; que nos últimos anos 

observa-se que vem ocorrendo uma diminuição no número de casos das doenças. Os autores 

informam que foram 108.660 casos confirmados da doença nos quatro meses iniciais de 2016 

contra 568.070 registrados no primeiro quadrimestre de 2015. Os autores esclarecem que essa 

redução expressiva é resultado da intensificação das ações de combates ao Aedes aegypti, mas 

que ainda existem municípios em situação de alerta e, portanto, a prevenção constante se faz 

necessária, daí a importância de um projeto junto à população. No trabalho de França et al. 

(2020), em que se busca entender o que está errado no combate ao Aedes aegypti na percepção 

dos agentes comunitários de saúde, ficou evidente que na percepção destes profissionais a 

população não contribui para a prevenção e controle deste vetor de modo eficaz, deixando para 

eles todo o trabalho de prevenção, embora deva ser em conjunto com a população. Os autores 

concluem que a população é orientada quanto aos cuidados para a prevenção do vetor, no 

entanto, grande parte destas pessoas não colocam em prática a informação recebida, culminando 

na necessidade de implementação de atividades para maior sensibilização da população. Para 

combater este vetor, os órgãos governamentais e não governamentais vêm desenvolvendo ações 

para conscientizar a população da importância de sua participação no controle da proliferação 

do mosquito.  

Moreira et al (2019) destacam que atividades de educação não formal trazem novas 

perspectivas relacionadas à temática do Aedes aegypti e propõem atividades a serem 

desenvolvidas de maneira não formal para promover a conscientização acerca de medidas 

individuais de combate ao vetor. Os autores acreditam que ao utilizar recursos lúdicos e 

interativos associados a informações cientificamente relevantes ausentes no ensino formal, 
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possibilita-se o estabelecimento de um ambiente descontraído e promotor da construção de 

novos conhecimentos, autonomia e habilidades necessárias para que as pessoas compreendam 

a dinâmica de controle do vetor e atuem efetivamente em seu dia a dia. Também propõem ir 

além do discurso tradicional utilizado nas campanhas educativas do cotidiano escolar e 

incentivam pesquisas e iniciativas que motivem e possibilitem à população a realizarem ações 

que contribuam com o trabalho dos agentes de saúde. Neste sentido, várias pesquisas que fazem 

uso de jogos e ou da gamificação no combate ao Aedes aegypti vem sendo realizadas (Oliveira 

et al. 2016; Goulart et al. 2019; Azevedo e Sarinho, 2019, Miguel e Sorinho, 2019).  

Espera-se assim, com a MMGA proposta, contribuir para auxiliar aos profissionais de 

saúde e educação a produzirem atividades e ou recursos gamificados que estimulem os cidadãos 

a desenvolverem autonomia na construção do seu saber e ações que contribuam para o bem 

estar próprio e da comunidade como um todo. 

O desenvolvimento da MMGA teve como base os fundamentos teóricos que são 

apresentados no Capítulo 1 - Fundamentação Teórica, que compreende os seguintes temas: 

“Ensino-aprendizagem”, para elucidar como desenvolver uma matriz que efetivamente 

proporcione o aprendizado necessário para a ação cidadã. “Atuação cidadã para promoção da 

saúde”, que identifica quais são as atuações que são necessárias ao exercício da cidadania no 

contexto da saúde. “Gamificação” e “Framework”, que compõem os pilares para a realização 

da MMGA aqui proposta, pois serão o caminho para se alcançar os resultados desejados no 

estímulo de bons hábitos no contexto da promoção à saúde. 

No Capítulo 2 - Metodologia, são apresentados os caminhos encontrados para a 

construção da MMGA em acordo com a fundamentação teórica abordados no capítulo anterior. 

Também se discute os recursos de gamificação e seus objetivos. 

No Capítulo 3 - Aedes aegypti como exemplo de aplicação da MMGA, se exemplifica 

como a matriz pode ser usada na prática, para a interlocução entre os objetivos, os conteúdos e 

as atividades que estimulem a atuação cidadã para promoção da saúde. 

O Capítulo 4 – Validação da MMGA de gamificação abrangente, traz a avaliação de 

profissionais de educação e saúde, quanto a viabilidade da MMGA no estudo de caso: Aedes 

aegypti. 

As Considerações Finais apresentam uma síntese das possibilidades, benefícios e 

dificuldades para a elaboração e aplicação da MMGA. 
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2. ENTENDENDO CONCEITOS BÁSICOS PARA PLANEJAR UMA 
GAMIFICAÇÃO VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE HÁBITOS 

2.2 Atuação cidadã 

Segundo o dicionário Michaelis online (2020), a origem da palavra cidadão é Cidade + 

ão e se refere: 1 Habitante de uma cidade; 2 Indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de 

um Estado; 3 Indivíduo que recebe título honorífico de uma cidade; 4 COLOQ Indivíduo 

qualquer; sujeito. Também que cidadania se refere a: 1 Qualidade de cidadão; 2 Título 

honorífico conferido como homenagem a um indivíduo por uma cidade. Para Oliveira (2005), 

a palavra cidadania está ligada a palavra cidadão, porém cidadão aparece nas escritas da língua 

portuguesa desde o século XII e a palavra cidadania só aparece no início do século XX.  

A compreensão destes termos, cidadão e cidadania, é mais complexo do que é veiculado 

nos dicionários e vem de um contexto histórico de interesses. Depois da década de 70 o tema 

cidadania passou a ser mais usado no Brasil e no mundo, principalmente na fala de quem detém 

o poder político, a produção intelectual, nos meios de comunicação e pela camada mais 

desprivilegiada da população, para reivindicar saneamento básico, saúde, educação e etc.  

(COVRE, 1991). Existe pluralidade de sentidos no uso do termo cidadania, Martin (2000) 

explica que o termo é utilizado em diferentes sentidos e até de forma contraditória por sujeitos 

que têm opiniões diferentes sobre determinado assunto e utilizam o mesmo termo para validar 

sua posição em contraposição às demais, mas pela dimensão positiva, tem servido para justificar 

diferentes posições, finalidades e princípios. O autor exemplifica esta pluralidade no contexto 

da cidadania com valor econômico: o cidadão cliente; com valor “gnosiológico”: o cidadão 

como conhecedor de direitos e deveres; com valor ético-político: o cidadão enquanto sujeito de 

seu próprio destino histórico. Para Couver (1991), a cidadania significa o direito à vida no 

sentido pleno, entretanto esse direito precisa ser construído coletivamente tanto na luta pelo 

atendimento das necessidades básicas como, alimentação, moradia, saúde, educação; bem como 

num aspecto mais abrangente, que envolve a discussão sobre o papel do próprio ser humano no 

Universo. O cidadão é o “habitante da cidade e senhor de direitos e obrigações enquadrados no 

âmbito da convivência com os outros” (CASTRO, 2001, p. 116).  

Assim, o conceito se caracteriza como uma práxis, uma ação transformadora da sociedade 

e do cidadão, que poderá resultar em uma nova situação social (MARTIN, 2000). Entretanto, 

para que o exercício da cidadania ocorra, é necessário o cidadão se motivar, adquirir 

conhecimento e promover mudança de hábitos. Para Jardim et al. (2020), a educação para a 

cidadania é do interesse de todas as instituições de socialização, de formação e de expressão da 
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vida pública, cabendo ao meio educacional proporcionar ao estudante acesso aos saberes e 

práxis de uma cidadania ativa.  

Neste trabalho, é de interesse o aspecto das ações cidadãs para a promoção da saúde, 

tendo como público alvo professores e profissionais da saúde que desenvolvem atividades de 

educação para a comunidade. Deste modo, cabe entender o que pauta estes profissionais em 

suas ações de ensinar e ou promover conscientização e motivação do cidadão.   

No aspecto da saúde, existem dois caminhos dentro do contexto da ação cidadã. Um é 

sobre a participação da população nos processos de decisão e na elaboração de políticas 

públicas. Essa participação cidadã tomou força a partir da Constituição brasileira, promulgada 

em 1988, na Seção II, capítulo II, “Da Seguridade Social”, que define as diretrizes básicas de 

um Sistema Único e engloba a descentralização e a participação da comunidade (BRASIL, 

1998). Ocorreram mudanças nas formas de intervenção dos serviços de saúde, uma redefinição 

nas formas organizacionais, que deixa de ter características centralizada dos serviços para à 

autonomia local, com a participação do cidadão nas decisões (GAWRYSZEWSKI, 1993). O 

outro caminho é a prática de convivência e mudança de habito para promoção da saúde, objetivo 

deste trabalho. A “promoção da saúde”, está associado a um conjunto de valores: qualidade de 

vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e 

parceria, entre outros; representa uma estratégia promissora para enfrentar os múltiplos 

problemas de saúde que afetam as pessoas e seus entornos (BUSS, 2000). O autor ressalta ainda 

que se refere a uma combinação de estratégias: ações do Estado (políticas públicas saudáveis), 

da comunidade (reforço da ação comunitária), de indivíduos (desenvolvimento de habilidades 

pessoais), do sistema de saúde (reorientação do sistema de saúde) e de parcerias intersetoriais. 

O Ministério de Saúde seguindo a Organização Mundial da Saúde (OMS), define saúde como 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de 

doença ou enfermidade e apresenta um conjunto de bons hábitos que quando combinados 

contribuem para o menor risco de desenvolvimento de doenças, sejam elas físicas ou mentais 

(BRASIL, 2020). Também nesta linha, foi criado em 2017 o Portal Saúde Brasil, vinculado ao 

Ministério da Saúde, para incentivar e apoiar os brasileiros a uma alimentação mais saudável, 

praticarem atividade física, cultivarem um peso saudável e abandonarem o cigarro entre outros. 

São matérias, receitas, podcasts e vídeos que promovem a qualidade de vida e podem colaborar 

de maneira significativa para a adoção de hábitos que previnem doenças crônicas não-

transmissíveis. Também traz informações e práticas recomendáveis para doenças transmissíveis 

e sobre doenças como Dengue, Leishmaniose, Febre amarela, entre outras.  
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Todos estes temas também são abordados nos vários níveis da educação formal por meio 

de algumas disciplina ou projetos pedagógicos que contemplam as diretrizes da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB/96), que em seu artigo 22, afirma que 

“a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores”. Por consequência a formação cidadã também é contemplada 

na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Parâmetros Nacionais Curriculares (PCNs) e 

Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE/2014-2014). Deste modo, a escola deve conceber 

em seus documentos e nas relações interpessoais os pressupostos básicos para a formação 

cidadã. Segundo Ruy et al. (2020), esse objetivo pode ser alcançado quando se conduz o 

trabalho pedagógico sob o âmbito democrático, orientando aulas baseadas no diálogo aberto 

dentro da sala de aula, organizando o currículo a partir da realidade do aluno e promovendo 

atividades escolares que estreitam as relações professor/aluno, escola/comunidade. 

Assim, tanto a educação formal como instituições de saúde têm empenhado esforços para 

a formação de cidadãos que cultivem bons hábitos para sua saúde e de seu entorno, objetivando 

melhor qualidade de vida e prevenção de doenças.   

2.2 Hábitos  

Para transformar um comportamento em um hábito precisamos de um objetivo explícito 

de intervenção, precisamos buscar frequência e resistência a outras influências 

(VERPLANKEN & WOOD, 2006; CRISTO e GÜNTHER, 2015). Os indivíduos devem se 

sentir motivados para mudar ou adotar novos comportamentos como argumenta Verplanken 

(2010). Portanto se os indivíduos tiverem, inicialmente, atitudes positivas e intenções fortes em 

relação ao comportamento novo e se reforçarem este comportamento mantendo sua repetição, 

temos um bom caminho para o desenvolvimento de hábitos. 

Cristo e Günther (2015) e Gollwitzer (1999) afirmam que a motivação é necessária porem 

insuficiente, pois a pessoa pode não saber que caminho seguir para a manutenção ou construção 

do hábito. Afirma também que um caminho possível é criar um plano para transformar o 

objetivo, ou seja a intenção por traz do comportamento, em uma ação concreta. Aponta também 

que o mais importante sobre o plano de implementação são os estímulos e as respostas aos 

mesmos, que essa conexão deve ser forte e clara, que essas respostas com o tempo e repetição 

substituem as respostas anteriores, assim formando um modelo cognitivo para a formação do 

hábito. 
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Alguns estudos apontam fórmulas mais objetivas de promover o desenvolvimento de 

novos hábitos. Souza (2013) sugere em seu artigo que objetivos abstratos e grandes balanceados 

com metas pequenas são um bom caminho. 

Suas ‘metas’ devem ser os grandes objetivos que você deseja alcançar algum dia, e as 

suas ‘cotas’ são o mínimo de trabalho que deve ser feito diariamente para ajudar os 

grandes objetivos a se tornarem realidade (SOUZA, 2013). 

“O passo que muitas pessoas pulam quando ‘fantasiam’ a respeito de um certo hábito é o 

de responder com clareza qual a mudança que elas querem que aconteça” (SOUZA, 2013). 

Estudos realizados em 1999, pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles   -

EUA concluíram que pessoas que incluem passos e objetivos específicos em suas idealizações 

têm mais chances de permanecerem firmes do que aquelas que criam idealizações mais 

abstratas (PHAM e TAYLOR, 1999). Ao pensar no sucesso, as pessoas conseguem manter o 

foco, e, ao pensar nos passos necessários, diminuem sua ansiedade. 

Cabe ressaltar que a gamificação tem uma estreita relação com o desenvolvimento de 

hábitos. Kim (2015) em sua jornada do jogador põe o jogador em três fases principais da 

experiência, On-boarding, Habit Building, Mastery (Figura 1). 

Figura 1- Principais fases da experiencia do jogador 

 
Fonte: Marczewski (2018), p132. 

No começo do caminho o jogador é orientado ao sistema que está entrando. Durante a 

segunda fase começam a integrar o sistema a situações específicas e circunstanciais, onde o 

hábito é desenvolvido. Na última etapa o jogador não tem mais desafios e, por isso, é importante 

entender que as ferramentas podem ter diferentes formas em diferentes etapas, para aumentar 

as chances de o usuário reforçar um hábito. 
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2.3 Gamificação 

  De acordo com Chou (2017), gamificação é um termo recente criado para se referir à 

prática de utilizar elementos que causam engajamento e diversão em games aplicados às 

atividades do cotidiano ou de produtividade. A gamificação prioriza a motivação humana ao 

invés da eficiência e pode ser definida como Design com foco em motivação humana. O autor 

também afirma que os conceitos utilizados e abordados na gamificação não são próprios do 

mundo de games, se tratando em verdade de estudos e pesquisas do universo de psicologia, 

sociologia e artes. O termo Gamificação surgiu porque os jogos usaram esses recursos em seu 

objeto de estudo antes de outras mídias. Este termo também é definido, entre outros, como: O 

uso de elementos de game design fora do contexto de games (The use of game design elements 

in nongame contexts);  o processo de fazer atividades mais parecidas com games (The process 

of making activities more game-like); o uso de metáforas de game design para criar experiencias 

mais engajadoras e mais parecidas com games (“The use of game design metaphors to create 

more game-like and engaging experiences”) (DETERDING et al., 2011;  WERBACH, 2014; 

MARCZEWSKI, 2018).  

 Como o propósito da gamificação é engajamento e motivação, entender o que motiva 

as pessoas é crucial. Neste sentido, destaca-se a adaptação da teoria “Hierarquia de 

Necessidades de Maslow” de Maslow (1989), feita por Marczewski (2018). Em sua adaptação 

para o propósito da gamificação, ele simplifica a teoria em três camadas, conforme mostra a 

Figura 2. 

Figura 2 - As três camadas para a motivação 

 
Fonte: Marczewski (2018), p74. 

Na camada mais baixa temos as necessidades básicas e fisiológicas, na intermediária as 

necessidades emocionais e na mais alta o que o autor chama de triviais.  
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A gamificação acontece nas duas camadas superiores, muitos métodos de gamificação 

como o Points, Badges and Leaderboards gamification (PBL) focam apenas na camada mais 

alta. De acordo com a teoria de Maslow (1989), essa camada tem menos relevância quando se 

trata de motivação, uma vez que só se tornam motivadoras quando as camadas de baixo estejam 

devidamente satisfeitas. 

Ryan e Deci (2000), definiram as motivações intrínsecas baseadas na teoria de alto 

determinação e identificaram três motivadores intrínsecos: competência (Mastery), autonomia 

e empatia. Pink (2009) em seu livro “Drive: the surprising truth about what motivates us”, 

classifica as motivações intrínsecas um pouco diferente como: autonomia; capacidade e 

propósito.  

Para o propósito deste trabalho, pode-se usar ambas as classificações sem exclusões. O 

importante de ser entendido é que motivações intrínsecas não são percebidas como 

recompensas e sim como sentimentos de satisfação, sociabilidade e autodeterminação 

(MARCZEWSKI, 2018). Deste modo, todo bom sistema de gamificação tem motivadores 

intrínsecos de alguma forma, o que não diminui o valor dos motivadores extrínsecos, pois esses 

são a porta de entrada para o usuário.  

Segundo Marczewski (2018), todo método de gamificação, assim como de game design, 

é um controle das experiências e sensações do usuário. Neste sentido, os jogos são uma 

excelente fonte de dopamina, que normalmente é relacionado e simplificado ao prazer pela 

recompensa. O autor também ressalta que a dopamina tem um papel bem importante no 

aprendizado associativo, formar associações entre ação ou atividade e suas consequências. 

Kuszewski (2011) aponta que uma excelente condição de aprendizado é alcançada por uma 

atividade que dispara dopamina, criando um estado de excitação que traz o engajamento e 

bonifica o neurônio. A neuro-gênese acontece junto com o aumento da plasticidade sináptica, 

que significa aumentar as chances de uma nova conexão sináptica ou aprendizado. Também, 

através da gamificação, vários outros neurotransmissores podem ser disparados como a 

oxitocina ou serotonina, relacionados a socialização, e todos contribuem para um melhor 

ambiente de aprendizado (KUSZEWSKI, 2011 e MARCZEWSKI, 2018). 

2.4 Framework  

Dado o aumento expressivo na demanda de desenvolvimento de software, torna-se 

necessário métodos que agilize esse processo. Neste sentido, surgem os frameworks. A 

definição de framework é emprestada do desenvolvimento de softwares, pode ser descrito como 

um modelo com diversas funções, podendo ser comparado com uma caixa de ferramentas. 
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Existem várias definições para o framework. Segundo Firesmith (1994), framework é “uma 

coleção de classes colaborativas que capturam ambos os padrões em pequena escala e 

mecanismos maiores que implementam requisitos e projetos em comum num domínio de 

aplicação específico”. Johnson e Foote (1988), define como “um conjunto de classes que 

constitui um projeto abstrato para soluções de uma família de problemas”.  Para Johnson (1991), 

é “um conjunto de objetos que colaboram com o objetivo de cumprir um conjunto de 

responsabilidades para uma aplicação ou um domínio de um subsistema”. Assim, podemos 

entender que Framework é um conjunto de códigos ou ferramentas prontas com funções que 

podem ser utilizadas na criação de um site, aplicativo ou e-commerce, por exemplo. É um 

template de uma aplicação para ser customizado pelo programador para ser aplicado a um 

conjunto de aplicações de um mesmo domínio, garantindo a sua reutilização, mais 

produtividade e qualidade no desenvolvimento de novos projetos. Pois, também como definido 

por MATTSSON, (1966), framework é “uma arquitetura desenvolvida com o objetivo de se 

obter a máxima reutilização, representada como um conjunto de classes abstratas e concretas, 

com um grande potencial de especialização”.  

Segundo Fayad e Schimidt (1997), a reutilização de frameworks derivam da:  

Modularidade – por encapsularem detalhes de implementação dentro de interfaces bem 

estáveis, auxilia na qualidade do software, localizando os lugares o impacto das mudanças de 

projeto e implementação e esta localização reduz o esforço necessário para entender e realizar 

manutenção em softwares existentes e futuros. 

Reutilização – interfaces estáveis presentes nos frameworks aumentam a reutilização 

pela definição de componentes genéricos que podem ser reaplicados para criarem aplicações. 

A reutilização de frameworks eleva a produtividade dos desenvolvedores, a qualidade, 

performasse, confiança e interoperabilidade do software. 

Extensibilidade – um framework aumenta a extensibilidade na medida em que oferece 

métodos ‘gancho”. Estes permitem que aplicações possam ser estendidas pelas interfaces 

estáveis existentes e é essencial para assegurar a oportuna customização de novos serviços e 

características de aplicações. 

Os frameworks têm como principal característica serem compostos por pontos fixos 

chamados de frozen spots, que são serviços já implementados pelo framework que normalmente 

realizam chamadas indiretas aos pontos host spots, que são funcionalidades, serviços, e que 

devem ser implementados, através da característica da realização pelos desenvolvedores que 

irão inserir os seus códigos inerentes ao domínio da aplicação (MAXWELL, 2020).  
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Se a descrição da estrutura interna do framework for visível, torna-se fácil o entendimento 

do seu comportamento (MAXWELL, 2020).  

Deste modo, não existe um formato único de framework e são inúmeros os exemplos. 

Como o objetivo deste trabalho é um framework de gamificação, destaca-se os exemplos 

“Octalysis” (CHOU, 2017), “Gamification Design framework” (MARCZEWSKI, 2018). 

Ambos têm como objetivo a difusão e simplificação do uso dos conceitos de gamificação. O 

framework “Octalysis” explica a intrínseca relação entre comportamento humano e seus 

motivadores internos. Com isso o autor organiza o engajamento em 8 núcleos de motivação 

humana de maneira inteligente e criativa, facilitando a memorização e compreensão do 

framework. O “Gamification Design framework”, busca explicar tudo que você precisa sobre 

gamificação, sem exigir uma análise profunda de gamificação. Também classifica o público 

alvo por motivação e possui ferramentas mais didáticas e objetivas.  

Ambos os frameworks serão melhor explicados no capítulo seguinte por serem a base 

deste trabalho.  

3. ENTENDENDO E MODIFICANDO FRAMEWORKS JÁ ESXISTENTES 
DE GAMIFICAÇÃO 

Para a elaboração da MMGA, foram usados os frameworks “Octalysis” e “Gamification 

Design Framework”. O Octalysis foi a base na qual foram adicionadas as ferramentas e 

classificação de usuário do Game Design Framwork. Para isso, foi necessário fazer uma 

adaptação da classificação do Octalysis. Em seguida, as ferramentas e núcleos motivacionais 

foram reordenadas de acordo com as teorias de desenvolvimento de hábitos e diretrizes 

apresentados nos trabalhos de Piaget (1974), Couver (1991), Vygotsky (1993 e 1998), Freire 

(1993 e 1996), Pino (2001), Andrade (2003), Buss (2000) com o intuito de auxiliar o usuário 

da matriz (Figura 3).  

Figura 3 - Concepção da MMGA 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Para melhor compreensão da formação e classificação das ferramentas da MMGA, faz-

se necessário um breve conhecimento de oito núcleos do “Octalysis”. Para isso é apresentada 

a seguir uma breve explicação de cada núcleo utilizado na MMGA de acordo com as 

conceituações do próprio autor. 

3.1 Octalysis 

Este framework é organizado em oito núcleos em um único ideograma criando relações 

visuais bem simples de se lembrar. Separando núcleos intrínseco e extrínseco da esquerda para 

a direita e núcleos de práticas mais amistosas ou agressivas de motivação de cima para baixo, 

como mostra a Figura 4. 

Figura 4 – Framework Octalysis 

Fonte: Chou (2017). 

 Epic Meaning & Calling (Significado Épico e o Chamado) - é um núcleo 

motivador onde o jogador acredita que ele está fazendo algo maior do que ele mesmo 

ou é "o escolhido" para a tarefa. Um exemplo do sintoma desse motivador é um jogador 

que investe um alto tempo ajudando outras pessoas em fóruns ou criando comunidades 

relacionadas. Esse motivador também funciona quando alguém tem a percepção de 

"sorte de principiante" - um efeito onde a pessoa acredita que tem algum tipo de 

vantagem que os outros não tem, ou acredita que foi muita sorte ter ganho algo incrível 

para aquele período do jogo.  Exemplos: Golden Axe (você é único que pode salvar o 

mundo); Matrix (o escolhido); Wase (luta contra o tráfico). 
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 Development & Accomplishment (Desenvolvimento e Realização) - é o 

motivador interno que está relacionado ao progredir, desenvolver habilidades e 

eventualmente superar desafios. Um troféu ou achivment que não tece um desafio não 

tem valor. Esse é o núcleo motivacional mais fácil de se gamificar, é o foco da maioria 

dos sistemas de PBL. Exemplos: Achivments nas plataformas de consoles ou lojas como 

STEAM; escalada; passar de faixa em alguma arte marcial; pontos no Candy Crush. 

 Empowerment of Creativity & Feedback (Empoderamento da Criatividade e 

Feedback) - é quando o usuário é engajado pelo processo criativo, buscando 

repetidamente descobrir novas coisas por diferentes combinações. As pessoas não 

precisam apenas de meios para expressar sua criatividade como também necessitam ver 

o resultado da sua ação, receber um feedback e responder de volta. Brincar com Lego e 

desenhar, por exemplo, são atividades divertidas por si só e frequentemente se tornam 

mecânicas e autossustentáveis. Deste modo, o game designer não precisa mais manter 

a atividade viva, pois ela funciona por si. Exemplos: Mario Maker; atividades como 

desenho e música; stories e filtros do Instagram. 

 Ownership & Possession (Possessão e Propriedade) - é o núcleo motivacional 

onde o usuário é motivado por se sentir dono de algo. Quando o usuário se sente dono 

de algo, ele quer instintivamente fazer essa algo melhor e ou acumular mais deste algo. 

Além de ser o núcleo que mais controla a vontade de ter e acumular bens, também 

funciona quando o usuário passa horas customizando seu avatar ou perfil, dando o senso 

de propriedade sobre algo que investiu tempo e trabalho. Exemplos: customização de 

personagens; perfil de Linkedin e Facebook; banco Imobiliário; fichas do Poker. 

 Social Influence & Relatedness (Influência social e Empatia) é o núcleo que 

incorpora todos os elementos sociais que motivam a pessoa, incluindo: mentoria, 

aceitação, responsabilidade social, cooperação, competição e inveja. Quando você vê 

um amigo com uma habilidade incrível ou possuindo algo extraordinário, você se torna 

motivado a atingir o mesmo nível. Também inclui a motivação de se aproximar de 

pessoas e lugares que você se identifica. Esse núcleo é estudado por várias áreas como, 

marketing, vendas e etc. Exemplos: ajudar alguém; status social; jogos cooperativos ou 

de times; torneios de qualquer tipo; Kick Starter. 

 Scarcity & Impatience (Escassez e Impaciência) é o motivador de querer algo 

só porque você não pode tê-lo. O fato de a pessoa não poder ter algo faz com que ela 

deseje esse algo e lembre-se disso de tempos em tempos. Esse núcleo foi utilizado pelo 
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Facebook em sua origem. Originalmente a possibilidade de inclusão no aplicativo 

estava restrita somente a alunos de Harvard, depois essa limitação se expandiu para 

algumas outras escolas de prestígio, sendo aplicável posteriormente em todas as 

faculdades. Quando finalmente o Facebook abriu ao público, muitas pessoas queriam 

entrar somente pela motivação de que antes não podiam. Exemplos: marcas como 

Apple, Louis Vuitton; vitrines; sistemas de energia em games; skins exclusivas ou de 

temporada; a decisão de ter 700 reais agora ou 750 em 6 meses. 

 Unpredicability & Curiosity (Imprevisibilidade & Curiosidade) - é um 

motivador fundamentado no desejo de querer descobrir o que vai acontecer a seguir. Se 

você não tem o conhecimento do que ocorrerá, seu cérebro fica engajado e você pensa 

com frequência no assunto. Muitas pessoas assistem filmes e leem livros simplesmente 

por essa motivação. Esse núcleo também é o fator primário de muitas ações de aposta, 

como em sorteios e loterias. Nos experimentos da “Caixa de Skinner”, onde animais 

puxam alavancas irracionalmente por resultados imprevisíveis, temos um apelo direto a 

esse núcleo motivacional. Exemplos: todo cliff hanger em series e filmes; jogos do 

gênero Rogue Like; caça níquel; feed do Facebook; buster de Magic; loot boxes. 

 Loss & Avoidence (Perda e Esquiva), esse núcleo é baseado em se esquivar de 

algo negativo que possa acontecer. Porém, o sentimento de perda apesar de proporcional 

não é linear, por exemplo, quando estamos escrevendo um texto por meia hora, não 

queremos perder, mas o sentimento de perda não é proporcional ao de quando passamos 

dias trabalhando num texto. Oportunidades que estão prestes a sumir também apelam a 

esse núcleo, pois as pessoas sentem que se elas não atuarem imediatamente vão perder 

a oportunidade para sempre. Exemplos: promoções por tempo limitado; Zombie Run da 

Nike; Survior Games. 

Esses oito núcleos motivacionais são organizados por afinidade ao lado direito e esquerdo 

do cérebro. Porém, como o próprio autor menciona, essa organização não é um estudo 

científico, somente uma representação simbólica que nos ajuda a utilizar o framework e a 

lembrar de suas propriedades com mais facilidade.  

 Direito: mais relacionado à autoexpressão e aspectos sociais. 

Classificados como intrínsecos não necessitam que exista um objetivo ou 

recompensa. Por exemplo: usar sua criatividade; se relacionar com seus amigos; 

sentir o suspense da imprevisibilidade. A atividade por si já é motivadora.  
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 Esquerdo: mais relacionado com lógica, cálculos e posse. São 

classificados como extrínsecos, são motivados pelo desejo de obter/alcançar algo 

(uma meta ou acúmulo). 

Esta classificação é extremamente importante, pois apesar da maioria das gamificações 

serem baseadas em motivadores extrínsecos, estudos apontam que uma vez que as motivações 

extrínsecas acabam o engajamento e a motivação ficam em níveis inferiores, mais baixos que 

se nenhum motivador fosse aplicado.  

A outra organização utilizada no Ocatlysis é o posicionamento dos núcleos na parte 

superior, considerados motivadores positivos, e os núcleos colocados na parte inferior, 

considerados motivadores negativos. O autor chama as técnicas que utilizam os núcleos de cima 

de "White Hat" e as de baixo "Black Hat". São considerados motivadores White Hat os que 

permitem ao usuário expressar sua criatividade, se sentir realizado ou experenciar um senso de 

significado maior, o usuário tem um sentimento de empoderamento. Os Black Hat são 

motivadores nos quais o usuário não sabe o que vai acontecer, ou está constantemente com 

medo de perder algo, ou porque existem coisas que o usuário não pode ter. Mesmo que sejam 

elementos extremamente motivadores, tais fatos geralmente levam a um sentimento negativo a 

respeito das tomadas decisões. Práticas "Black Hat" não são intrinsecamente ruins, são apenas 

núcleos motivadores, de modo que podem ser utilizados de maneira produtiva ou de forma 

maliciosa. Muitas pessoas voluntariamente se submetem a práticas "Black Hat" de motivação 

para ir para a academia com mais frequência, por exemplo. 

Ainda dentro do framework Octalysis, o autor avança em níveis de complexidade, 

trabalhando com fazes de utilização do produto e variações de público-alvo, o que para nosso 

propósito se prova complexo demais para um iniciante em gamificação, por isso não foram 

utilizados na MMGA. 

Apesar de todas as vantagens do framework do Octalysis, ele falha e utiliza uma 

classificação de usuários que não se aplica na maioria das situações de gamificação. Além de 

trabalhar os núcleos de gamificação em seu lado mais psicológico do que prático, dificultando 

sua aplicação sem a análise de guias divulgados pelo autor em livro ou vídeo. Por isso, para a 

criação da MMGA o Octalysis foi adaptado a outro framework, o Gamification Design 

Framework. 

3.2 Gamification Design Framework 

Ao contrário do Octalysis, esse utiliza uma classificação de público-alvo mais voltada à 

motivação do usuário. O Octalysis utiliza a Taxonomia de Bartle como base para a escolha de 
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perfil de usuário. Bartle (2004) criou sua taxonomia a partir do comportamento dos usuários 

em um Massive Multplayer Online (MMO). Já no Gamification Design Framework, o 

Marczewski (2018) reorganiza o trabalho de Bartle (2004) para classificar os usuários por sua 

motivação intrínseca, o que o facilita a avaliação no desenvolvimento de hábitos e não avalia o 

usuário em um ambiente específico como o “multiplayer”. O autor condensa no ideograma 

abaixo os tipos de usuários e suas motivações (Figura 5). 

Figura 5 - Tipos de usuários e suas motivações 

 
Fonte: Marczewski (2018), p.115. 

Para chegar nesse resultado, Marczewski (2018) utiliza a Taxonomia de Bartle e o artigo 

“Why We Play Games: Four Keys to More Emotion Without Story” de Lazzaro (2004) para 

classificar as motivações intrínsecas e extrínsecas através dos tipos de diversão e gera um 

paralelo para os usuários classificados como disrruptores. 

Dentro da análise por motivação intrínseca, o autor classifica os usuários como: 

filantropos, socializador, achiver, espírito livre como mostra a Figura 6. 
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Figura 6 - Classifica dos usuários dentro da análise por motivação intrínseca. 

 
Fonte: Marczewski (2018), p.109. 

 Filantropos agem sobre outros usuários a fim de ajudá-los, motivados por um 

senso de propósito ou significado maior do que eles mesmos. 

 Socializadores interagem com outros usuários a fim de criar relações, esse tipo 

busca criar relações com outros usuários pelo próprio prazer de se relacionar.  

 Achivers agem sobre o sistema buscando se tornarem mestres no Sistema.  

 Espíritos livres interagem com o sistema a fim de autonomia e auto expressão. 

Na análise por motivação extrínseca, o autor classifica os usuários por motivações 

externas: self-seeker, networker, consumidor e exploiters (Figura 7). 

Figura 7 - Classifica dos usuários por motivações externas. 

 
Fonte: Marczewski (2018), p.110. 
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 Self-Seeker buscam agir sobre os usuários a fim de ajudar outros usuários a 

troco de ganho pessoal. 

 Consumidores buscam agir sobre o sistema a fim de ganhar recompensas, estão 

dispostos a mudar de comportamento pela recompensa, quando não há recompensa a 

ser ganha fazem o mínimo necessário. 

 Networker buscam interagir com usuários a fim de criar relações e contatos 

úteis para alguma forma de ganho pessoal. 

 Exploiters buscam interagir com o sistema a fim de encontrar os seus limites 

como forma de encontrar recompensas.  

Para a análise de usuários Disruptores, o eixo de ação e interação não se aplica, pois esse 

perfil de usuário sempre busca a ação, então o autor separa em ações “Black Hat” ou “White 

Hat”, concluindo perfis como: causadores de dor, influenciadores, destruidores e inovador 

(Figura 8). 

Figura 8- Ações “Black Hat” ou “White Hat”. 

 
Fonte: Marczewski (2018), p.113. 

 Causadores de dor, buscam atuar de forma negativa sobre outros usuários a fim 

de causar mal como forma de dominância. Fazem isso com o intuito de provar um ponto 

ou só porque podem. Em sistemas de gamificação normalmente se busca eliminar ou 

converter esse tipo de usuário.  

 Influenciadores buscam agir de forma positiva sobre os outros usuários para 

mudar como o sistema funciona, fazem isso através da influência. 
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 Destruidores buscam agir de forma negativa sobre o sistema, querem quebrar o 

sistema encontrando brechas ou distorcendo as regras. Fazem isso por não gostarem do 

sistema ou simplesmente para se divertirem. 

 Inovadores buscam atuar de forma positiva sobre o sistema a fim de melhorá-

lo. Exploram o mesmo buscando brechas ou erros para corrigir ou reportar ao 

desenvolvedor. 

Todos esses conceitos foram utilizados para a elaboração da MMGA. Entretanto, para 

simplificar para o usuário da MMGA, os tipos de usuários do Game Design Framework foram 

adaptados para: 

 Disrruptores tem como motivação “mudanças”, podem ajudar muito ou causar 

muitos problemas; 

 Espíritos livres são criadores e exploradores, são motivados pelo exercício da 

autonomia;  

 Achivers são motivados por maestria. Buscam aprender novas coisas e melhorar 

a si-próprios, buscam desafios para superar;  

 Players são para usuários que buscam "Exploitis", conquistas e auto 

crescimento, são motivados por recompensas;  

 Socializadores são motivados por propósito e altruísmo. 

A escolha da análise do usuário do Game design framework pode ocasionar dúvida a 

respeito da eficiência sobre o desenvolvimento de hábitos, pois separa completamente as 

motivações intrínsecas e extrínsecas. Porém, evidências apontadas por Herbert et al. (2014), 

mostram que o exercício de motivação extrínseca pode se tornar intrínsecas com o tempo e a 

prática. Por exemplo, um usuário Networker se tornar um Socializador mantendo o valor de 

motivadores extrínsecos. 

3.3 Gamificação no desenvolvimento de hábitos 

A gamificação inevitavelmente trabalha lado a lado com o desenvolvimento de hábitos, 

como apontado anteriormente podemos colocar de forma objetiva que os maiores desafios na 

criação de um hábito são frequência, ressignifica o comportamento e criar um caminho claro 

de progresso. A gamificação além de estar focada nesses três desafios, adapta o sistema perante 

o tipo de usuário e molda a experiência para melhor recompensar o usuário. Ferramentas 

extrínsecas são forte portas de entrada que buscam manter o usuário interessado e frequente na 
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atividade. O desafio de criar um caminho claro de progresso é abordado em toda gamificação 

como forma de metrificação, feedback e recompensa, o que explica o parcial sucesso do método 

PBL em gamificação. O desafio de ressignificar o comportamento é o mais difícil também o 

mais crucial, pois cada pessoa é motivada de forma diferente, por isso a identificação de 

diferentes tipos de usuários por suas motivações se faz tão importante. Com isso as ferramentas 

de gamificação buscam entregar recompensas e desafios que melhor atendam aos motivadores 

intrínsecos de cada usuário. 

A solução de transformar o obstáculo em característica desejável para desenvolver 

hábitos, corrobora com a ideia de transitar o usuário de motivação extrínseca para intrínseca 

destacada por Marczewski (2018). O Gamification Design Framework utiliza ferramentas de 

motivações que possibilitam que a motivação principal do usuário transite de extrínseca para 

intrínseca, trocando a categoria do usuário. Deste modo, o Gamification Design Framework 

pode culminar em uma excelente contribuição no desenvolvimento de hábitos.   

3.4 Ferramenta de mensuração 

A ferramenta de mensuração da MMGA é uma adaptação da ferramenta do próprio 

Octalysis, onde a nota é dada pelo usuário de maneira subjetiva e calculada ao quadrado (nota 

= (de 0 a 10) ²) obtendo um resultado entre 0 e 100. Isso mantem a exponencialidade do 

processo. Como a MMGA não é simplesmente para auxiliar o seu usuário a gamificar, mas 

também direcionar ao desenvolvimento de hábitos, faz-se necessário um segundo índice. 

Assim, propõe-se que a nota do Octalysis seja multiplicando por um valor entre 1 e 3.5 (esse 

valor representa a importância do núcleo para o desenvolvimento de hábitos). Esse não é um 

valor ou cálculo definitivo ou de embasamento científico, mas apenas um valor para direcionar 

de maneira ampla e correta o usuário da MMGA. O resultado da soma de todas as notas de 

valor na criação de hábitos varia entre 0 e 165, dando uma estimativa ao desenvolvedor de 

quanto potencial não aproveitado pode existir e em qual dos núcleos ou grupos de ferramenta 

o desenvolvedor pode encontrar esse potencial. 

3.5 Matriz Metodológica Gamificada Abrangente 

Utilizando-se de todos os métodos e argumentos apresentados até o momento, foi 

desenvolvida a MMGA que se constitui em uma série de passos guiados e um conjunto de 

possíveis ferramentas que podem ser usadas para gamificar atividades que tenham por objetivo 

colaborar com o desenvolvimento de hábitos saudáveis. Para aprimorar o passo a passo da 

MMGA e certificar de que ela é exequível e viável, todos os passos e ferramentas foram 
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aplicados para desenvolver uma atividade cujo objetivo é o desenvolvimento de hábitos que 

contribuam para o combate ao Aedes aegypti.  

Cabe ressaltar que a qualidade da aplicação da MMGA também depende da criatividade 

e capacidade de quem estiver aplicando-a.  

3.6 Validação 

Para validar a MMGA, ela foi avaliada por xx profissionais da educação e saúde, que 

aplicaram a matriz no desenvolvimento de atividades para seus públicos alvo.  Após eles 

recebem um questionário para avaliar o MMGA qualitativamente. O resultado deste 

questionário servirá para validar ou não a MMGA e orientar e/ou aprimorar novos trabalhos 

que possuam o objetivo de gerar uma MMGA. 

4. MATRIZ METODOLÓGICA DE GAMIFICAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE HÁBITOS 

4.2 Passos da Matriz Metodológica Gamificada Abrangente 

Ao entrar no framework MMGA, deparamos com a chamada “Guia de Gamificação”, 

para dar ciência ao usuário de que se trata de um passo a passo para gamificar uma atividade 

(Figura 9).  

Figura 9 – Página de entrada da MMGA. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Rolando a página, destaca-se a frase “Etapas para gamificar atividades.”, evidenciando 

o propósito do framework MMGA e um texto de introdução em que explica de onde derivou 

esse trabalho. Também que se trata de um passo a passo para auxiliar a gamificar uma atividade 

que tenha por objetivo a promoção de hábitos saudáveis (Figura 10). 
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Figura 10 – Página de introdução da MMGA. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Observe que no canto inferior direito da página tem um ícone para navegação do 

framework MMGA. 

Em seguida, é apresentado um tipo de índice das etapas (Figura 11). Observe que a 

MMGA é composta por sete etapas. 

Figura 11- Índice do framework MMGA.  

 
Fonte: Próprio autor. 

Ainda antes de iniciar o passo a passo, é dado um exemplo rápido de como ficaria um 

planejamento de gamificação através dessa MMGA (Figura 12). O objetivo desta página é dar 

uma noção geral do processo como um todo. 
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Figura 12- Exemplo rápido do processo de gamificação. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Inicia-se o passo a passo propriamente dito que orienta para a escolha de usuário e as 

ferramentas de gamificação que são viáveis para o desenvolvimento de hábitos.  

No primeiro passo, “Escolha do hábito”, é solicitado que o usuário da MMGA faça a 

escolha dos hábitos que deverão ser desenvolvidos em suas atividades (Figura 13). Este passo 

tem por objetivo fazer com que o usuário se organize quanto aos principais objetivos da sua 

atividade e não os percam de foco durante o processo de gamificação. 

Figura 13 – Orientação para a escolha dos hábitos a serem desenvolvidos. 

 
 Fonte: Próprio autor. 

O segundo passo, “Ambiente de Gamificação”, preocupa-se com a identificação do 

ambiente de gamificação (Figura 14). Ele pede ao usuário da MMGA definir em qual ambiente 

a gamificação será usada, pois o ambiente define quais ou como as ferramentas serão usadas.    
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Figura 14 - Orientação para a escolha do ambiente de gamificação. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Em “Análise do usuário”, terceiro passo (Figura 15), a MMGA solicita a identificação do 

perfil do público-alvo. Para isso, a matriz apresenta seis tipos de característica de usuários, 

como mostra a Figura 16. 

Figura 15 - Orientação da escolha do usuário para a atividade a ser gamificada. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Figura 16 – Tipos de usuários. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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No quarto passo, “Gamificação simplificada e guiada”, a MMGA orienta sobre a escolha 

das ferramentas (Figura 17) e apresenta grupos de ferramentas ordenadas do maior para o menor 

potencial para desenvolvimento de hábitos, de acordo com os estudos realizados nesta 

dissertação.   

Figura 17 - Orientação para a escolha das ferramentas. 

 
Fonte: Próprio autor. 

São apresentados nove grupos de ferramentas, o primeiro grupo, “Ferramentas que 

funcionam em todos os tipos de usuários” (Figura 18), trata-se de ferramentas que são eficientes 

para todo tipo de usuário e por isso o seu grau de eficiência para o desenvolvimento de hábitos 

é maior. Sendo assim, não requer uma explicação para os usuários da MMGA sobre o perfil do 

público alvo que serão alcançados com esse grupo de ferramentas. Os demais grupos de 

ferramentas são menos eficiente para o desenvolvimento de hábitos por atenderem a grupos de 

usuários mais específico. Nesses casos, torna-se necessário que a MMGA faça uma breve 

explicação das características do perfil do usuário que poderão ser alcançados com estas 

ferramentas. 

O segundo grupo de ferramentas, “Ferramentas que apelam ao Empoderamento da 

Criatividade e Feedback” (Figura 19 e 20), tem como público alvo, os que buscam combinações 

diferentes para atingir seus objetivos.  

O terceiro grupo de ferramentas, “Ferramentas que apelam ao Significado Épico e ao 

Chamado” (Figura 21 e 22), seu público alvo são aqueles usuários que gostam de executar 

tarefas que o façam sentir-se "o escolhido" para algo grande. 
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Figura 18 - Primeiro grupo de ferramentas da MMGA. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Figura 19 - Características do perfil do usuário para as ferramentas que exploram o 
“Empoderamento da Criatividade e Feedback”. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Figura 20 - Segundo grupo de ferramentas da MMGA. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Figura 21 - Características do perfil do usuário para as ferramentas que exploram o 
“Significado Épico e o Chamado”. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Figura 22 - Terceiro grupo de ferramentas da MMGA. 

 
Fonte: Próprio autor. 



Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  
Desenvolvimento de Jogos Digitais 

42 
 

Quarto grupo de ferramentas, "Ferramentas que apelam ao Desenvolvimento e 

Realização” (Figura 23 e 24), é para usuários que gosta de desafios e progredir no processo. 

Figura 23 - Características do perfil do usuário para as ferramentas que exploram o 
“Desenvolvimento e Realização”. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 Figura 24 - Quarto grupo de ferramentas da MMGA. 

 
Fonte: Próprio autor. 

O quinto grupo de ferramentas, “Ferramentas que apelam a Influência Social e Empatia” 

(Figuras 25 e 26), são para estimular nos usuários sentimentos como mentoria, aceitação, 

responsabilidade social, cooperação, competição, inveja e aproximação.   
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Figura 25 - Características do perfil do usuário para as ferramentas que exploram a 
“Influência Social e Empatia”. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Figura 26 - Quinto grupo de ferramentas da MMGA. 

 
Fonte: Próprio autor. 

“Possessão e Propriedade” (Figuras 27 e 28), sexto grupo de ferramentas, tem por objetivo 

os usuários que possui vontade de ter e acumular bens (virtuais ou não).  
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Figura 27 - Características do perfil do usuário para as ferramentas que exploram a 
“Possessão e Propriedade”. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 28 - Sexto grupo de ferramentas da MMGA. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Os grupos de ferramentas seguintes, como destacado na MMGA, não geram hábitos, 

mas podem ajudam a fazer o usuário a começar a participar da atividade proposta.  

O sétimo grupo (Figura 29 e 30), “Imprevisibilidade e Curiosidade”, exploram a 

curiosidade do usuário sobre o desconhecido. 
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Figura 29 - Características do perfil do usuário para as ferramentas que exploram a 
“Imprevisibilidade e Curiosidade”. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Figura 30 - Sétimo grupo de ferramentas da MMGA. 

 
 Fonte: Próprio autor. 
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O oitavo grupo, “Perda e Aversão à Perda” (31 e 32), apelam para usuários que não 

gostam de perder oportunidades e tendem a esquivar de coisas que considera negativo. 

Figura 31 - Características do perfil do usuário para as ferramentas que exploram a 
“Perda e Aversão à Perda”. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Figura 32 - Oitavo grupo de ferramentas da MMGA. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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O nono grupo, “Escassez e Impaciência” (33 e 34), apelam para usuários que querem o 

que elas não podem ter. 

Figura 33 - Características do perfil do usuário para as ferramentas que exploram a 
“Escassez e Impaciência”. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Figura 34 - Nono grupo de ferramentas da MMGA. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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4.3 Mensurando a gamificação 

Após a MMGA disponibilizar as ferramentas e orientações sobre possíveis usuários para 

a atividade a ser gamificada, ela também auxilia o usuário da matriz a avaliar a qualidade da 

gamificação e o potencial de desenvolvimento de hábitos gerado por ela. As orientações são 

encontradas em “Mensurando a gamificação” (Figura 35). Uma introdução é apresentada antes 

de ensinar a fazer a mensuração propriamente dita.  

 

Figura 35 – Orientações para mensurar a gamificação e seu potencial de 
desenvolvimento de hábitos. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 
Mesmo não sendo necessário para à aplicação do framework, testar com 5 a 15 potenciais 

usuários traria muitas informações valiosas para o processo.  

Nielsen e Landauer (1993), argumenta que o número de problemas e melhorias 

encontradas em testes com usuário segue a seguinte formula “N (1-(1- L) n) e aponta que assim 

como o segundo usuário vai apontar muito das mesmas coisas que o primeiro usuário já apontou 

os seguintes o farão cada vez mais. Argumenta também o maior número de melhorias e 

problemas encontrados em testes acontecerá entre cinco e quinze usuários e os consequentes 

geralmente acabam sendo uma confirmação das mesmas informações (Figura 36). 
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Figura 36 – Gráfico de novos problemas por teste de usuários. 

 
Fonte: Nielsen e Landauer (1993). 

 
Sobre o cálculo, o proposto por Chou (2017) é que a avalie cada núcleo motivacional de 

zero a dez e eleva ao quadrado (nota2). Ele eleva ao quadrado para garantir que o usuário tenha 

uma visão clara no gráfico vinculado a tabela de qual núcleo motivacional está melhor ou pior 

aplicado. Por exemplo se a nota dada pelo usuário para o núcleo motivacional “Empoderamento 

da Criatividade” for 5, ficará evidente no gráfico da tabela (linha azul) que este núcleo está 

deficiente (Figura 37). 

 

Figura 37 - Tabela e gráfico de mensuração dos núcleos motivacionais com destaque 
para “Empoderamento da Criatividade”. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Para avaliar o potencial de desenvolvimento de hábitos, sobre estas notas encontradas 

pelo método do Chou (2017) são atribuídas valores entre zero e um na tabela para representar 

de maneira não objetiva, nem absoluta o potencial de desenvolvimento de hábitos. Esses valores 

foram inseridos para dar uma direção geral ao usuário. Por exemplo se para o núcleo “Possessão 

e Propriedade” o usuário der a nota cinco, a qualidade do potencial de gamificação será 25 e o 

potencial de desenvolvimento de hábitos será dezessete e meio. Isso também ficará evidente no 

gráfico da tabela (linha vermelha) que este núcleo está deficiente (Figura 38). 

 

Figura 38 - Tabela e gráfico de mensuração dos núcleos motivacionais com destaque para 
“Possessão e Propriedade”. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

A diferença entre as linhas azul e vermelha refletem a capacidade de cada núcleo em 

desenvolvimento de hábitos. Mesmo que os usuários atribuam nota máxima em todos os 

campos, não se obtém o resultado máximo no potencial de desenvolvimento de hábitos. Isso se 

dá porque alguns núcleos não possuem o mesmo potencial, como mostra a figura 39. 
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Figura 39 - Tabela e gráfico de mensuração dos núcleos motivacionais com destaque para a 
diferença entre potencial de gamificação e desenvolvimento de hábitos. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

 Cabe ressaltar que seguindo os padrões de desenvolvimento de softwares pode-se 

reiterar infinitamente para melhorar o engajamento ou acessibilidade para as pessoas. Também 

pode-se beneficiar de outras propriedades do processo iterativo como a análise de risco, se 

planejado com antecedência. (BOEHM, 1988). Deste modo, a MMGA sugere que se faça a 

Iteração. 

 A MMGA está disponível em “Guia de gamificação (office.com)” para uso livre, junto 

da ferramenta de mensuração. 

4.4 Estudo de caso: Aedes aegypti 

A MMGA apresenta como exemplo de seu uso o combate ao mosquito Aedes aegypti. 

Isso porque este mosquito é transmissor da dengue, da chikungunya, da zika e da febre amarela 
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urbana. Algumas dessas doenças não possuem tratamento específico, portanto, a melhor forma 

de combatê-las é eliminar o mosquito. A população é uma peça chave no combate a este 

mosquito, pois estes se proliferam em locais e objetos que possam acumular água, mesmo que 

em pouca quantidade como tampinhas de garrafa. Dessa forma, contribui com a saúde pública, 

criar hábitos que eliminem os prováveis criadouros. 

Sendo assim, como exemplo de aplicação da MMGA no combate ao Aedes aegypti, ela 

traz o seguinte: 

Escolha dos hábitos: 

Hábitos de combate ao Aedes aegypti: 

 Não deixar acumular água em vasos de plantas, esvaziando seus pratos e ou 

colocando areia.  

 Lavar e trocar a água de bebedouros dos animais no mínimo uma vez por semana. 

Meio da Gamificação: 

Um aplicativo que lembre as pessoas de não deixar acumular água em pratos de vasos de 

plantas e lavar e trocar a água dos bebedouros dos animais. 

Escolha dos Usuários: 

Players e Achivers 

Ferramentas e Núcleo motivacionais: 

Em sequência, a MMGA sugere as ferramentas e núcleos motivacionais e exemplifica 

como elas podem ser aplicadas (Figuras 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.  

Figura 40 – Orientação para as ferramentas Recompensas Fixas, Recompensas 
Aleatórias e onboarding. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Figura 41 - Orientação para Núcleo de empoderamento da criatividade: Ferramentas 
de criatividade. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 
Figura 42 - Orientação para Núcleo de significado épico: Tema, 

Significado/Propósito, Narrativa / História. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 
Figura 43 - Orientação para Núcleo de Desenvolvimento e progressão: 

Pontos/Experiência, Missões, Desafios, Progressão de Nível, Progresso/Feedback, Economia 
Virtual, Distintivos/Conquistas, Ranking, Batalha de Chefões. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Figura 44 - Orientação para Núcleo de influência social e empatia: Guildas/Times, 
Status Social, Competição, Presentear/Dividir. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 
Figura 45 - Orientação para Núcleo de possessão e propriedade: Investimento, 

Ramificação de Escolhas, Certificados, Customização, Colecionar e Trocar. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 
Figura 46 - Orientação para Núcleo de imprevisibilidade e Curiosidade: Easter Eggs. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 
Figura 47 - Orientação para Núcleo de Consequências, Aversão a Perda. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Figura 48 - Orientação para Núcleo de Escarces e Impaciência: Conteúdo Raro, 
Dependente de Tempo. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Mensurar nível de gamificação: 

Na mensuração do exemplo são atribuídos valores aleatórios simulando uma avaliação 

das ferramentas e núcleos motivacionais. Como mostra a Figura 49, chega-se ao valor 96 para 

a criação de hábitos.  

Figura 49 – Valores aleatórios para exemplificar a mensuração da gamificação no 
caso de estudo Aedes aegypti. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

A partir do gráfico gerado (Figura 50), é possível observar que os núcleos motivacionais 

a serem melhorados são o “Empoderamento da criatividade” e Imprevisibilidade e Curiosidade, 

por apresentarem baixa qualidade na gamificação e baixo potencial para desenvolvimento de 

hábitos.  
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Figura 50 – Gráfico gerado a partir dos valores aleatórios para exemplificar a 
mensuração da gamificação no caso de estudo Aedes aegypti. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

5. VALIDAÇÃO E TESTE COM USUÁRIOS 

O incentivo ao exercício da cidadania no combate a proliferação do Aedes aegypti 

ocorrem em grande maioria no ensino formal e por meio dos órgãos de saúde. Deste modo, para 

a validação da MMGA, cinco desses profissionais foram convidados a testar a MMGA e 

responder um breve questionário para a sua validação. O número de profissionais convidados 

foi com base nos argumentos de Nielsen e Landauer (1993).  

Cabe ressaltar que para o desenvolvimento do formulário optou-se por um formato 

sucinto, direto e com liberdade para o anonimato. O objetivo do formulário é saber dos 

profissionais se a MMGA é de fácil uso, se a consideram uma boa ferramenta para estimular o 

engajamento em campanhas de saúde pública e se a MMGA contribui no desenvolvimento de 

hábitos. 

Como mostra o gráfico (Figura 51), a maioria dos profissionais que responderam ao 

questionário são dá área da educação.  

Quanto a ser de fácil uso, foi perguntado aos entrevistados numa avaliação entre 1 (Ruim) 

a 5 (Excelente) sobre a didática da MMGA, observa-se que a maioria considerou de fácil uso 

(Figura 52).  
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Figura 51 – Área profissional dos entrevistados. 

 
 Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 52 – Didática do framework 

 
Fonte: Próprio autor. 

Quanto a MMGA ser uma boa ferramenta para estimular o engajamento em campanhas, 

foi perguntado se na percepção do entrevistado entre 1 (Ruim) a 5 (Excelente) o framework 

melhora o engajamento, a maioria considerou que ela contribui para estimular o engajamento 

(Figura 53).  

Figura 53 – Melhora do engajamento. 

 
Fonte: Próprio autor. 



Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  
Desenvolvimento de Jogos Digitais 

58 
 

Para avaliar a contribuição da MMGA quanto ao desenvolvimento de hábitos, também se 

obteve resposta favorável como mostra a Figura 54. 

Figura 54 – Contribui para o desenvolvimento de hábitos 

 
Fonte: Próprio autor. 

Entretanto, cabe ressaltar, que a maioria dos entrevistados não chegaram a aplicar a 

MMGA, como mostra a Figura 55.  

Figura 55 – Aplicação da MMGA. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Dos 40% que aplicaram a MMGA em alguma atividade, avaliaram que o potencial para 

o desenvolvimento de hábitos encontra-se entre médio/bom e o potencial para estimular o 

engajamento encontra-se entre ruim/médio e uma pessoa avaliou como excelente o 

engajamento (Figura 56), evidenciando que alguém que não faz parte dos 40% se distraiu e 

respondeu uma as perguntas que eram destinadas para quem aplicou a MMGA.  
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Figura 56 – Avaliação dos entrevistados que aplicaram a MMGA. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Também na questão sobre a experiencia de uso, uma pessoa que não faz parte dos que aplicaram 

a MMGA fez sua avaliação, como mostra a Figura 57. Entretanto, como mostrado na Figura 

58, a pessoa que avaliou como ruim, também respondeu que não usou a MMGA.   

Figura 57 – Avaliação da experiência de uso. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 
Figura 58 – Formulário eletrônico de avaliação. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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6. CONCLUSÃO 

A presente pesquisa cumpriu com sua proposta de desenvolver uma Matriz Metodológica 

de Gamificação Abrangente para os profissionais da área de saúde e educação que querem fazer 

uso da gamificação no desenvolvimento de produtos (material didático e ou aplicativos), cujo 

propósito é estimular hábitos saudáveis para promoção da saúde.  

Pelo o exposto neste trabalho, podemos concluir que a MMGA desenvolvida e avaliada 

por profissionais possuem potencial para engajamento e desenvolvimento de hábitos, embora 

necessite de aprimoramentos para facilitar seu uso. Apesar de que a maioria dos entrevistados 

não chegaram a aplicar a MMGA, os resultados da avaliação evidenciam que a maioria dos 

profissionais a consideraram de fácil uso, que apresenta potencial para estimular engajamento 

e desenvolvimento de hábitos, mas que os resultados são medianos, entre ruim, médio e bom, 

o que diz que a MMGA deve ser melhorada, aprimorada.  

Contudo, apesar dos resultados se apresentarem satisfatórios, a avaliação ficou 

prejudicada pela falta de entendimento das perguntas ou atenção na realização da avaliação 

por parte de um dos profissionais. Deste modo fica a sugestão de além do aprimoramento da 

MMGA e da forma de avaliação, realizar uma nova avaliação e com um número maior de 

profissionais. 
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