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Resumo: 

O framework é utilizado para o desenvolvimento de jogos, no entanto, nesta pesquisa o 

interesse é empregar o framework dentro da gamificação de conteúdos e processos educacionais 

tendo em mente que a evasão estudantil na EaD é elevada. Os gestores empregam forças para 

minimizar essa evasão e que o aluno, envolvido com conteúdos gamificados, tenderá a 

permanecer e melhorar sua aprendizagem. Com isso, o objetivo deste artigo foi apresentar o 

Framework Octalysis, criado, desenvolvido e estudado por Yu-Kai, no qual, é composto por 

oito conceitos centrais denominados drivers, os quais orientam o design de jogos em relação ao 

comportamento do jogador quanto a: Significado (Meaning), Realização (Accomplishment), 

Criatividade (Empowerment), Propriedade (Owneship), Influência Social (Social Influence), 

Escassez (Scarcity), Imprevisibilidade (Unpredictability) e Perda (Avoidance). A metodologia 

da pesquisa tem caráter qualitativo, cunho bibliográfico e está baseada em artigos relacionados 

à gamificação e seus benefícios. Resultados preliminares indicam que o engajamento dos alunos 

se elevam com a aplicação da gamificação no processo de aprendizagem, bem como, indicam 

que conteúdos e procedimentos gamificados podem facilmente melhorar o desempenho e 

habilidades quando os alunos recebem um feedback imediato sobre suas habilidades. Esses 

achados se alinham com os recentes estudos acadêmicos sobre o assunto.  
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Abstract: 

This framework is used for game development, but here it is being studied to be used in the 

gamification of educational content and processes, keeping in mind that student evasion in 

distance education is high. The managers employ forces to minimize this evasion and that the 

student, involved with gamified content, will tend to stay and improve their learning. The 

objective of this work was to present the Octalysis Framework, created, developed and studied 



 

by Yu-Kai Chou. It is a model composed of eight central concepts called drivers, which guide 

game design in relation to player behavior in terms of: Meaning, Accomplishment, 

Empowerment, Ownership, Social Influence, Scarcity, Unpredictability and Avoidance. The 

research methodology has a qualitative character, bibliographic nature and is based on articles 

related to gamification and its benefits. It should be noted that this article, which is part of an 

ongoing dissertation, at this stage does not yet have field research results; these will emerge 

from the application of the framework under study. These findings align with recent academic 

studies on the subject.  
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1. INTRODUÇÃO  

A fim de contextualizar o assunto e ressaltar a importância da gamificação na relação 

ensino/aprendizagem, primeiramente é adequado deixar claro que tanto gamificação quanto 

educação à distância (EaD), ambas se apropriam dos efeitos positivos que a Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) vem trazendo para toda a sociedade. No Brasil, a quantidade 

de ingressantes no Ensino Superior pelas portas da EaD “ultrapassou, pela primeira vez na 

história, o total de ingressos em cursos da modalidade presencial (Oliveira & Minas, 2022), 

(Cristaldo, 2022). O censo do Ensino Superior mostrou que, “...dos mais de 3,7 milhões de 

ingressantes de 2020 (instituições públicas e privadas), mais de 2 milhões (53,4%) optaram por 

cursos à distância e 1,7 milhão (46,6%), pelos presenciais” (Oliveira & Minas, 2022), 

(Cristaldo, 2022). São pessoas de todas as idades, em busca de conhecimento, optando pela 

EaD dadas as suas flexibilidades como legislação, conveniência, segurança, respeito ao ritmo 

e tempo de cada um, preço acessível e capilaridade dos pólos espalhados pelo Brasil. Marcos 

Kutova, pró-reitor-adjunto da PUC Minas Virtual explica que “quem tem demanda pelo 

presencial adotou as duas modalidades – presencial e on-line. Na PUC, a demanda pela segunda 

é maior que a primeira”(Oliveira & Minas, 2022, n.p).  

Essa tendência de crescimento da EaD se verifica também nas "pequenas produtoras de 

conteúdo que estão apostando nesse mercado, criando seus próprios cursos livres…” (Gomes, 

2021, n.p). São várias as características que contribuem para esse avanço da EaD, dentre as 



 

quais destacam-se: 1-Expansão e facilidade de acesso à internet: (cerca de 64% da população 

já possui acesso à internet) (Gomes, 2021, n.p); 2-Fator econômico: Em geral, os cursos a 

distância são mais baratos que cursos presenciais (Gomes, 2021); 3-Flexibilidade: “A 

flexibilidade do ensino a distância é um enorme fator, já que o aluno é protagonista em seu 

processo de aprendizado” (Gomes, 2021, n.p); 4-Menor desconfiança: “Com o crescimento da 

confiança da população nos cursos EaD, cada vez mais alunos procuram estudar nessa 

modalidade” (Gomes, 2021, n.p); e, 5-Tecnologia: As “TIC’s impactam significativamente e 

positivamente o crescimento da EaD no Brasil. Aulas mais interativas, ferramentas voltadas 

para plataformas de educação à distância" (Gomes, 2021, n.p) ajudam alunos, professores e 

gestores de instituições de ensino na promoção da aprendizagem.  

Observe que a TIC permeia todas as cinco características que contribuem para o avanço 

da EaD, portanto ela é muito importante, quiçá, o fator de maior importância nesse crescimento 

da EaD, mas não é só isso: A tecnologia também permitiu o enorme avanço dos games e por 

isso, tem importância no desenvolvimento deles. Com um universo de 75,7 milhões de 

jogadores no Brasil, a indústria de games movimenta uma ampla rede de negócios. Segundo o 

Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais (IBJD), “havia no ano passado 375 empresas 

desenvolvedoras de jogos no país. Em 2014, eram 142”. (Mendes & Minas, 2019, n.p). O 

assunto é games, mas a discussão é sobre tecnologia dando suporte à existência deles. Ressalte-

se os números impressionantes do mercado de jogos eletrônicos: “US$ 1,5 bilhão é quanto a 

indústria de videogames movimenta por ano no 13º maior mercado do mundo que é o Brasil” 

(Mendes & Minas, 2019, n.p). Os celulares são o futuro dos games. Indispensável na rotina dos 

brasileiros, o celular é a “plataforma preferida dos adeptos de games eletrônicos: 83% deles 

escolhem jogar usando um smartphone” (Mendes & Minas, 2019, n.p). Maior feira de games 

da América Latina, a “Brasil Game Show (BGS) recebeu, em 2019, 300 mil visitantes”. Os 

“Estados Unidos lideram o mercado global, com US$ 37 bilhões” em negócios realizados por 

ano. Maior e-sport do mundo, o “League of Legends (Lol) atrai 100 milhões de jogadores por 

mês” (Mendes & Minas, 2019, n.p).  

Diante de números tão expressivos faz sentido imaginar e pergunto: se um framework 

usado para desenvolver games fosse também usado para desenvolver conteúdos gamificados 

de determinadas disciplinas, o ecossistema educacional poderia se beneficiar? Seria a 



 

gamificação uma maneira de engajar os alunos levando-os a melhores desempenhos escolares? 

Seria a gamificação uma estratégia capaz de contribuir para maximizar a aprendizagem e 

minimizar a evasão estudantil no Ensino Superior?  

Dessa maneira, o objetivo deste trabalho é apresentar um framework usado para 

desenvolvimento de games tendo em mente que a evasão estudantil na EaD é elevada, que os 

gestores empregam forças para minimizar essa evasão e que o aluno, envolvido com conteúdos 

gamificados, tenderá a permanecer e melhorar sua aprendizagem. A metodologia da pesquisa 

tem caráter qualitativo, cunho bibliográfico e está baseada em artigos relacionados à 

gamificação e seus benefícios. Resultados preliminares indicam que o engajamento dos alunos 

se eleva com a aplicação da gamificação no processo de aprendizagem, o que se alinha com os 

estudos de Carenys, Moya e Perramon (2017), bem como, indicam que conteúdos e 

procedimentos gamificados podem facilmente melhorar o desempenho e habilidades quando 

os alunos recebem um feedback imediato sobre suas habilidades em determinados assuntos.  

2. GAMIFICAÇÃO E O FRAMEWORK OCTALYSIS  

A gamificação é um conceito muito adaptativo, sendo facilmente utilizado em diversas 

situações, seja para criar uma situação favorável, enfrentar alguma dificuldade ou facilitar a 

comunicação entre pessoas. A forma de comunicação facilitada e a facilidade em resolução de 

problemas é bem vista por empresas e escolas (Chou, 2015).  

A gamificação na educação é uma estratégia pedagógica que usa elementos presentes 

nos jogos como atividades interativas e dinâmicas para promover o engajamento e a 

aprendizagem (Fedel et al, 2014). O uso da palavra gamificação transmite a ideia de jogos, mas 

na verdade a gamificação é a utilização dos tais elementos presentes em jogos, derivados de um 

framework, transformados para que sejam utilizados em outras atividades. “Gamificação é a 

utilização de mecânicas baseadas em games, estética e pensamento gamer para engajar as 

pessoas, motivar ações, promover o aprendizado e a resolução de problemas” conforme Karl 

Kapp no livro The Gamification of Learning and Instruction. Além disso, o “... engajamento e 

a motivação dos alunos com as atividades propostas consubstanciam os principais benefícios 

da gamificação” (Alves, Minho & Diniz, 2014). Sendo isso verdade, a gamificação deve ser 



 

aplicada aos conteúdos e processos educacionais com base em um conjunto de regras e normas 

com as quais se criam/produzem os games. Os próximos itens desse trabalho são dedicados a 

apresentar o Framework Octalysis e seu detalhamento. 

2. 1 Flow Channel  

Apresentado pelo psicólogo croata Mihaly Csikszentmihalyi, o Flow Channel (Figura1) 

é o perfeito momento em que seu corpo e mente se harmonizam, permitindo que o indivíduo 

opere em alto desempenho, alta concentração, altas quantidades de energia e extrema 

motivação. Ele é utilizado para descrever quando se tem a sensação de não perceber o tempo 

passar enquanto se está fazendo algo que goste ou alguma atividade que consiga manter a 

atenção presa (Csikszentmihalyi, 2007).  

Figura 1  

Fonte: (Csikszentmihalyi, Mihaly. 2007)  

A gamificação de conteúdos e processos educacionais leva em consideração a 

possibilidade de produzir materiais com base em um framework cujo resultado seja tão 

arrebatador, que leve os alunos ao Flow Channel. Ao participar de uma aula gamificada, espera-

se que o aluno seja levado por suas emoções tais quais as de um jogador de qualquer outro 

game, só que na aula há a intencionalidade pedagógica orientando o objetivo, as ações, as 

recompensas e demais elementos de jogos, de tal sorte que o resultado desejado seja alcançado. 



 

 

2. 2 Framework Octalysis  

Yu-Kai Chou é um pesquisador, consultor, palestrante e pioneiro da gamificação, 

nascido em 9 de maio de 1986 em Taipei, Taiwan. Morou em diferentes países devido ao cargo 

de diplomata do seu pai. Apaixonado por videogames desde sua infância, idealizou o 

Framework Octalysis (que vem de Octógono + Análise) publicado no livro “Actionable 

Gamification: Beyond Points, Badges, and Leaderboards” (Baldissera, 2021) (Chou, 2015). 

Utilizado como referência mundial de metodologia, o Octalysis rendeu a Yu-Kai Chou o 1º 

lugar no “Gamification Gurus Power 100” da RISE, tornando-se guru da gamificação em 2014, 

2015 e 2017. O Framework Octalysis criado por Yu-Kai Chou e utilizado por empresas para 

criação de jogos, pode ser adaptado para conteúdos e processos educacionais em salas de aulas, 

organizações e outras atividades e se organiza por meio de táticas de gamificação em oito 

categorias, também chamadas de drivers, observados na figura 2.  

Figura 2. Fonte: Actionable Gamification: Beyond Points, Badges, and Leaderboards (Chou, 2015) 



 

1-Significado (Meaning): Trata-se de dar um senso de propósito para o usuário. Ele 

precisa sentir que tem uma missão a cumprir, sendo a tática desse drive formar grupos com 

usuários que apresentam bons desempenhos e lhes conferir tarefas especiais. (Chou, 2015);  

2-Realização (Accomplishment): Trata-se do drive com as táticas mais conhecidas 

baseadas em ganhar coisas arbitrárias como recompensas, por exemplo subir de nível ou 

receber recompensas especiais. (Chou, 2015);  

3-Criatividade (Empowerment): As táticas dessa categoria giram em torno de promover 

a realização pessoal do usuário e o aumento do seu potencial, tendo um feedback imediato e a 

capacidade de conseguir responder imediatamente. (Chou, 2015);  

4-Propriedade (Owneship): Alguns usuários gostam de acumular novidades durante 

suas sagas de missões nos games, como por exemplo, tesouros, medalhas colecionáveis e 

cosméticos. Aplicativos e jogos que demandam tempo e esforço do usuário, são exemplos para 

esse drive, por gerar uma necessidade de conseguir mais itens ou conquistas, o usuário se 

esforça sempre mais, como demonstrado no aplicativo Duolingo. (Chou, 2015);  

5-Influência Social (Social Influence) Permite a capacidade de desenvolver influência 

no meio dos outros jogadores, podendo resolver ou criar conflitos, ter a palavra como única e 

a também o poder de liderar. A influência social é atualmente utilizada nas redes sociais como 

forma de alcançar determinadas metas ou objetivos que proporcionam benefícios para outras 

pessoas, que sozinhas não teriam como alcançá-los. (Chou, 2015);  

6-Escassez (Scarcity): Implementar conquistas, itens e títulos com tempo limitado para 

se obter, deixando a necessidade de urgência aos jogadores para que cumpram determinada 

atividade. Esse drive por ser visto sendo normalmente utilizado em promoções de lojas, geram 

uma urgência no usuário. (Chou, 2015); 

7-Imprevisibilidade (Unpredictability): Nem tudo deve ser regra bem específica e 

controladora. Os usuários podem não gostar do que estão consumindo, mas fica na expectativa 

de ter uma boa surpresa, sendo algo realmente imprevisível. (Chou, 2015); e,  

8-Perda (Avoidance): A necessidade de evitar a perda de progresso, nível ou 



 

recompensa, criando assim uma precaução por parte do jogador. Jogos e aplicativos que 

utilizam o sistema de login e desafios diários utilizam-se fortemente desse drive, pois gera um 

medo de perder todo o progresso, podendo ser também utilizado de forma positiva. (Chou, 

2015).  

Observe que para cada drive há um conjunto de estratégias que o design da aula 

gamificada vai observar de acordo com a intencionalidade pedagógica a ser alcançada na tarefa.  

Os oito drivers apresentados muito raramente são utilizados de forma isolada, bem 

como é rara a possibilidade de uso simultâneo dos oito. O framework também pode ser dividido 

verticalmente ao meio. Os drives do lado direito do framework (Criatividade, Influência Social 

e Imprevisibilidade ) são utilizados para se obter um lado mais criativo e social do jogador 

(aluno) e são conhecidos como Motivadores Intrínsecos (Chou, 2015). Os drives no lado 

esquerdo do framework (Realização, Propriedade e Escassez ) são associados à recompensas e 

metas, sendo conhecidos como Motivadores Extrínsecos (Chou, 2015).  

Quando o framework é dividido horizontalmente ao meio, a parte superior conhecida 

como gamificação do Chapéu Branco, contém os drivers Motivadores Positivos (Significado, 

Realização e Criatividade), drivers que permitem que o usuário se sinta bem e alegre, tendo 

uma melhor performance na atividade (Chou, 2015). A parte inferior conhecida como 

gamificação do Chapéu Preto possui os Motivadores Negativos (Escassez, Perda e 

Curiosidade), os quais trazem desconforto e medo por algo desconhecido e a chance de perder 

todas as suas conquistas. Podem desenvolver a determinação e força de vontade do usuário para 

que consiga contornar a situação em que se encontra (Chou, 2015). As quatro (4) fases da 

jornada do jogador também são descritas no framework: Descoberta (primeiro contato, 

vontade de usar, incentivos iniciais ), Onboarding (do inglês “entrar a bordo”, fase necessária 

para manter o usuário), Desenvolvimento (desafios que levarão o jogador (aluno) para o 

objetivo principal) e Fim do jogo (o jogador (aluno) nessa fase sente que todo o esforço, tempo 

e dedicação, valeram à pena) (Silva, 2017). Por fim, preconiza o Framework Octalysis, quatro 

(4) tipos de jogadores: Matadores: jogadores que são motivados por poder, querendo 

comandar e definir o destino de outros jogadores, mesmo que para isso tenham que matar os 

personagens contrários às suas ordens. Já os Realizadores são aqueles que buscam realizar 

conquistas como medalhas, pontos e experiências. Os chamados Socializadores são os que 



 

possuem como maior motivador a interação com outros jogadores. E os Exploradores são 

jogadores que possuem como motivação a exploração de todo o jogo, encontrando possíveis 

recompensas ocultas e buscando acessar locais que ainda não foram explorados (Silva, 2017).  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A educação à distância está se ampliando tanto que a quantidade de alunos que 

ingressaram em universidades, faculdades e centros universitários pelas portas da EaD 

ultrapassou, pela primeira vez na história, o total de ingressos em cursos da modalidade 

presencial, mas a evasão também aumentou e representa um desafio aos gestores. Uma 

abordagem que pode minimizar essa tendência é a gamificação e foi interessante notar que tanto 

a EaD quanto a gamificação, ambas se apropriam dos efeitos positivos que a Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) vem trazendo para toda a sociedade. 

O objetivo deste trabalho foi apresentar um framework usado para desenvolvimento de 

games. O objetivo foi alcançado com a apresentação do Framework Octalysis, criado, 

desenvolvido e estudado por Yu-Kai Chou. Trata-se de um modelo composto por oito conceitos 

centrais denominados drivers, os quais orientam o design de jogos em relação ao 

comportamento do jogador: Significado (Meaning), Realização (Accomplishment), 

Criatividade (Empowerment), Propriedade (Owneship), Influência Social (Social Influence), 

Escassez (Scarcity), Imprevisibilidade (Unpredictability) e Perda(Avoidance). Além disso usa 

Motivadores Intrínsecos e Motivadores Extrínsecos para acionar a parte direita ou esquerda do 

cérebro e também Motivadores Positivos e Negativos para endereçar sensações de bem estar e 

medo respectivamente. O modelo identifica ainda as quatro (4) fases da jornada do jogador são: 

Descoberta, Onboarding, Desenvolvimento e Fim do jogo, bem como, os quatro (4) tipos de 

jogadores: Matadores, Realizadores, Socializadores e Exploradores.  

Com isso em mente, os conteúdos e processos educacionais podem ser produzidos de 

tal forma que o aluno, semelhante ao jogador, atinja o flow channel. E assim, engajado, 

motivado, amplie sua aprendizagem e evite a evasão.  

Por se tratar de um artigo que é parte de uma dissertação em andamento, a pesquisa 



 

nessa fase não tem resultados de campo, mas, trouxe uma parcela importante do trabalho final 

que é a definição, domínio e expectativa de resultados da aplicação de um modelo para 

gamificar conteúdos educacionais. A pesquisa de campo emergirá da aplicação desse modelo. 
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