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Introdução: As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) têm influenciado no 
modus operandi dos indivíduos que nasceram e cresceram com as tecnologias digitais, e 
têm como intuito refletir sobre a utilização criativa da internet de forma didática, para que 
desta forma tais indivíduos sintam-se atraídos pelo conteúdo midiático e motivados ao 
aprendizado nas mídias digitais (GOBBI, 2012). Os processos e estudos que existem para 
que seja possível desenvolver um jogo digital costumam ter como prioridade a motivação do 
jogador para com o jogo. O ato de aplicar estes elementos dos jogos utilizados por game 
designers para resolver problemas e motivar pessoas denomina-se gamificação. 
Gamificação é a tradução do termo em inglês gamification, e, segundo Navarro (2013), foi 
criado pelo programador britânico Nick Pelling. O termo gamificação, embora já conhecido 
em 2003, popularizou-se depois da conferência de Jesse Schell na DICE (Design Innovate 
Communicate Entertain) em fevereiro de 2010. Para Kapp (2012, p. 9, tradução livre) 
gamificação é “usar pensamentos de jogos para envolver as pessoas, motivar a ação, 
promover a aprendizagem e resolver problemas”. 
Objetivos: O objetivo geral desta pesquisa é refletir sobre a utilização das técnicas de game 
design na gamificação, para que desta forma os “nativos digitais” (GOBBI, 2012) sintam-se 
atraídos pelo conteúdo midiático e motivados ao aprendizado nas mídias digitais. 
Relevância do Estudo: A indústria dos videogames, que se preocupa principalmente com a 
motivação de seus jogadores, é uma das que mais cresce em todo o mundo (MATSUI, 
2007), e por isso tem evoluído rapidamente em questões de mecânicas, conceitos e design. 
Nesse contexto em que os jogos digitais estão ganhando cada vez mais relevância entre os 
nativos digitais, a gamificação emerge como uma forte estratégia para motivar os alunos 
fazendo o uso da interatividade das mídias digitais. 
Materiais e métodos: Este estudo buscou realizar uma pesquisa documental de natureza 
exploratória e qualitativa sobre os nativos digitais, a gamificação e o game design por meio 
de revisão bibliográfica e uma análise preliminar dos dados de uma pesquisa sobre o uso 
das tecnologias de informação e comunicação nas escolas Brasileiras realizada pelo Centro 
de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação.  
Resultados e discussões: De acordo com Sylvester (2013, p. 4, tradução livre), “Game 
Design não está no código, arte ou som. Não está em esculpir as peças de um jogo ou 
ilustrar um jogo de tabuleiro. Game design significa elaborar as regras que dão vida a todas 
essas peças”. Salen e Zimmerman (2012) discutem os aspectos teóricos do design de 
games e, mais do que isso, preenchem a carência de bibliografia específica sobre o tema. 
Para desenvolver estratégias de como gamificar uma mídia com foco na criação de 
interesse dos nativos digitais e aprendizado dos imigrantes digitais, é preciso entender 
algumas das técnicas utilizadas por game designers que buscam obter um resultado 
semelhante perante seus jogadores. A motivação e o aprendizado são imprescindíveis para 
que um jogo obtenha sucesso, além de estarem intrinsecamente ligados às “regras” de um 
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jogo. O uso de sistemas gamificados tem como objetivo principal manter os indivíduos 
envolvidos com as suas atividades, e por isso a educação tem sido um dos principais 
campos de experimentação da gamificação. (QUADROS, 2013). É muito comum a aplicação 
de elementos como emblemas e medalhas para motivar alunos que utilizam ambientes 
virtuais de aprendizagem. É uma maneira de comemorar as conquistas ao mesmo tempo 
em que mostra o progresso, sendo concedidas de acordo com critérios escolhidos por 
equipes pedagógicas e dos desenvolvedores de sistemas de administração de 
aprendizagem (QUADROS, 2013). Segundo Alves e Maciel (2014), apesar de sua crescente 
utilização, o termo gamificação ainda é contestado muitas vezes pela indústria de jogos e as 
comunidades de estudos de videogames. Isso ocorre devido à interpretação de que a 
maioria dos softwares e estruturas que se dizem “gamificadas” utilizam apenas alguns 
aspectos superficiais da experiência de se jogar videogame, como badges, pontos e 
desafios. A utilização de pontos, níveis, fases, distintivos e placares não são suficientes para 
transformar um estudo cansativo em uma atividade atraente e, apesar de a gamificação 
utilizar esses elementos e mecânicas, “eles são apenas uma parte e não o todo” (ALVES, 
2014). 
Conclusão: As novas tecnologias ganham espaço efetivo nas salas de aula. Com os dados 
observados e analisados, pode-se inferir que se faz necessário um olhar acadêmico para 
aprofundar a possibilidade de oferecer novas formas de motivação para o aprendizado por 
meio do uso criativo das mídias e tecnologias disponíveis, como é o caso das estratégias 
envolvendo a gamificação. A gamificação é uma ferramenta capaz de criar um ambiente de 
aprendizagem motivador que respeite a rápida velocidade com que a tecnologia e seus 
usuários avançam, evitando que os nativos digitais vejam a educação como algo tedioso. É 
necessário que os novos modelos educacionais sejam capazes de conquistar os alunos da 
mesma forma que a tecnologia e os videogames conquistam: através da motivação, 
interação e, por que não, diversão? 
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