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Abstract—A gamificação vem sendo amplamente utilizada
em meios digitais para incentivar o engajamento do usuário
através do uso de elementos de jogos em um contexto lúdico.
Entretanto, seu uso em demasia tem despertado crı́ticas a
respeito de como deveria ser utilizada, com o fim de po-
tencializar seus efeitos no engajamento. Com o propósito de
apresentar uma abordagem de gamificação adaptativa que
destaque a motivação do usuário, a escolha dos elementos
de jogos e a análise de padrão de uso da aplicação, esse
trabalho busca manter o usuário participativo na aplicação.
Foram realizados dois experimentos, o primeiro aprimora a
experiência do usuário ao realizar um teste de perfil de jogador,
e o segundo utiliza uma rede neural para classificar o usuário
conforme seu padrão de uso em uma aplicação gamificada.
Os resultados vem demonstrando que a gamificação adaptativa
possui três eixos fundamentais: identificar corretamente o perfil
de jogador, realizar a transição entre os elementos de jogos e
apresentar uma experiência lúdica ao usuário.

Keywords-gamificação, engajamento, IHC, tipologia de jo-
gador, motivação

I. INTRODUÇÃO

O termo gamificação é conceituado como a utilização de
elementos e técnicas de design de jogos em contexto de não
entretenimento [28]. Entretanto, só faz sentido apontar se
uma aplicação é gamificada se ela apresentar esses elementos
de maneira lúdica [27].

A gamificação tem apresentado resultados positivos
quanto ao seu uso [10], e sido amplamente usada por
causa da sua atratividade e impacto no engajamento [19],
destacando-se nos campos de saúde, educação e negócios.
Cugelman [7] destaca evidências que sugerem que a
gamificação funciona, ao indicar que os seus princı́pios
estão convergindo para os princı́pios que, comprovadamente,
se relacionam com mudanças de comportamento na saúde
digital.

Embora a gamificação tenha mostrado resultados positivos
no engajamento, ela ainda recebe crı́ticas: 1) desenvolve-
dores realizam pouco estudo das motivações dos usuários
[20]; 2) uso demasiado de um elemento de jogo em detri-
mento de outros [21]; 3) escolha dos elementos de jogos feita
a esmo [22]; e, 4) falta de estı́mulos contı́nuos para manter o
engajamento do usuário [20]. Esses pontos refletem em uma
gamificação pouco eficaz e que, portanto, podem acrescentar
pouco, ou mesmo nada, no aumento do engajamento do
usuário.

Com o propósito de apresentar uma gamificação que
impacte positivamente no engajamento do usuário e que leve
as crı́ticas apontadas em consideração, esse trabalho apre-
senta uma abordagem de gamificação adaptativa. Embora
esse termo seja utilizado para referir aspectos diversos de
gamificação e adaptação [3], este trabalho o adota para
se referir à apresentação de elementos de jogos diferentes
para usuários com motivações diferentes. Por exemplo, um
usuário ao interagir com uma aplicação gamificada se sente
motivado ao cumprir as tarefas apresentadas a ele, enquanto
outro usuário, que também interage com a mesma aplicação,
ao ver a quantidade de tarefas a serem cumpridas se sente
desmotivado a realizá-las. Esse comportamento diferenciado
entre usuários é o que fomenta o estudo das tipologias de
jogadores, ou seja, a classificação dos perfis dos usuários
conforme aspectos comuns e divergentes de motivação.

Como contribuição, foram realizados dois experimentos
de gamificação: o primeiro gamifica um questionário online
para identificar a tipologia de jogador, e o segundo utiliza
uma rede neural para reconhecer padrões de uso da aplicação
e classificar o perfil do usuário. Dado o perfil do usuário,
foi utilizada a tipologia de jogador de Marczewski [18] para
mapear e identificar os elementos de jogos adequados.

O artigo está estruturado em 5 seções, além dessa intro-
dutória. A Seção II apresenta o conceito de engajamento de
usuário no contexto de gamificação e a Seção III apresenta
as tipologias de jogadores, com destaque para a tipologia
de Marczewski [18]. A Seção IV, por sua vez, apresenta a
abordagem de gamificação adaptativa e os dois experimentos
realizados, e a Seção V apresenta os trabalhos correlatos. Por
fim, a Seção VI apresenta a conclusão do trabalho.

II. ENGAJAMENTO DE USUÁRIO

O engajamento corresponde, no âmbito deste artigo, ao
nı́vel de participação do usuário na utilização de um sistema
computacional. Uma das formas de aumentar a participação
é melhorar a experiência do usuário. Por isso, esse enga-
jamento pode ser definido a partir de uma perspectiva da
usabilidade [13].

Uma das formas de melhorar a qualidade da experiência
do usuário é acrescentar elementos de jogos para tornar
lúdica a interação com o sistema com o propósito de alcançar
um objetivo ”real” [8], tratando-se, assim, de um processo
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de gamificação. Para entender melhor o engajamento por
meio da gamificação, é necessário investigar como um jogo
funciona.

Um jogo é caracterizado por recursos lúdicos capazes
de envolver o jogador com o jogo. Esse envolvimento é
descrito por Huizinga [14] como um cı́rculo mágico onde
o jogador se ausenta do mundo ”real”: o caráter especial e
excepcional de um jogo é ilustrado pelo ar de mistério em
que frequentemente se envolve, fazendo com que as leis e
costumes da vida cotidiana percam a sua validade.

O estado de flow é o conceito advindo da área da
psicologia que retrata este estado psicoemocional de um
jogador envolvido no jogo. Ele é definido pelos seguintes
aspectos [5], [6]:

• uma atividade desafiadora que requer habilidade;
• uma fusão de ação e conscientização;
• objetivos claros;
• feedback direto e imediato;
• concentração na tarefa em questão;
• um sentido de controle;
• perda de autoconsciência;
• uma sensação alterada de tempo.
Tais caracterı́sticas conferem um grande poder aos jogos,

fornecendo uma experiência única e com grande significado
pessoal, principalmente quanto à sua capacidade de engajar o
jogador a realizar ações. De acordo com Kaap [15], um jogo
é um sistema no qual jogadores se engajam em um desafio
abstrato, definido por regras, interatividade e feedback, e
que gera um resultado quantificável, frequentemente provo-
cando uma reação emocional. Considerando esses aspectos,
destaca-se que o jogador participa de forma voluntária e que
o jogo, além de não ter relação com o mundo ”real”, deve
entreter quem participa dele.

Nesse contexto, gamificação possui caracterı́sticas que a
diferenciam de um jogo. Deterding e colegas [8] definem
gamificação como o uso de elementos de jogos em um con-
texto de não-jogo. Esta definição não esclarece, entretanto,
situações em que um elemento de jogo é apenas utilizado
como um feedback de usuário [24]. Por exemplo, o uso de
uma barra de progresso sem a intenção de acrescentar um
sentido lúdico, não deveria tornar uma aplicação gamificada.

Por esse motivo, este trabalho segue em conformidade
com a visão de Werbach [27] e considera a gamificação
como estratégia de design que utiliza os elementos de jogos
para criar uma experiência lúdica com a finalidade de engajar
e mudar o comportamento do usuário.

Em uma aplicação gamificada, a interação do usuário com
a aplicação está intimamente relacionada ao seu engajamento
ao jogo. A gamificação cria um vı́nculo entre o engajamento
de utilização da aplicação (do jogo) e o engajamento que
a aplicação quer estimular. Nem sempre os jogadores vão
realizar atividades que desejam ou que gostam, mas a
gamificação traz recursos para que estas ações se tornem
mais lúdicas e recebam feedback na aplicação.

Para exemplificar, uma aplicação cujo objetivo seja educar
crianças a lavarem as mãos, deve, portanto, engajar a criança
a lavar as mãos. Para tal, uma forma é utilizar um avatar que
muda de forma toda vez que a criança confirmar que lavou
as mãos. Então, a criança começa a utilizar a aplicação e a
realizar as ações recomendadas para que possa ter um avatar
com formato diferente. Conforme o interesse da criança e
de como a gamificação é utilizada, o ato de lavar as mãos
pode tornar-se comum, inicialmente por conta do jogo e,
posteriormente, por hábito.

O engajamento do usuário também está intimamente
relacionado com a motivação do usuário. Existem diversos
perfis de usuários que se sentem motivados de maneiras
variadas. Entretanto, dois grupos principais de motivação se
destacam. A motivação intrı́nseca e a motivação extrı́nseca
[12]. A primeira tem origem nos valores pessoais, ou seja,
internos ao indivı́duo. Esse tipo de motivação se relaciona
com realização pessoal. A segunda, por sua vez, tem origem
em fatores externos ao indivı́duo. Por exemplo, uma pessoa
realiza uma atividade que não sente prazer em fazê-la, por
causa da recompensa oferecida a ela.

Marczewski [18] afirma que o uso de gamificação geral-
mente tem por objetivo fazer as pessoas participarem de
atividades e esse processo constitui um ciclo de interação
do usuário com o sistema.

A Figura 1 apresenta o ciclo de engajamento do usuário,
analisando a sua participação em uma aplicação gamificada.
Este ciclo é composto por quatro etapas: voluntarização (en-
rol), entusiasmo (enthuse), empenho (engage) e apreciação
(endear)

Figure 1. Gráfico da participação do usuário em sistemas gamificados.
Fonte: Marczewski [18].

A primeira etapa (voluntarização) representa os primeiros
contatos do usuário com o sistema. Quando uma pessoa
se voluntaria para interagir com um sistema gamificado,
ela expressa sua vontade de jogar e a partir daı́, o ciclo
é iniciado.

Na segunda etapa (entusiasmo) é esperado que o usuário
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esteja empolgado com a aplicação e que seja a fase de maior
atividade e participação no sistema. Marczewski afirma que
embora a atividade do usuário seja alta no sistema, não
necessariamente mostra que o usuário esteja engajado, mas
sim, pode ser um reflexo do uso de elementos para motivação
extrı́nseca, como, por exemplo, recompensas.

A terceira etapa (empenho) é crı́tica pois nesse nı́vel de
maturidade da interação com o sistema, após experimentar
bastante a aplicação, o usuário pode perder o interesse. Caso
o usuário continue utilizando a aplicação gamificada, há
mostras de que está interessado em algum aspecto do sistema
e quer continuar a experiência. Este pensamento revela uma
motivação intrı́nseca.

Na quarta etapa (apreciação) o usuário continua utilizando
a aplicação, porém por suas próprias motivações. Marc-
zewski diz que isto demonstra o interesse pessoal e a
motivação intrı́nseca mantendo-o participativo. Entretanto, o
sistema deve apoiar esse nı́vel de motivação, apresentando
estı́mulos regularmente para que o usuário não fique ente-
diado.

III. TIPOLOGIAS DE JOGADORES

As tipologias de jogadores agrupam caracterı́sticas co-
muns de jogadores para realizar a classificação, seja por
motivações, preferências ou fatores psicológicos [16]. A
tipologia de Bartle [2] foi a primeira a ser citada na literatura,
em 1996, com a investigação das motivações de jogadores
em jogos do gênero MUD (Multi-User Dungeon), precursor
do gênero MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-
Playing Games). Nessa classificação, há quatro tipos dife-
rentes de jogadores: Achiever, Explorer, Killer e Socializer.
Cada tipo de jogador possui um comportamento diferente em
jogo. Por isso, Bartle mapeou esses perfis conforme duas
caracterı́sticas principais: ação/interação e jogador/mundo.
Além disso, também foi disponibilizado um questionário
para que uma pessoa possa descobrir seu perfil baseado na
classificação de Bartle.

A partir dos estudos de Bartle, vários outros surgiram
para classificar os perfis de jogadores, como mostra a Tabela
I que apresenta as oito principais tipologias citadas na
literatura. A primeira coluna apresenta os autores e o ano da
publicação do trabalho. A segunda coluna apresenta a base
de estudo de cada autor, com a predominância dos estudos de
comportamento e preferências do jogador. A terceira coluna
apresenta o método de identificação do perfil, com destaque
para o uso de questionário. A quarta coluna apresenta os
tipos de jogadores identificados em cada trabalho. Por fim,
a quinta coluna apresenta o contexto de cada trabalho.

Análogo ao estudo de Bartle, a tipologia de Marczewski
[18] também possui o comportamento do usuário como base
de estudo [25], definindo, portanto, os tipos de jogadores
por meio da motivação. Este trabalho utiliza a tipologia de
Marczewski por quatro motivos: (1) Foco em sistemas gami-
ficados, (2) Classificação dos perfis de jogadores baseado em

Figure 2. Tipologia de Marczewski. Fonte: Marczewski [18].

comportamento, (3) Mapeamento de elementos de jogos que
incentivam cada perfil de jogador; e, (4) Disponibilização de
questionário para o usuário descobrir seu perfil.

A Figura 2 apresenta os seis perfis de usuários dessa
classificação e os elementos de jogos a eles relacionados.

• Achiever: jogadores que se sentem motivados pelo
domı́nio. O autoaperfeiçoamento é fundamental, por
isso sempre buscam superar desafios e aprenderem
novas habilidades. Buscam superar suas próprias
limitações.

Recursos mais apreciados por Achievers:
– desafios;
– certificações;
– aprendizado / novas habilidades;
– missões;
– nı́veis / progressão;
– batalhar com chefões de fase.

• Disruptor: jogadores motivados pela mudança. Gostam
de perceber como o sistema funciona e como poderá
modificá-lo. Por isso, podem agir tanto para melhorar o
próprio sistema quanto para prejudicá-lo. Normalmente
gostam de descobrir as falhas existentes, criar conflitos
ou estimular ações de outros jogadores e reportar erros.

Recursos mais apreciados por Disruptors:
– plataformas inovadoras;
– votação / voz;
– mods (modificações);
– anonimato;
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Table I
TIPOLOGIAS DE JOGADORES

Autor Base de estudo Método de Identificação Tipos de Jogadores Jogo Estudado
[Bartle, 1996] Comportamento Observação - Questionários Killers, Explores, Socializers, Achievers Multi-User Dungeon

[Lazzaro, 2004] Comportamento Questionários Easy Fun, Hard Fun, Altered States, People Factor Não Especificado

[Whang, 2004] Preferências Questionários Single-oriented Player, Community-oriented Player Lineage
Off-real World Player

[Tseng, 2010] Preferências Questionários Agressive Gamer, Social Gamer, Inactive Gamer Jogos on-line

[Kallio et at., 2011] Comportamento Triangulação Social Mentalities, Casual Mentalities Não Especificado
Questionários Committed Mentalities

[Stewart, 2011] Comportamento e Análise Conceitual Primários: Guardian/ Achiever, Rationarl/Explorer Análise de Literatura
Preferências Idealist/Socialiser, Artisan/ Killer

Secundários: Conqueror, Manager, Wanderer
Participant, Hardcore, Casual

[Nacke et al., 2013] Comportamento e Questionários Seeker, Daredevil, Survivor, Mastermind, Não Especificado
Preferências Conqueror, Socialiser, Achiever

[Marczewski, 2014] Comportamento Questionários Sociliser, Free Spirit, Philantropist Sistemas Gamificados
Achiever, Player, Disruptor

Fonte: Flores, Klock, Gasparini [9].

– regras do jogo podem ser flexibilizadas;
– eventos sem regras.

• Free Spirit: jogadores motivados pela autonomia e
representatividade. Apreciam a experiência de interagir
com o sistema, principalmente explorando o jogo
em diferentes nı́veis. Também adoram exercer a
criatividade e criar novos conteúdos, como itens ou
avatares personalizados.

Recursos mais apreciados por Free Spirits:

– exploração (possibilidade de se encontrar algo);
– opções de escolhas;
– easter eggs;
– itens desbloqueáveis / conteúdo raro;
– ferramentas que expressem criatividade;
– personalização.

• Philanthropist: jogadores motivados pelo propósito.
Esse perfil é altruı́sta e tenta auxiliar o máximo outros
jogadores.

Recursos mais apreciados por Philanthropists:

– propósito (entender o significado do que está
fazendo);

– cuidado (permitir que o jogador possa contribuir
com outros jogadores);

– troca e coleta;
– presentes;
– compartilhamento de conhecimento.

• Player: jogadores motivados pela recompensa.
Normalmente esses jogadores realizam as tarefas para
ganhar algo em troca. Eles podem fazer de tudo para
conquistar algo.

Recursos mais apreciados por Players:
– pontos / experiência;
– recompensas fı́sicas / prêmios;
– leaderboards / rankings;
– emblemas / conquistas;
– economia virtual;
– loteria / jogo de azar.

• Socialiser: jogadores motivados pelos relacionamentos.
Gostam de interagir com os demais jogadores, seja
para cooperação ou competição, ou mesmo, para
passar o tempo.

Recursos mais apreciados por Socialisers:
– times / clãns;
– redes sociais;
– status social;
– descoberta social;
– competição.

Esse estudo de Marczewski é um ponto importante na
gamificação adaptativa por ser uma justificativa da escolha
dos elementos de jogos baseada nos perfis de jogadores. Na
próxima seção a gamificação adaptativa é apresentada.
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IV. GAMIFICAÇÃO ADAPTATIVA

Incentivar o engajamento por meio de uma abordagem
de gamificação adaptativa tem como objetivo apresentar
ao usuário apenas os elementos de jogos que, de fato,
impactem na sua motivação, e, ao mesmo tempo, apresentar
outros elementos de jogos adequados a tipos diferentes de
jogadores.

A adaptabilidade referenciada nesta seção pode se
assemelhar à adaptação de sistemas hipermı́dia [4]. As
informações contidas em um modelo de usuário (como
perfil de jogador) são utilizadas para modificar (ocultando,
destacando ou reorganizando) os elementos de jogos apre-
sentados. Dessa forma, a aplicação se torna personalizada.

A gamificação adaptativa baseia-se em dois pontos fun-
damentais. O primeiro ponto consiste em encontrar o perfil
de jogador do usuário que está utilizando ou irá utilizar
a aplicação e o segundo ponto consiste em escolher os
elementos de jogos para cada perfil.

Nesse sentido, as tipologias de jogadores são utilizadas
para guiar as motivações dos usuários ao interagirem com
os elementos de jogos apresentados no sistema. Utilizamos a
tipologia de Marczewski [18] como modelo conceitual para
categorizar seis principais perfis de usuários e mapear os
elementos de jogos que impactam cada um desses perfis. Por
isso, o estudo se concentrou no primeiro ponto fundamental
que é descobrir o perfil de jogador do usuário, o segundo
ponto fundamental é resolvido automaticamente pelo modelo
conceitual da tipologia de Marczewski.

Duas possibilidades foram consideradas para se encontrar
o perfil de jogador de um usuário: 1) o próprio usuário
responde qual seu perfil; 2) utiliza-se inteligência artificial
para a classificação do perfil.

Para analisar como encontrar o perfil de jogador na
Gamificação Adaptativa, foram realizados dois experimen-
tos, conforme apresentado na Figura 3. O primeiro experi-
mento não utiliza inteligência artificial e possui o objetivo de
aprimorar a experiência do usuário na realização de um Teste
Gamificado de perfil de jogador. O segundo experimento
utiliza inteligência artificial para classificar o usuário por
perfil de jogador, baseado nos seus padrões de uso na
aplicação.

A. Experimento 1

O primeiro experimento considera o cenário onde um
usuário realiza o teste de perfil de jogador da tipologia de
Marczewski antes de iniciar a interação com a aplicação
gamificada. Em seguida, o sistema apresenta os elementos
de jogos que motivam o perfil resultante do teste.

O teste de Marczewski é um questionário composto por 24
questões utilizando a escala de Likert [11]. Para aprimorar a
experiência de usuário ao realizar esse teste, desenvolvemos
um Teste Gamificado para engajar o usuário na descoberta
de seu perfil de jogador [23].

A metodologia utilizada para desenvolver o Teste Gamifi-
cado é composta por cinco etapas: estudo do teste de Marc-
zewski, estudo dos conceitos de games e gamificação, estudo
da construção narrativa, desenvolvimento de protótipo e
avaliação.

O principal recurso para engajar o usuário a completar
o teste e criar uma experiência de usuário positiva foi a
utilização de elementos de RPG (Role-Playing Game) como
narrativa, tomada de decisão e progressão.

A narrativa acontece em um ambiente medieval e baseia-
se em seis eventos. Para cada evento, o usuário deve entender
o contexto apresentado pela narração e escolher uma opção
que reflete sua personalidade. Para o usuário se sentir parte
da estória, as ações são descritas em primeira pessoa. A
barra de progresso foi utilizada para mostrar ao usuário o
avanço nos eventos da narrativa. No final da estória, são
apresentados ao usuário os perfis de maior dominância.

Oitenta e seis estudantes do curso de Bacharelado em
Ciência da Computação e Sistemas de Informação do Insti-
tuto de Informática da Universidade Federal de Goiás parti-
ciparam, permitindo uma avaliação quantitativa e qualitativa.
Eles avaliaram o teste original de Marczewski e o Teste
Gami-ficado desenvolvido para verificar as diferenças em
termos de engajamento, interface e experiência de utilização.
Também foi verificado se os resultados de ambos os testes
se assemelham, ou, qual deles apresenta um resultado mais
próximo do perfil do usuário. Além disso, informações como
sexo, idade e experiência com jogos foram coletados.

Em ambos os testes, o mesmo usuário pode ter mais de
um perfil dominante. A Tabela II apresenta a distribuição
dos perfis dominantes resultantes de cada teste. Enquanto
o Teste de Marczewski obteve mais usuários com o perfil
Achiever e Player, o teste gamificado obteve Free-Spirit e
Socialiser. Esta diferença era esperada pois eles utilizam
fórmulas diferentes para quantificar o tipo de jogador.

Table II
DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS DOS PERFIS DE JOGADORES SEGUNDO

CADA TESTE

T. Gam. T. Marc.
Perfil de Jogador F. Abs. F. Rel. % F. Abs. F. Rel. %
Achiever 15 12,93 34 29,82
Disruptor 8 6,90 3 2,63
Free-Spirit 42 36,21 22 19,30
Philanthropist 18 15,52 18 15,79
Player 7 6,03 29 25,44
Socialiser 26 22,41 8 7,02
Total 116 100 114 100

Fonte: elaborada pelos autores.

Esse resultado faz sentido ao se levar em consideração
que no Teste Gamificado, o gênero RPG pode ter contribuı́do
para que o usuário imergisse na narrativa, sem se preocupar
que estava realizando um teste. As suas decisões foram
tomadas exclusivamente pelas motivações a cada novo con-
texto apresentado. Portanto, o sentimento de curiosidade e
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Figure 3. Experimentos - Gamificação Adaptativa. Fonte: elaborada pelos autores.

aventura pode ter direcionado para decisões nesse aspecto. Já
o teste de Marczewski, por ser muito objetivo, já transmite a
sensação de avaliação e evolução, aspectos tı́picos dos perfis
Achiever e Player.

Figure 4. Resultado comparativo das vantagens de cada teste. Fonte:
elaborada pelos autores.

A experiência do usuário é avaliada em ambos os testes.
Os principais termos utilizados para descrever as vantagens
estão apresentadas na Figura 4.

Os três termos mais utilizados para descrever as vantagens
do teste de Marczewski foram: ”Direto”, ”Completo” e
”Eficaz”. Os usuários acreditam que as respostas são mais

racionais e pela quantidade de perguntas, ele consegue traçar
melhor o perfil do usuário.

Os três termos mais utilizados para descrever as vantagens
do Teste Gamificado foram: ”Imersivo”, ”Eficaz” e ”Curto”.
Os usuários citam que a narrativa apresenta situações imer-
sivas, o que promove reflexão antes de escolher uma ação,
e consequentemente respostas mais sinceras. Eles também
citam que o teste é interessante e os instigam a progredir na
estória. Muitos usuários se mostraram animados ao realizar
este teste e gostariam que a narrativa continuasse.

Os principais termos utilizados para descrever as desvan-
tagens são apresentadas na Figura 5.

Os três termos mais utilizados para descrever as desvanta-
gens do teste de Marczewski foram: ”Design”, ”Abrangente”
e ”Longo”. Esses ı́ndices ocorrem devido à baixa atrativi-
dade visual do questionário, o que impacta na experiência
de usuário. Eles também relatam que as perguntas do ques-
tionário são muito abrangentes, tornando confuso o ques-
tionário. Também, por esse mesmo motivo, eles acreditam
que é mais fácil ”mentir” nesse teste. Pela quantidade de
questões e pela experiência de usuário, alguns usuários
afirmaram que o teste de Marczewski é desmotivante e que,
só terminaram de respondê-lo porque estavam participando
do experimento.

Os três termos mais utilizados para descrever as desvan-
tagens do teste gamificado foram: ”Limitado”, ”Simples” e
”Confuso”. Esses ı́ndices ocorrem principalmente porque os
usuários só podem selecionar uma ação por evento. Alguns
usuários consideram que no mesmo evento, ele poderia
realizar mais de uma ação, e que o teste não permite. Além
disso, eles sugerem que poderia ter mais de seis ações para
cada evento. O termo ”Simples” foi utilizado para se referir
à narrativa, considerada muito linear. Para os usuários, ela
poderia ser mais complexa e trazer ramificações diferentes
a cada tomada de decisão. Alguns usuários consideram
que alguns eventos são confusos, e que conforme evoluı́am
na estória, iam-se perdendo na narrativa. Esse fato acabou
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Figure 5. Resultado comparativo das desvantagens de cada teste. Fonte:
elaborada pelos autores.

impactando negativamente para imersão de algumas pessoas.
Após analisar os resultados dos testes, o foco foi entender

as caracterı́sticas dos usuários que participaram do experi-
mento e investigar as relações entre a experiência do usuário
com jogos e a gamificação.

Para entender o contexto desses resultados, foram cole-
tados informações sobre os usuários que participaram dessa
avaliação. Eles são alunos do primeiro semestre dos cursos
de graduação do Instituto de Informática, com média de
idade de 19,7 anos. Destes, oitenta e cinco por cento (85%)
são do sexo masculino e quinze por cento (15%) do sexo
feminino. Dentre as 13 pessoas do sexo feminino, trinta por
centro (30%) possuem experiência com jogos, o que é um
contraste com o público masculino, onde este ı́ndice é de
oitenta e sete por cento (87%). Considerando toda a amostra,
oitenta por cento (80%) deste público possui experiência
com jogos e grande parte conhece o gênero RPG.

Os elementos de jogos preferidos por usuários que pos-
suem experiência com jogos são: Pontos e experiência,
desafio, exploração, tomada de decisão, aprendizagem e
novas habilidades, missões, competição, recompensa, nı́vel,
avatar, batalhas difı́ceis e formação de grupos. Todas as
mulheres que possuem experiência com jogos preferem os
elementos desafios, exploração, nı́veis e avatares.

Portanto, pode-se definir que o perfil majoritário dos

usuários desta avaliação é jovem, da área de exatas, do sexo
masculino, com experiência em jogos.

Por este trabalho, foi possı́vel concluir que ao se analisar
o uso da narrativa, observou-se que ela foi utilizada de
maneira limitada para facilitar o processo de interação, o que
foi considerado um aspecto negativo para alguns usuários.
Portanto, uma evolução nesse aspecto é a utilização de
narrativa ramificada, onde cada ação tomada pelo usuário
o leva para um ramo diferente da estória, e portanto em
finais diferentes.

Esse experimento demonstrou que é possı́vel utilizar tanto
os testes que as tipologias deixam disponı́veis quanto criar
outras formas de encontrar o perfil de usuário. Nesse caso,
é importante equilibrar dois aspectos, a validação desses
resultados (se os perfis dos testes representam bem os perfis
dos usuários) e a experiência criada no processo de interação
com o teste (onde o engajamento começa desde o inı́cio
da interação com os sistemas). Outra alternativa para dar
suporte ao usuário na tarefa de descobrir seu próprio perfil,
é permitir que ele personalize (adicionando e removendo) os
elementos de gamificação na aplicação.

B. Experimento 2

O segundo experimento tem como premissa que cada
jogador tem as suas motivações e preferências, as quais estão
diretamente relacionadas aos seus comportamentos e padrões
de uso [16]. Nesse sentido, o experimento considera o
cenário em que o usuário já está interagindo com um sistema
gamificado a médio ou longo prazo, onde suas informações
de uso são registradas e seu perfil é então classificado. Se o
sistema detectar uma queda no uso da aplicação, ele analisa
os padrões de uso do usuário e identifica se houve alteração
no perfil de jogador. Assim, os elementos de jogos vão
alterando gradativamente para melhorar o engajamento do
usuário, fornecendo novos estı́mulos.

A metodologia seguida nesse experimento inicia-se com a
criação da base de dados. Quais dados do usuário devem ser
armazenados para identificar o padrão de uso do usuário?
Foram selecionados quinze atributos, como o tempo de
uso total da aplicação, tempo de uso em cada tela, tarefas
registradas, interação com elementos de jogos, dentre outros.

Para preencher a base de dados foi utilizada a ferramenta
open source Generatedata [1] que permite gerar dados es-
truturados e exportar como uma planilha. No total, foram
geradas cem entradas.

O próximo passo foi definir qual algoritmo de inteligência
artificial utilizar. Na condução desse experimento, uma rede
neural artificial multicamadas foi adotada para classificar
o usuário em um dos seis tipos de perfis de jogadores da
tipologia de Marczewski. A rede, desenvolvida em Python,
é composta por uma camada de entrada, duas camadas inter-
mediárias e uma de saı́da. Nós utilizamos a função sigmoide
para introduzir não-linearidade no modelo, uma vez que a
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ordem dos dados coletados é importante, caracterizando um
problema de série temporal [26].

O treinamento da rede foi realizado por aprendizagem de
máquina supervisionada. Aproximadamente 70% da base de
dados foi utilizada para treinamento e 30% foi reservada
para validação.

Após diversos ciclos de processamento da rede neural,
evidenciou-se que apesar da rede retornar um acerto acima
de 70%, em alguns casos, a classificação não foi fidedigna.
Durante o experimento prático evidenciou-se a complexi-
dade de escolher os dados relevantes para a construção da
base de dados e também a quantidade de entradas utilizadas
para o treinamento, sendo essa dependência dos dados a
maior limitação do experimento.

Para contornar essa situação, a base de dados foi cons-
truı́da ao se coletar dados reais de interações entre usuários
e a aplicação e também ao armazenar o perfil de jogador
do usuário a cada perı́odo de tempo. Para validar a base,
foi necessário desenvolver um protótipo de uma aplicação
gamificada para coletar esses dados.

C. Ciclo da Gamificação Adaptativa

A Figura 6 apresenta o ciclo de funcionamento da abor-
dagem de Gamificação Adaptativa. Na primeira interação do
usuário com o sistema, seu perfil é desconhecido. Portanto,
ele deve ser direcionado a realizar um teste, como o da
tipologia de Marczewski. Uma alternativa é apresentá-lo a
um jogo ou a outro recurso multimı́dia, em que seja possı́vel
avaliá-lo e ao mesmo tempo estabelecer um vı́nculo desde
o inı́cio do ciclo de engajamento.

Figure 6. Ciclo da Gamificação Adaptativa. Fonte: elaborada pelos autores.

Identificado o perfil do usuário, este é direcionado à
aplicação gamificada de fato. Nela, já estão presentes os

elementos de jogos especı́ficos para seu perfil de usuário e
o ciclo de engajamento avança conforme o tempo de uso.

Na terceira ou quarta fase do ciclo de engajamento, onde o
usuário já conhece todo o sistema, uma rede neural classifica
seu padrão de uso a fim de avaliar se ele continua interessado
pelos elementos apresentados. Nessa etapa, há a verificação
se o usuário permanece no mesmo tipo de jogador ou se
houve alguma modificação de sua motivação quanto ao
sistema.

Se o usuário permanece utilizando os elementos de jogos
demonstrando ainda seu engajamento, então a aplicação
continua com a mesma apresentação, se preocupando ape-
nas em oferecer estı́mulos (como novos desafios, eventos
comemorativos, etc) para que o usuário não fique entediado.

Se, por outro lado, o usuário demonstra desinteresse
pela aplicação, refletindo no não cumprimento de objetivos,
tempo curto de utilização da aplicação, etc, a inteligência
artificial realiza a classificação e dado um novo perfil de
jogador, o usuário é informado que a aplicação deseja alterar
a apresentação e gradativamente os elementos de jogos vão
sendo alterados para satisfazer as motivações dos novos
perfis.

Assim, o ciclo da gamificação adaptativa considera a
participação do usuário e adapta a gamificação para mantê-lo
engajado.

V. TRABALHOS CORRELATOS

Na literatura é possı́vel encontrar estudos que também
convergem as temáticas de gamificação, adaptabilidade e
perfis. O trabalho intitulado ”Identificação dos Tipos de
Jogadores para a Gamificação de um Ambiente Virtual de
Aprendizagem” [9] busca analisar o uso de gamificação
no ambiente AdaptWeb que é um sistema adaptativo. Os
autores utilizaram a tipologia de Marczewski e seu teste para
identificar os perfis de jogadores dos alunos participantes.
Além disso, eles implementaram os elementos de jogos
de acordo com cada perfil de jogador, com o objetivo de
analisar o engajamento provocado pelos elementos de jogos
no processo de ensino-aprendizagem.

Ainda na área da educação, o termo Gamificação Adap-
tativa foi utilizada em um trabalho em que foi criado um
sistema onde o professor pode configurar como será a
apresentação de módulos (jogos) que auxiliam o ensino de
lı́nguas. Nesse caso, antes de apresentar o jogo ao aluno, o
professor escolhe os componentes de interesse para formar
um jogo personalizado [17].

Um estudo sobre o uso do termo gamificação adaptativa
[3], realizado em 2017 evidenciou várias maneiras de tratar
tal conceito. Por exemplo, existe um trabalho que propõe
mecanismos de recompensas adaptativas com o objetivo
de manter a participação do usuário. Outro trabalho trata
de desafios personalizados em uma aplicação voltada para
saúde. Também há um trabalho que investiga o mecanismo
de pontuação, de maneira em que a quantidade dos pontos
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dependa também das atividades realizadas pelos usuários. E,
por fim, um trabalho trata de sugestões personalizadas em
uma aplicação de newsreader e recompensa os usuários de
acordo com os hábitos de leitura.

Parte desses trabalhos se dedica apenas ao aprimoramento
de um ou outro elemento especı́fico de jogo, como, por
exemplo, os desafios, as pontuações e as recompensas.
Diferentemente, nosso estudo enfatiza os elementos que
devem ser utilizados por cada tipo de jogador com base
na sua motivação, e com destaque para a situação em que
o usuário oscila na usabilidade, e, por meio de uma rede
neural, adapta a gamificação para trazer o usuário de volta
ao ciclo de engajamento. A adaptação pode ocorrer de
maneira automática através de uma rede neural que realiza
a classificação do perfil de usuário, o que nos diferencia dos
dois primeiros trabalhos mencionados nessa seção.

VI. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou uma abordagem de gamificação
adaptativa, que consiste em apresentar elementos de jogos
diferentes para tipos diferentes de usuários, a partir de suas
motivações e que refletem no padrão de uso da aplicação.

A base da gamificação adaptativa apresentada consiste
no estudo de motivações dos usuários na utilização de
aplicações. Para tratar esse tópico foi utilizado o conceito
de tipologias de jogadores, destacando-se principalmente a
de Marczewski por ter foco em aplicações gamificadas.

O uso da tipologia de Marczewski facilita a escolha de
elementos de jogos a serem utilizados na aplicação. Isso
acontece por relacionar o perfil de jogador aos elementos
de jogos adequados a ele. O estudo realizado para avaliar
esse mapeamento mostra um grau de confiabilidade nessa
tipologia. Dessa forma, 1) a escolha dos elementos possui
um embasamento teórico e 2) uma gama maior de elementos
é utilizada.

Para manter o engajamento em médio e longo prazo,
a abordagem de gamificação adaptativa com inteligência
artificial se mostra promissora no sentido de aprender qual
o perfil do usuário baseado em seu padrão de uso na
aplicação. Dessa forma, eventuais oscilações de engajamento
poderão ser percebidas e elementos de jogos diferentes
serem apresentados de maneira gradual.

Como trabalho futuro, será realizado uma avaliação com-
parativa entre uma aplicação que utiliza a abordagem de
gamificação adaptativa e outra que utiliza a gamificação de
maneira convencional para que se analise o engajamento
do usuário. O experimento 2 está sendo aprimorado, no
sentido de analisar os atributos da base de dados e avaliar
também outras técnicas de aprendizagem supervisionadas e
não-supervisionadas.
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