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Resumo 

 
 

Diversos estudos mostram que o modelo educacional atual está bastante defasado: as escolas 

enfrentam concorrência com vários dispositivos eletrônicos; o índice de evasão escolar é 

bastante elevado; os alunos não conseguem se identificar como sendo parte do ambiente 

escolar; o aprendizado é limitado pelo ambiente dentro da sala de aula e não inclui 

possibilidades de aprendizado fora dela. Estes fatores, entre diversos outros, se tornam 

decisivos para que os jovens alunos se sintam desmotivados em aprender dentro da sala de aula, 

um fato que vem aumentando muito nos últimos anos. Algumas linhas de pesquisa afirmam 

que a escola deveria possuir um modelo curricular mais atraente, para isto, propõem várias 

propostas de reforma educacional, entre os quais uma em que a escola possa aproveitar as 

características dos jogos para funcionar de uma forma em que o aluno se sinta participando de 

um jogo, aumentando assim o engajamento do mesmo. Para que se faça bom uso destas 

características, é necessário um melhor entendimento de como elas influenciam positivamente 

no processo de ensino. O presente trabalho tem por objetivo analisar as características dos jogos 

que visam tornar o modelo de ensino mais eficaz, demonstrando suas qualidades mais 

importantes e como elas podem ser utilizadas para tornar o aprendizado mais atraente e 

envolvente para os alunos. 

 

Palavras-chave: Jogo. Flow. Game Design. Educação. Novo Aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Abstract 

 
 

Several studies shows that the actual educational model is obsolete: schools face competition 

with various electronic devices; the dropout rate is quite high; students cannot identify as being 

part of the school environment; learning is limited by the environment within the classroom 

and does not include learning opportunities elsewhere. These factors, among many others, 

become decisive for the young students feel motivated to learn in the classroom, a fact that has 

grown rapidly in recent years. Some lines of research argue that the school should have a more 

attractive curriculum model for this, propose several proposals for educational reform, 

including one in which the school can take advantage of the features of the games to work in a 

way that the student feel playing a game, thus increasing the engagement of the same. In order 

to make good use of these features, you need a better understanding of how they influence 

positively in the teaching process. This study aims to analyze the characteristics of games that 

aim to make the most effective teaching model, demonstrating its most important qualities and 

how they can be used to make the more attractive and engaging learning for students. 

 

Keywords: Game. Flow. Game Design. Education. New Learning. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 
 

 

Diversos pesquisadores têm observado como o modelo atual de ensino está rapidamente se 

tornando ultrapassado e tentam encontrar uma solução para vários problemas que ocorrem 

devido a este fato: os alunos não estão se interessando pelos assuntos ensinados; as escolas 

enfrentam um índice crescente de evasão escolar; há uma enorme desconexão entre o que é 

visto em sala de aula e fora da mesma no dia a dia dos alunos1, entre diversos outros fatores. 

Tais fatos se devem ao atual modelo predominante de ensino, o qual é baseado na forma de um 

único professor, do conhecimento, ensinando uniformemente para dezenas de alunos, 

esperando, ao final do processo, que todos os alunos consigam absorver o mesmo conteúdo, no 

mesmo ritmo e com o mesmo grau de conhecimento. 

Este modelo vem recebendo diversas críticas por, entre diversos outros motivos, não levar, 

em muitos casos, o ritmo individual que cada aluno tem para absorver conhecimento. Ele 

abrange, de forma incompleta, a realidade sobre vida pessoal e experiência individual dos 

alunos fora da sala de aula. Admitir que toda a experiência de aprendizado dos alunos se dá 

apenas dentro do ambiente da sala de aula é negar a influência que os outros meios de 

comunicação podem ter sobre os mesmos. Observando o fato de que cada vez mais os alunos 

estão extremamente interessados e conectados com notícias do mundo através de diversos 

meios, é de extrema importância analisar os possíveis motivos causadores da alta evasão 

escolar vista nos índices das pesquisas relacionadas. 

O fato de os alunos estarem se desmotivando em sala de aula se deve, em parte, pelo atual 

modelo de ensino priorizar a memorização de assuntos ao invés do entendimento dos mesmos. 

Especialmente quando estes assuntos a serem memorizados, muitas vezes, não possuem um 

relacionamento visível com o dia a dia dos alunos fora da sala de aula. Com isto eles acabam 

se tornando desinteressantes para os alunos. Principalmente quando os alunos não conseguem 

                                                      
1 A BBC fez uma matéria relatando os problemas enfrentados em sala de aula que desestimulam os alunos. 

Mostrando os números do impacto dos problemas enfrentados em sala de aula no Brasil. Disponível em: 

<goo.gl/GlmWsv> 
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entender no momento o porquê de necessitar memorizar certo conhecimento sem verem uma 

utilidade imediata do mesmo2. 

 

 

1.1 Motivação 

 

Diversas pesquisas vêm sendo feitas sobre como mudar o modelo de ensino dos alunos para se 

adaptarem à dinâmica de aprendizado exigida neste novo século. Muitos dos alunos estão 

acostumados, desde o nascimento, com a dinâmica e a rapidez de informação do mundo digital. 

Muitos pesquisadores também chegaram à conclusão que o sucesso no aprendizado do século 

XXI depende do aprendizado de habilidades mais genéricas, como a capacidade de pensar 

criativamente, interagir massivamente com linguagens e mídias, saber se comunicar 

eficazmente e principalmente de resolver problemas complexos. Pesquisas apontam para um 

futuro em que os alunos devam aprender a pensar sistematicamente, criativamente e 

criticamente [ST12] [WS92]. 

O modelo educacional tradicional e mais aplicado hoje em dia é o modelo padrão derivado 

da antiga Prússia, onde os estudantes eram treinados para ter um padrão de comportamento e 

serem obedientes: obedecer aos pais, ao sistema, ao governo, aos padres e principalmente ao 

rei. Todos os estudantes eram ensinados de forma padronizada e deveriam ter como resultado 

final o mesmo conhecimento aprendido. A própria ideia de que possuir um curso superior seja 

um pré-requisito para uma posição profissional é algo relativamente novo, de apenas uns 100 

anos atrás. E a ideia de que um diploma é necessário para qualquer um ser considerado um 

membro produtivo da sociedade é de apenas algumas décadas atrás. Porém o filósofo Sócrates, 

desde sua época, ensinava que o aluno era o principal responsável pelo seu próprio aprendizado 

e que deveria ler e buscar conhecimento. 

Neste antigo modelo, cada assunto a ser aprendido é tratado como uma disciplina isolada, 

sem conexão com outros assuntos, o que faz com que cada assunto seja totalmente isolado, 

não tendo relação nenhuma com outro. 

                                                      
2 Este processo é analisado a fundo pelo pesquisador James Paul Gee em seu livro ‘The Anti-Education Era’ 

[Gee13], no qual ele faz uma crítica ao modelo atual de ensino, e discorre sobre como estamos ficando cada vez 

mais incompetentes em aprender. 
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Este modelo, apesar de ser bastante antigo, é um modelo que vem sendo utilizado durante 

anos, e por isto mesmo é muito difícil de ser modificado. Nossa sociedade é bastante resistente 

a mudanças e modificar a forma como ensinamos e aprendemos é um desafio bastante grande 

para qualquer pessoa. 

Neste contexto, surge a ideia do uso das características dos jogos como uma das possíveis 

ferramentas para auxiliar a educação. Este tema se torna bastante atual devido ao fato de que 

os jogos vêm, a cada ano, tornando-se parte de nossa sociedade como um todo em diversas 

áreas de conhecimento, sobretudo na medida em que passam a constituir nova mídia, a dos 

videogames, sendo a educação uma de suas áreas beneficiadas. 

Os jogos têm sido desde muito tempo uma parte essencial no processo como a sociedade 

aprende, pensa e se comunica. Recentemente, uma pesquisa do IBOPE [IBO] revelou que 41% 

da população brasileira possui videogame, e 39,4% dos jovens brasileiros entre 12 e 19 anos 

joga videogames. Em relação ao tempo gasto jogando videogames, em média 5 horas e 14 

minutos por semana são dedicadas em atividades nos jogos online. Isto ajuda a visualizar os 

videogames como um veículo ideal para que possamos analisar os elementos que conseguem 

prender a atenção dos jogadores, bem como estas podem ser utilizadas para auxiliar a melhorar 

o aprendizado. 

Um dos benefícios do uso dos elementos dos jogos como um reformulador no auxílio ao 

aprendizado é o seu alto poder motivacional e atrativo, diferentemente do que muitos alunos 

pensam sobre a sala de aula. Este poder motivacional libera no jogador diversos tipos de 

emoções que acabam atraindo sua atenção e fazendo o mesmo procurar cada vez mais investir 

tempo na experiência do jogo. Um processo quase hipnótico que prende a atenção do jogador 

completamente e muitas vezes o deixa em um estado de envolvimento completo conhecido 

como flow, em que os jogos são especialistas em ativar. Porém ainda não se tem um modelo 

completo de quais e como as características dos jogos podem ser melhor aproveitadas para a 

construção do melhoramento do processo de ensino. 

A hipótese central deste trabalho é de que as qualidades positivas dos jogos são 

extremamente úteis para a educação e podem ser utilizadas para a construção de um modelo 

educacional que possa atrair a atenção do participante e fazer o mesmo se interessar em 

aprender cada vez mais sobre o que está envolvido. Nas palavras dos fundadores da ONG 

Institute of Play, os jogos podem "tornar a aprendizagem irresistível" utilizando principalmente 

de um dos elementos pesquisados que é o conceito de flow para aumentar a imersão do aluno. 
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Para isto iremos analisar quais são os elementos dos jogos que tornam os mesmos um ambiente 

altamente envolvente. 

 

 1.2 Objetivos e Contribuições 

Visando contribuir com a atual busca por uma reflexão para o melhoramento do modelo de 

ensino, esta dissertação irá analisar as características dos jogos que podem tornar os sistemas 

de aprendizagem mais atraentes. Iremos analisar as qualidades mais positivas dos jogos e 

sugerir como elas podem ser utilizadas para tornar o aprendizado mais atraente e envolvente 

para os alunos. 

Para atingir tal objetivo, as seguintes etapas foram analisadas neste trabalho: 

• Classificação das qualidades dos jogos; 

• Caracterização dos modelos atuais de gamificação sendo utilizados em diversas áreas da 

sociedade; 

• Análise detalhada das propostas de pesquisa na área do uso de jogos como facilitadores 

para o aprendizado; 

Iremos apresentar e comentar dados e estatísticas, bem como estudos de caso que irão 

moldar a estrutura da dissertação para chegar à uma conclusão que demonstrará porque os jogos 

são uma ferramenta positiva para o processo de criação e adaptação de um modelo educacional. 

Tentaremos também responder às seguintes perguntas: 

• Por que os jogos são elementos positivos para serem utilizados em um ambiente 

educacional? 

 

• Quais as qualidades mais positivas dos jogos para auxiliar a educação e motivar os 

jogadores? 

• Que tipos de jogos podem ser aproveitados na Educação? 

• Quais pontos positivos dos jogos merecem melhor atenção? 
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 1.3 Estrutura da Dissertação 

A estrutura desta dissertação está dividida em cinco capítulos, nos quais iremos analisar as 

características, prós, contras, modelos e defensores do uso dos jogos como uma ferramenta para 

auxiliar o aprendizado. Estaremos demonstrando como o uso destes elementos pode influenciar 

na educação. 

No primeiro capítulo, Introdução, delimita-se o nosso objeto de estudo. Se sabe, devido a 

diversas pesquisas, que os jogos são importantes para o ato do aprendizado neste século atual, 

porém ainda não se tem um estudo aprofundado de quais são as características que os tornam 

tão atraentes para o processo do ensino e porque os jogos devem ser vistos com um olhar 

positivo neste processo. 

No capítulo 2, Os Jogos e Suas Características, iremos discorrer sobre o universo dos jogos 

em si, enfatizando fatos sobre sua relação com a sociedade, quais tipos de jogos existem, e 

como se deve projetar um jogo para que o mesmo seja considerado um bom jogo, utilizando as 

principais técnicas de game design. Iremos ainda analisar o conceito de gamificação, que é 

muito usado pela indústria atualmente para atrair a atenção de participantes de um determinado 

ambiente. 

No capítulo 3, Jogos e a Educação iremos aprofundar em como os jogos que já estão sendo 

utilizados em diversas áreas da educação a fim de melhorar o seu processo, e como o uso dos 

jogos na educação está sendo visto tanto positivamente quanto negativamente por diversos 

pesquisadores. Iremos também discorrer sobre algumas propostas já estabelecidas sobre como 

podemos eficazmente medir o progresso dos alunos dentro do ambiente dos jogos. 

No capítulo 4, Elementos dos Jogos que podem Auxiliar a Aprendizagem, iremos 

finalmente discorrer sobre diversos elementos que tornam os jogos motivantes e incentivadores 

para serem utilizados como uma ferramenta de auxílio à construção de um modelo de 

aprendizado eficiente. Discorrendo sobre cada uma das qualidades propostas e apresentando 

sugestões de como utilizar cada elemento dentro de um modelo educacional. 

Nas Conclusões e Trabalhos Futuros, iremos apresentar um resumo do que foi concluído 

com base nas pesquisas desta dissertação e apresentar uma discussão para nortear futuros 

trabalhos nesta área.  
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CAPÍTULO 2: OS JOGOS E SUAS 

CARACTERÍSTICAS 
 

 

É praticamente impossível encontrar alguém que não tenha experimentado algum tipo de jogo: 

seja de tabuleiro, seja de consoles, seja de smartphones, seja de fliperama ou de qualquer outro 

meio de interação, os jogos se fazem presente em todos os lugares e para públicos de diversas 

faixas etárias e preferências. 

Os jogos são extremamente populares entre os jovens e adultos, servindo como um 

elemento cultural diversificado, sendo muitas vezes vistos como um compromisso sério mais 

do que simples brinquedos. Nos jogos, o jogador está sendo envolvido por um novo mundo, no 

qual as pessoas possam participar de forma voluntária e agradável, se relacionando ou não com 

outras pessoas e criando laços de amizade reais. Além disso, no caso dos videogames, as 

pessoas têm a possibilidade de poder se envolver com a tecnologia, mesmo aqueles que não 

possuem conhecimento suficiente, independentemente da idade do jogador, proporcionando 

uma melhor inclusão digital e social. Tudo isto, as pessoas fazem ao mesmo tempo em que 

realizam uma atividade que é considerada prazerosa. Uma das principais características dos 

jogos é que os mesmos tendem a compelir o jogador a permanecer na atividade pelo maior 

tempo possível. 

Existem várias definições do que é um jogo e diversas pesquisas feitas sobre este assunto. 

Todos nós sabemos quando estamos participando de uma atividade laboriosa ou quando 

estamos participando de um jogo. Mas como podemos realmente definir o que é um jogo? 

Salen e Zimmermam [SZ04] definem "jogo" como sendo um sistema no qual os jogadores 

se envolvem em um conflito artificial, definido por regras e que gera um resultado 

quantificável. Ernest Adams e Andrew Rollings [AD12] definem "jogo" como uma atividade 

real, na qual os jogadores tentam alcançar um objetivo não trivial, agindo de acordo com as 

regras estabelecidas pelo jogo. 
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Uma das definições mais conhecidas do que seria um jogo vem do sociólogo francês Roger 

Caillois [Cai61] que escreveu a obra Les Jeux et les Hommes na qual ele define os jogos como: 

uma atividade que não é obrigatória; com incerteza de resultados; contendo espaços 

delimitados; sendo gerida por regras; e podendo criar no jogador uma sensação de segunda 

realidade. 

Analisando as definições destes pesquisadores sobre o que é um jogo, e incluindo mais 

algumas anotações feitas por outros estudiosos do tema, chegamos à conclusão que as 

principais características que definem o que é um jogo podem ser enumeradas da seguinte 

forma: 

1. É uma atividade voluntária; 

2. Possui um sistema de regras; 

3. Tem um conflito artificial; 

4. Tem um objetivo alcançável; 

5. Possui o elemento da incerteza; 

6. Desperta o sentimento de uma segunda realidade; 

7. Possui algum mecanismo de feedback; 

Trabalharemos então, no decorrer da dissertação, com base nestas características listadas 

acima, que definem o que é um jogo, para, com isto, construir uma lista das qualidades mais 

importantes que os jogos podem oferecer na construção de um ambiente educacional mais 

atrativo. 
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 2.1 Os jogos e a sociedade 

Nossa sociedade vem convivendo cercada de jogos desde muito tempo, o que passou a ser visto 

como uma parte essencial da nossa cultura atualmente. É comum caminhar em ruas e avenidas 

e ver jovens jogando em seus aparelhos celulares, idosos disputando partidas de dominó nos 

bancos das praças, adultos que se distraem um pouco do trabalho procurando algum 

passatempo online ou jogo instalado em seus computadores, especialmente jogos mentais e de 

cartas. Diversos jornais e revistas trazem uma parte dedicada a algum tipo de jogo como os 

populares jogos dos sete erros e caça-palavras, entre diversos outros. 

E não é apenas como passatempo que os jogos são vistos pela sociedade. Recentemente o 

Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), um tradicional monumento à arte, incluiu, 

entre suas categorias, os videogames como uma das formas de arte, provando que os jogos 

estão sendo vistos cada vez mais positivamente entre os críticos de diversos ramos de nossa 

sociedade. 

Grande parte dos aparelhos atuais – televisão, smartphones, câmeras digitais, tablets, 

notebooks entre outros, possui sistemas operacionais como o Android 3  que permitem aos 

usuários acessarem vários aplicativos (apps)4, incluindo vários jogos que podem ser adquiridos 

para estes aparelhos. Devido ao fato de estes aparelhos se tornarem indispensáveis para as 

pessoas em suas tarefas diárias, isto faz com que grande parte das pessoas atualmente tenham 

contato com algum aparelho que possua uma interface com acessibilidade para um jogo. 

 

                                                      
3 Android é um sistema operacional da Google Inc. baseado no núcleo do Linux para dispositivos móveis. (Fonte: 

http://goo.gl/3Fk4BZ Acesso em 10/08/2014). 

4 App (Aplicativo Móvel) é um software desenvolvido para ser instalado em dispositivo eletrônico móvel. (Fonte: 

wikipedia http://goo.gl/9ksXAa Acesso em 10/08/2014). 
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Figura 2.1 Câmera digital com sistema operacional Android. 

Bem antes do surgimento dos jogos eletrônicos, os jogos faziam parte de toda a história da 

humanidade. Sendo muito conhecidos pelos povos antigos tanto quanto pelos povos atuais. O 

pesquisador holandês Johan Huizinga publicou em 1980 um livro chamado Homo Ludens 

(humano como aquele que joga/brinca), que descreve o jogo como um elemento da cultura. Em 

suas pesquisas, Huizinga chegou à conclusão que o jogo faz parte da natureza tanto dos homens 

quanto dos animais, e que as questões da competitividade e da cooperação sempre estiveram 

em andamento com o desenvolvimento da sociedade [Hui14]. 

No livro Regras do Jogo de Katie Salen e Erik Zimmermann [SZ04], os autores analisam o 

papel dos jogos e sua importância para a sociedade, onde afirmam que jogar um jogo significa 

ter que fazer escolhas e tomar medidas para superar os desafios, onde cada uma das ações 

realizadas tem como resultado um feedback do sistema que afeta o sistema global como um 

todo. O jogador, com isto, passa a aprender a realizar ações que resultem em significados. 

Como exemplo, temos o jogo de xadrez, onde o simples movimento de cada uma das peças irá 

mudar toda a relação estabelecida até o momento no tabuleiro, gerando novas variáveis e 

possibilidades de jogo. Este jogo em particular, apresenta uma característica interessante, que 

é o número absurdo de possibilidades existente de jogadas. Após os três primeiros movimentos, 

há mais de nove milhões de possíveis posições. E apenas após mais algumas jogadas, este 

número de possibilidades no jogo aumenta para o mesmo número de átomos que existem em 

todo o universo. 
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Outro exemplo de diversas possibilidades dinâmicas seria um jogo de futebol, onde cada 

jogador precisa estar consciente de seu posicionamento em relação à jogada atual, suas ações 

dentro do campo de jogo (espaço), sua visão de jogo, e deve saber sobre cada ação que ele pode 

tomar – seja passar a bola para um companheiro que está perto ou longe, seja chutar a gol, seja 

perder a bola, seja correr pelo lado do campo para receber a bola, irá afetar todo o sistema atual 

do jogo, criando várias possibilidades e tendo a oportunidade de ver em pouco tempo se a sua 

ação foi benéfica ou não para sua equipe dentro do jogo como um todo. 

Utilizamos os jogos eletrônicos em nossos meios sociais há muito tempo, desde que as 

máquinas de fliperama trouxeram o jogo Pong para dentro dos bares e lanchonetes no início 

dos anos 80, instantaneamente virando uma febre que fazia as casas e bares noturnos ficarem 

lotadas com pessoas fanáticas para tentar jogar aquela máquina eletrônica que as permitia 

controlar um objeto virtual. Era a primeira experiência de jogos eletrônicos dentro do espaço 

social em que as pessoas costumavam ir para se encontrar e confraternizar. 

 

 

Figura 2.2 Uma máquina de fliperama contendo o jogo Pong, comum nos anos 1980. 

Nesta época, os jogos eletrônicos tinham um propósito muito simples: divertir os jogadores 

por um tempo limitado. Alguns deles também proporcionavam uma disputa sadia, desafiando 

os jogadores a ganhar pontos para superar quem tentasse jogar na mesma máquina. 
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Atualmente a indústria dos jogos eletrônicos é uma das indústrias mais rentáveis 

mundialmente. Em 2014 o consumidor americano gastou mais de 22 bilhões de dólares com 

produtos da indústria de games5. A indústria de games também é uma das que mais cresce em 

números e incrivelmente resiste a todas as crises econômicas enfrentadas tanto por países 

desenvolvidos quanto por países em desenvolvimento. No contexto global, a indústria dos 

games deve movimentar 70 bilhões de dólares em 2015, com expectativa de chegar a 90 bilhões 

em 20166. Ela também é uma indústria muito importante para o desenvolvimento de softwares 

porque ela está sempre na vanguarda das inovações sobre interação do usuário com a máquina. 

Novos consoles estão constantemente sendo desenvolvidos e novos periféricos de controle 

sendo lançados para melhorar a jogabilidade e oferecer aos jogadores um novo modo de 

experimentar o controle de seu jogo favorito. 

Entre os eventos que a sociedade mais prestigia atualmente estão os eventos esportivos, 

como os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo de futebol. Eventos nos quais grande parte do 

planeta acompanha, e é um momento onde países se unem para realizar o evento, esquecendo 

temporariamente suas divergências políticas e religiosas, mesmo aqueles países que se 

encontram em conflitos de guerra. Demonstrando uma das qualidades positivas dos jogos, na 

qual as indiferenças são temporariamente esquecidas e a humanidade consegue se organizar 

internacionalmente com um único fim comum. 

Estes eventos são bastante respeitados e tradicionalmente realizados em diversos países e 

ramos. Há atualmente uma tendência crescente no mundo dos jogos eletrônicos que pode se 

equiparar aos eventos esportivos citados. Trata-se da realização de campeonatos nacionais e 

mundiais de jogos eletrônicos, que são eventos gigantescos realizados em grandes palcos como 

estádios de futebol, com transmissão ao vivo para todo o mundo. Transmissões inclusive sendo 

exibidas ao vivo em salas do cinema de todo o país como uma sessão de cinema normal. 

No Brasil existem diversos campeonatos nacionais, especialmente de jogos de futebol, com 

centenas de pessoas participando e premiações atraentes. A nível mundial, existe o famoso 

                                                      
5 3Dados podem ser vistos em: <http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2015/04/ESA-Essential-Facts- 

6 http://venturebeat.com/2010/05/25/video-game-industry-to-hit-70-billion-by-2015-but-growth-will-slow/ 
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campeonato mundial de League of Legends7 , disputado com prêmios milionários para os 

jogadores e que consegue atrair milhares de jogadores por edição. 

 

Figura 2.3 Final mundial de League of Legends. 

Este jogo em particular tem um apelo social tão grande que os jogadores de elite são 

considerados atletas e podem ganhar bolsas de estudo em programas universitários, como o 

programa de bolsas esportivas Eagles da Robert Morris University de Illinois6. Este programa 

oferece uma bolsa de até 50% de gastos com matrícula, alojamento e alimentação, pagando 

quase 20 mil dólares por estudante, oferendo aos jogadores os mesmos benefícios que os atletas 

de outros tipos de esportes físicos mais tradicionais. 

Outro caso notável vem de um jogo muito popular, o DOTA 2, que neste ano chegou até 

mesmo a se tornar uma das matérias disponíveis em universidades chinesas. A Chomgqing 

Energy College ofereceu o curso “Análise de DOTA e os recentes avanços dos esportes 

                                                      
7 League of Legends (ou LoL) é um jogo baseado em uma modificação do World of Warcraft que faz muito 

sucesso atualmente entre os jogadores do universo online. (Fonte: http://goo.gl/WVCuQu Acesso em 01/05/2014).  
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eletrônicos”, que tem por objetivo analisar as estratégias deste jogo e aplicar o conhecimento 

obtido no mesmo no mundo real fora do jogo. 

Um dos casos notáveis sobre a aceitação do uso dos jogos como uma ferramenta para 

diversas áreas da sociedade é a Game Church (Igreja dos Jogos). Sua proposta é levar o 

cristianismo a todos os ambientes onde os jogos estejam presentes, seja em eventos, feiras, 

convenções e amostras, para conectar os jogadores com a religião. Tentando conectar os jovens 

com Jesus e mostrar o que realmente ele quis ensinar indiferentemente do que é mostrado na 

mídia, que muitas vezes trata a religião de forma tendenciosamente má, na percepção dos 

jovens de hoje8. 

Estas características ajudam a explicar o que torna os jogos um produto bastante atraente 

para as pessoas, pois especialmente entre os jovens eles estão se tornando cada vez mais uma 

parte de como eles aprendem várias coisas, especialmente sobre cultura. Uma das maiores 

plataformas de colaboração feitas por pessoas comuns é a wiki feita para um jogo, o World of 

Warcraft 9 . A WoWWiki possui a segunda maior coleção de verbetes em toda a internet, 

perdendo apenas para a própria Wikipédia, conteúdo este que foi todo escrito e estudado por 

seus jogadores, criando assim, coletivamente, um universo completamente imenso de 

informações sobre um mundo virtual. 

O convívio próximo com os jogos nos fez aceitar os mesmos como uma parte do que 

desejamos para diversão e experiência em nossas vidas cotidianas. No ambiente empresarial, 

grande parte das empresas já percebeu há muito tempo este interesse da sociedade pelos jogos, 

e fazem um esforço em adaptações das regras dos jogos em seus processos para agradar e atrair 

os clientes e motivar os funcionários, aumentando as capacidades de seus produtos de venda 

incluindo atrativos adicionais que agradem aos diversos tipos de consumidores, um processo 

conhecido como Gamificação. 

                                                      
8 Muito mais informação sobre a GameChurch pode ser encontrada no site da empresa, na seção de informações 

sobre a mesma em: http://gamechurch.com/what-we-do/. 

9 World of Warcraft é um MMORPG (jogo de interpretação de papéis para multijogadores) da empresa Blizzard. 

È considerado o game de maior sucesso do mundo e possui milhões de jogadores ativos até hoje, mesmo após 10 

anos de seu lançamento. 



28 
 

 

Os jogos, como visto neste capítulo, são uma parte essencial da nossa sociedade. Sejam os 

populares jogos de adivinhação e caça-palavras dos jornais, sejam os jogos de reunião social 

como o dominó, o xadrez e a dama nos bancos das praças, seja os jogos eletrônicos que são o 

tipo de aplicativo mais baixado para os smartphones, eles estão cada vez mais se tornando uma 

parte essencial do nosso dia a dia. E uma parte importante: a que cuida do nosso bem estar, nos 

proporcionando momentos de lazer e diversão, seja por alguns segundos ou seja por centenas 

de horas, os jogos há muito tempo estão inseridos em nossa cultura e vieram para ficar. 

 2.2 Gamificação 

Em uma palestra para a The Long Now Foundation no dia 27 de julho de 2010, intitulada 

Visions of the Gamepocalypse, o pesquisador e game designer Jesse Schell falou sobre um 

futuro possível baseado nos jogos, onde os elementos dos jogos iriam dominar a nossa 

sociedade para tentar tornar a nossa vida mais interessante. Esta é uma bastante discutida visão 

sobre como estes elementos podem ajudar a moldar nossa maneira de interagir com a vida real, 

tornando a vida mais prazerosa e interessante, ao dar diversos destes elementos, como o 

feedback e ranking para que possamos nos sentir mais interessados em realizar ações na vida 

real. 

Os jogos possuem muitos elementos positivos e imersivos para os jogadores, diferente de 

atividades como o trabalho e o estudo. Através do estudo e análise destes elementos e como os 

mesmos prendem a atenção dos participantes, pouco a pouco foi surgindo a ideia de aplicar 

estas características em outros ambientes para torná-los mais atrativos e dinâmicos. A partir 

desta ideia surgiu um termo chamado de gamificação10. 

Gamificação é o processo de se utilizar as características e dinâmicas dos jogos em diversas 

outras áreas para engajar o público e auxiliar a resolver problemas. Através da gamificação 

podemos utilizar características típicas dos jogos, como ranking, perfil e recompensas para 

aumentar a participação dos jogadores em outros tipos de ambiente que não esteja relacionado 

                                                      
10 Gamificação (ou gamification em inglês) conhecido ainda no Brasil pelo termo Ludificação. 
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diretamente aos jogos. Muitas empresas procuram adaptar seus processos para utilizarem-se de 

conceitos determinados por ela a fim de incentivar a participação dos funcionários e clientes 

em seus produtos. Aplicando estes conceitos, estas empresas esperam e têm conseguido com 

sucesso aumentar a participação destes de forma positiva. Este é um mercado que cresce muito 

a cada dia e possui uma projeção ascendente para os próximos anos. Tendo diversos exemplos 

de como ela funciona bem e provoca melhoras significativas de participação nas áreas em que 

são aplicadas. 

Em relação ao ambiente de ensino, a gamificação pode motivar os estudantes a se engajarem 

dentro da sala de aula [LH11], pois ela provê aos professores melhores ferramentas para guiar 

e acompanhar o desempenho dos estudantes, e fazer os mesmos atingirem os seus maiores 

potenciais em busca de aprendizado. Isto tudo motivados por um ambiente altamente engajante 

e que leva em consideração suas necessidades individuais de aprendizado. 

Analisando a figura seguinte, observamos que a metade dos jovens da atualidade é 

acostumada com os conceitos da gamificação em suas vidas. Isto também se deve ao fato de 

diversas empresas estarem inserindo estes conceitos em seus produtos mais populares. A 

pesquisadora Jane MacGonigal em seu livro A Realidade em Jogo nos dá um excelente exemplo 

do uso de gamificação, quando ela fala sobre a Nike+ [McG11] que é um aplicativo de 

monitoramento de corrida e uma plataforma emocional muito popular entre os corredores. Este 

sistema gera uma quantidade enorme de estatísticas para comparar a corrida entre duas pessoas, 

aumentando assim a motivação para correr mais e comparar com outras pessoas que tenham o 

mesmo objetivo pessoal. Este sistema gera feedback instantâneo para o jogador, provê os 

melhores rankings para fins de comparação de desempenho e metas atingidas com outras 

pessoas e vários outros elementos típicos dos jogos para manter os jogadores envolvidos. E 

atualmente é um aplicativo de muito sucesso e popular entre jovens e pretensos atletas. 
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Figura 2.4 Projeção mundial para o mercado da gamificação. <http://goo.gl/lHeo3x>. 

 2.3 Game Design 

Visto que um jogo é um sistema que envolverá diversas pessoas e as apresentará diversos 

conteúdos novos a serem aprendidos, no processo de seu desenvolvimento devemos seguir 

alguns passos para que o mesmo seja bem projetado e funcione da melhor maneira possível. 

Todo jogo deve ter um objetivo, suas regras e principalmente um propósito: por quê estamos 

gastando o nosso tempo jogando este jogo. E para construir todo este processo é que existe o 

Game Design. 
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Game Design é o processo de criar as regras e o conteúdo para um jogo, ele é feito por uma 

pessoa designada de Game Designer11. Ele deve entender de diversas áreas para que o jogo 

possa ser feito sobre diversas óticas. Para que o design seja considerado atrativo, ele precisa 

ser projetado para manter o jogador motivado até atingir o objetivo, além de tornar as missões 

e desafios significantes, para que o jogador possa continuar tentando superar elas [BS09]. Jogos 

que são considerados AAA12 utilizam-se de técnicas de imersão avançada entre o jogador e o 

jogo de forma a atrair a atenção do jogador, colocando diversas missões secundárias a serem 

resolvidas paralelas à missão principal. Isto estimula o jogador a explorar todo o conteúdo do 

jogo além das missões principais, aumentando assim as possibilidades de elevar a curiosidade 

dos jogadores e abrindo a possibilidade de incluir diversos conteúdos e ensinamentos extras 

para os mesmos buscarem por vontade própria. 

Um bom game designer deve considerar o jogador como o seu alvo principal, 

desenvolvendo experiências que o façam se sentir motivado a seguir os objetivos estabelecidos 

pelo jogo, com um sentimento de propósito a ser atingido ou superado. Se o jogador não tiver 

uma razão para realizar determinada tarefa e não se sentir feliz em cumpri-la, aquela tarefa será 

bastante tediosa para ele, mesmo se a realização da tarefa seja essencial para que ele possa 

conseguir superar determinado nível dentro do jogo. 

Sobre os jogos eletrônicos, apesar de os mesmos serem desenvolvidos como um software, 

eles possuem um propósito completamente diferente dos softwares convencionais. Em 

primeiro lugar, os jogos eletrônicos são planejados para criar desafios aos jogadores e dificultar 

a obtenção do sucesso dos mesmos, criando desafios para os jogadores na realização de suas 

tarefas, diferentemente do objetivo dos softwares de produção, que é o de melhorar e facilitar 

a realização das tarefas. Em segundo lugar, os jogos eletrônicos definem seus próprios 

objetivos, diferentemente dos softwares convencionais nos quais os usuários os utilizam com 

                                                      
11 Game Designer ou Designer de Jogos é a pessoa responsável por projetar um jogo, definindo as regras, objetivos 

e todos os componentes que o jogo terá. 

12 AAA (Triplo A) é um conceito da indústria dos jogos para definir um jogo que possua os maiores patrocínios 

e níveis de promoção. Um jogo deste tipo cria na indústria a expectativa que será considerado um dos jogos 

mais vendidos do ano. 
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um fim próprio para cada tarefa a ser realizada. Em relação aos jogos eletrônicos cabe 

principalmente ao game designer o papel de definir o que os jogadores poderão/irão fazer com 

o jogo, mas cada jogador poderá seguir os objetivos à sua maneira e, utilizando de seus 

conhecimentos, pode chegar ao mesmo resultado final de outro jogador de uma forma 

completamente diferente. Jogos eletrônicos são projetados principalmente para serem 

divertidos a incentivarem a criatividade e exploração paralela aos objetivos ao invés de serem 

produtivos e diretos. 

A pesquisadora Jane MacGonigal [McG11] fornece um interessante olhar sobre o 

significado de game design. Ela diz que todos os jogos são definidos basicamente por quatro 

aspectos essenciais: 1º O objetivo: a finalidade específica pela qual os jogadores devem lutar, 

o princípio que os motivará a prosseguir no jogo em busca da solução final do mesmo; 2º As 

regras e mecânicas: que estabelecem limitações para os jogadores atingirem os objetivos, às 

quais os jogadores devem respeitar enquanto estão dentro do limite do jogo; 3º O sistema de 

resposta: que conta aos jogadores o quão perto eles estão de atingir os objetivos, auxiliando 

assim os jogadores a determinar o seu ritmo e onde precisam melhorar para atingir uma 

otimização gradual em suas ações; e 4º A participação voluntária: que determina que todos os 

jogadores conhecem e aceitam o objetivo, as regras e o sistema de feedback, pois eles sabem 

que escolheram de livre vontade participar do jogo e que devem aceitar todas as regras impostas 

pelo mesmo. 

Atualmente, um bom game designer deve ter um determinado nível de conhecimento em 

diversas áreas: ele deve ter conhecimento sobre arquitetura para planejar suas cidades e espaços 

virtuais; deve entender de antropologia para compreender como as pessoas se relacionam em 

sociedade; deve entender de economia para definir como o dinheiro ganho no jogo irá afetar o 

desempenho de cada jogador e como ele influencia as decisões tomadas dentro do mesmo; deve 

ter conhecimento sobre física para planejar como as movimentações dentro do mundo virtual 

reagirão às ações tomadas pelos jogadores; deve entender de psicologia para compreender 

como melhor incentivará o jogador a cumprir seus objetivos, além de muitas outras áreas. Pelo 

fato do mundo do game design ser bastante complexo, diversas pesquisas foram feitas sobre 

este ramo que apontaram para alguns modelos e padrões a serem considerados na elaboração 

de qualquer jogo. 
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 2.3.1 MDA 

Um dos frameworks mais utilizados para o desenvolvimento de um jogo é o MDA. O MDA 

visualiza o modelo de desenvolvimento de jogos considerando três características principais: a 

Mecânica, a Dinâmica e a Estética. Baseando-se nestas três características, os game designers 

devem desenvolver seus jogos tentando obter um equilíbrio entre os três, a fim de aumentar a 

participação do jogador [HLZ04]. 

A mecânica de um jogo se refere à forma como o jogo funciona, sobre suas regras e o que 

é possível de se fazer no jogo, definindo como algo deve funcionar dentro do ambiente do jogo. 

Em sua essência, é a mecânica que aplica as condicionais dentro do mundo do jogo, definindo, 

por exemplo, a reposta que o jogo irá apresentar se o jogador realizar Y ação. Como exemplo, 

podemos observar o jogo Super Mario no qual o jogador pode derrotar os inimigos utilizando 

a mecânica de pular em cima da cabeça dos mesmos. Porém, se o jogador pegar um certo tipo 

de cogumelo, ele pode disparar bolas de fogo nos inimigos, mudando temporariamente a forma 

de derrotá-los. No jogo de Dominó a mecânica determina quais peças são maiores que outras 

para a contagem dos pontos. 

Em jogos de tiro de primeira pessoa, existe a mecânica de disparar uma arma que funciona 

basicamente da mesma forma para todos os jogos desta categoria. Pode-se mudar o formato da 

arma, se é uma arma de longo ou curto alcance, se ela produz uma grande devastação ou afeta 

apenas uma parte de um inimigo. Entretanto, em sua essência, é a mesma mecânica sendo 

aplicada em todos os jogos deste gênero. 

Em resumo, a mecânica de um jogo é a forma com que os jogadores se relacionam e 

interagem com o mesmo de acordo com suas regras. Ela mostra o núcleo do jogo e é dela que 

os projetistas de níveis se utilizam para projetar cada nível jogável. 

Ao se projetar um nível, as mecânicas existentes são aplicadas para criar as experiências 

únicas a serem vivenciadas em cada jogo. Todos os elementos dos jogos: os inimigos, as armas, 

as portas, os portais, as paredes, são utilizados neste processo, considerando que não existe 

diferença entre pular na cabeça de um inimigo em cima de uma plataforma ou no nível do solo 
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observamos que a dinâmica deste processo é totalmente diferente. A mecânica seria equivalente 

a dizer como eu preciso fazer. 

Apesar do resultado da ação do pulo na cabeça do inimigo resultar em sua derrota, a forma 

como ele pode ser feita é diferente se o inimigo está no solo ou em uma plataforma, obrigando 

o jogador a se adaptar ao nível de desafio a ser enfrentado. Por isto temos a segunda 

característica que é a dinâmica. 

A dinâmica do jogo surge quando as mecânicas do jogo são postas em ação pelos jogadores 

dentro dos níveis. Ela pode abranger um termo maior do que um simples objetivo, como por 

exemplo, a conquista da corrida até o final, como nos jogos Mario Kart 8, Need for Speed 3 e 

Formula 1. Em jogos de corrida a dinâmica é a mesma, correr contra outros oponentes para 

atingir o final em primeiro lugar, porém as mecânicas são diferentes para cada tipo de jogo, 

variando quais tipos de elementos o jogo irá conter. Em jogos com temáticas mais realistas 

como Need for Speed 3 e Gran Turismo 5, a mecânica do jogo é bem realista, procurando imitar 

a física do mundo real para tonar o controle dos carros o mais próximo possível de uma 

simulação de direção real. Em outros jogos como o Mario Kart 8, a mecânica planejada faz os 

carros se comportarem de maneira mais parecida com um desenho animado, podendo voar, 

levitar, saltar, disparar objetos diversos e variando a velocidade dependendo da posição em que 

se encontram em relação ao oponente mais à frente. Neste caso, o jogador que se encontra mais 

à frente tem sua velocidade reduzida para que os jogadores que estejam em pior posição possam 

ter a oportunidade de alcançar o mesmo. A dinâmica seria equivalente a dizer o que eu preciso 

fazer. 

A parte estética de um jogo se refere à forma como o jogo desperta emoções no jogador 

para mantê-lo incentivado pela dinâmica do jogo [Dil10]. Neste aspecto, a arte é considerada 

em primeiro lugar para poder despertar emoções positivas e atraentes para os jogadores. É a 

estética que define principalmente o quão divertido será a experiência de desfrutar o jogo. Mas 

a estética em si não garante que o jogo será totalmente atraente para os jogadores. Como 

exemplo temos o jogo Minecraft, que possui um dos visuais mais simplistas nos jogos 

populares atuais e ainda assim é um jogo de bastante sucesso entre o público atualmente. 
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A experiência em desenvolvimento de jogos mostrou que a correta utilização da mecânica 

do jogo com um nível correto de balanceamento garante que o jogo seja divertido para os 

jogadores, independente da estética [RA03]. 

As três características devem ser consideradas de pontos de vista diferentes, tanto do ponto 

de vista do jogador quanto o do game designer. Cada um deles irá olhar o jogo de uma 

perspectiva diferente. 

 

Figura 2.5 A visualização do modelo MDA da perspectiva do designer e do jogador 

O jogador irá observar primeiramente a parte estética do jogo e o Game Designer deverá 

pensar primeiramente nas mecânicas que o jogo apresentará aos seus jogadores, para assim, a 

partir das regras definidas e projetadas, conseguir criar uma experiência agradável de ser 

vivenciada pelos jogadores. 

Os game designers utilizam-se de várias técnicas para a construção e desenvolvimento dos 

níveis dos jogos, e eles devem realizar este processo tendo em mente principalmente o nível 

correto de desafio do jogo em determinado estágio, progredindo em um ritmo crescente, 

apresentando os desafios maiores quando os jogadores possuam melhores habilidades, para 

manter o interesse e a curiosidade dos jogadores sempre em alta. Um processo que é conhecido 

como “game balancing” (balanceamento do game). 

Diferentes técnicas têm sido utilizadas para se construir um correto balanceamento dentro 

de um jogo. Muitos jogos permitem que o jogador escolha qual o nível de desafio que o jogo 

lhe apresentará, escolhendo entre opções como fácil, normal ou difícil, apresentando algumas 

variantes de nomenclatura entre estas três opções. Muitos jogos ainda apresentam secretamente 

desafios bem mais difíceis que os três principais a serem liberados para jogar após o jogador 

cumprir determinados requisitos, como terminar o jogo pelo menos uma vez. 
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 2.4 Gêneros de jogos 

Os jogos são classificados de acordo com um gênero principal podendo ter diversos subgêneros 

ou uma mistura entre gêneros de acordo com o objetivo de cada jogo. Existem diversos gêneros 

de jogos que representam a forma com cada jogo é vivenciado e qual a mecânica e perspectiva 

que o jogador pretende experimentar no jogo. As pessoas, ao buscarem um determinado jogo, 

têm preferência por determinado gênero em relação a outros, pois cada gênero tem suas 

características particulares. 

 2.4.1 Ação 

Jogos de ação tem por objetivo destruir os inimigos de forma rápida ao mesmo tempo em que 

se evita ser destruído por eles e pelos desafios do cenário. O foco deste tipo de jogo é o tempo 

de reação do jogador, priorizando a tomada de decisões rápidas e pouco tempo para pensar em 

soluções. Este gênero possui alguns subgêneros que serão vistos a seguir. 

 2.4.1.1 Plataforma 

Jogos de plataforma tem como foco se movimentar em um ambiente, evitando os obstáculos e 

inimigos e coletando moedas e itens durante o processo. Exemplos: Super Mario 64, Donkey 

Kong, Little Big Planet, Rayman, Sonic. 

 

 

 

 2.4.1.2 Tiro 

Shooters são jogos de tiro com o foco em combates entre um jogador e outros personagens no 

jogo. Exemplos: Call of Duty, Medal of Honour, Battlefield 4, Halo. 
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 2.4.2 Aventura 

O principal elemento que caracteriza o gênero aventura é a ilusão da liberdade de escolha que 

o jogo dá ao jogador. Neste tipo de jogo, o jogador geralmente tem um mundo aberto enorme 

para ser explorado da forma que melhor entender, contendo diversos elementos como 

exploração, labirintos, quebra cabeças e tradução de mensagens. Ele geralmente apresenta 

diversos itens para se coletarem durante os níveis, como moedas, garrafas, mapas de tesouro 

entre outros. Exemplos: Myst, Monkey Island. 

 

 2.4.3 Ação-Aventura 

Este é o único gênero hibrido entre dois outros que é aceitável como um gênero novo. Ele 

possui elementos de ambos, como a exigência por reflexos rápidos e uma história envolvendo 

e um grande mundo. Contendo diversos itens para se coletar durante a exploração dos níveis 

do jogo. Exemplos: God of War, Uncharted, The Last of Us. 

 2.4.4 Corrida 

Neste gênero de jogo, o objetivo é fazer o veículo se movimentar o mais rapidamente possível 

sem perder o controle de seu movimento e chegar ao final da corrida na frente dos outros 

adversários. Podendo conter elementos mais realistas, simulando a física dos carros reais ou 

sendo mais voltado para a diversão, contendo elementos de fantasia e exagero da realidade. 

Exemplos: Need for Speed, Burnout, Gran Turismo, Mario Kart. 
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 2.4.5 Luta 

Jogos de luta são desenvolvidos visando um combate direto entre pelo menos dois jogadores 

usando dos comandos para atacar e defender-se dos golpes do adversário. Exemplos: Tekken, 

Mortal Kombat, Street Fighter, UFC. 

 2.4.6 Música e Ritmo 

Um dos gêneros mais recentes e que rapidamente virou uma febre no mercado dos jogos são 

os jogos de música e ritmo, caracterizados pela tentativa do jogador de conseguir tocar as notas 

certas de canções em um determinado tempo. Exemplos: Guitar Hero, Rock Band, Dance 

Revolution. 

 2.4.7 Cassino 

Jogos do tipo cassino se caracterizam pelas apostas e perdas e ganhos monetários virtuais e 

reais que suas apostas ocasionam. Muito utilizados na famosa cidade de Las Vegas e em 

diversos sites de apostas online. Exemplos: Roleta, Poker. 

 2.4.8 Quebra-Cabeça 

Neste gênero de jogo, o jogador praticamente não existe, seu objetivo é somente resolver algum 

ou vários tipos de quebra cabeças que o jogo irá lhe oferecer, geralmente em pouco tempo. 

Exemplos: Rocket Mania, Bejeweled, Peggle, Candy Crush. 
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 2.4.9 RPG - Role Playing Game 

Os gêneros de jogo do tipo RPG são os que apresentam um maior esforço em criar uma história 

envolvente para o jogador. Ele foi criado nos anos 70 por Dave Arneson e Gary Gygax nos 

Estados Unidos com o jogo Dungeons Dragons. Neste gênero de jogo, o jogador geralmente 

começa com um nível de habilidade bastante definido e vai ganhando experiência no decorrer 

da aventura. A principal característica deste estilo de jogo é que normalmente o enredo não 

possui um fim determinado [Cra84]. Em RPGs de forma não eletrônicos, este tipo de jogo é 

experimentado com um dos jogadores exercendo o papel de Game Master que é a pessoa que 

determina quais os desafios serão enfrentados pelos jogadores e também controla os 

NPCs13para lutar contra os mesmos. Este é o tipo de jogo que mais prende a atenção dos 

participantes, através dos aspectos emocionais e criando uma afeição do jogador com os 

personagens do jogo. Exemplos: Dungeons Dragons, GURPS, World Of Warcraft, Tormenta, 

Mass Effect, Final Fantasy, Chrono Trigger, Dragon Quest. 

 2.4.10 Simulação 

Este gênero se caracteriza pela simulação de aspectos da nossa vida cotidiana em diversos 

ramos, utilizando-se de reações da física do mundo real e sendo planejado para proporcionar 

uma experiência prática em determinada área. 

 2.4.10.1 Simuladores de Veículos 

O objetivo é simular as condições de direção e pilotagem de diversos veículos e obter 

treinamento real nos mesmos. Muitas autoescolas no Brasil já utilizam simuladores de direção 

para auxiliar os motoristas no processo de obtenção da carteira nacional de habilitação (CNH). 

                                                      
13 NPC (Non-Player Character) personagens que não são controlados pelos jogadores, mas que fazem parte 

da história do jogo. 
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Exemplo: Microsoft Flight Simulator. 

 2.4.10.2 Simuladores de Esportes 

Utiliza as regras dos jogos do mundo real para simular suas físicas e mecânicas. Tentando levar 

aos jogadores a mesma emoção dos atletas profissionais. Exemplos: Pro Evolution Soccer, 

FIFA, NBA. 

 

 2.4.10.3 Simulador de Processos (Construção e Gerenciamento) 

Neste tipo de simulador o objetivo é a construção e o gerenciamento de uma cidade ou algum 

tipo de obra grandiosa que retrate um sistema do mundo real. Este é um tipo de jogo em que a 

construção é muito mais importante do que a destruição dos elementos do jogo. 

Ultimamente, tem surgido diversos tipos de simuladores classificados como jogos, mas 

aparentemente sem nenhuma utilidade ou diversão. Um dos exemplos é o jogo Rock Simulator 

2014 em que o objetivo é somente criar e observar uma pedra em diversos tipos de ambientes, 

como florestas, pântanos e montanhas, durante diversos períodos de tempo. Diversos 

segmentos deste tipo de jogo surgiram como o Goat Simulator onde o jogador joga como uma 

cabra com o objetivo único de explorar uma pequena cidade. Exemplos que mostram que os 

simuladores podem ser feitos com o objetivo de testar diversas finalidades. 

De qualquer forma, os simuladores são um dos principais gêneros quando tratamos sobre o 

auxílio ao aprendizado de um determinado assunto. Através da manipulação direta do ambiente 

e verificação em tempo real do seu comportamento, pode-se compreender plenamente o 

funcionamento do mesmo em sua complexidade de forma muito mais direta do que qualquer 

texto descritivo. Como exemplo podemos ter um simulador de reações químicas que 

proporcione experimentos entre diversas misturas de elementos para verificar o resultado final 

de cada tentativa. 
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 2.4.11 Estratégia 

Jogos do gênero de estratégia fazem o jogador aprender a gerenciar da melhor forma uma 

quantidade limitada de recursos disponíveis para conseguir vencer no jogo. Exemplos: Xadrez, 

Kingdom Rush, Plants vs Zombies. 

 2.4.12 Massive Multiplayer Online Games (MMOs) 

Jogos do gênero MMOs são jogados pela internet, acessando um servidor que conecta diversos 

jogadores em um mesmo ambiente. Este é o gênero que mais permite a interação entre 

quantidades enormes de jogadores e incentiva a colaboração entre eles através de diversos 

elementos. Entre estes elementos estão as RAIDs14 , que são aventuras dentro do jogo exigindo 

a participação de dezenas ou mesmo centenas de jogadores para realizar uma tarefa comum, 

impossível de ser alcançada por apenas uma ou poucas pessoas juntas. 

Existem diversos gêneros de jogos e subgêneros que dão classificação aos tipos de jogos. 

Porém, cada gênero não é absoluto e de tempos em tempos surgem mais estilos derivados destes 

principais, ou mesmo um híbrido entre os gêneros. Como é o caso do famoso jogo Bioshock, 

que teve sua fama devido à mistura entre dois gêneros muito populares: o RPG e o Shooter 

(tiro). Sendo seguido depois por diversos outros jogos que viram o sucesso deste modelo e 

copiaram sua ideia, melhorando e acrescentando mais elementos. Com isto, estes gêneros 

acabam mudando suas regras e organização para se adaptar aos desejos dos jogadores e criar 

novos estilos a serem experimentados, tornando assim os jogos um meio de extrema 

criatividade e infinitas possibilidades, tanto para os jogadores sentirem novas experiências 

quanto para os game designers poderem exercitar a criação de elementos que surpreendam os 

jogadores. 

                                                      
14 RAID é um tipo de missão em um videogame em que um grande número de pessoas ou um grupo menor com 

habilidades excepcionais tentam derrotar um inimigo extremamente mais poderoso do que os outros inimigos 

comuns do jogo. É um recurso muito comum em RPGs online conhecidos como MMORGPs. 
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CAPÍTULO 3: JOGOS E A EDUCAÇÃO 
 

 

Os jogos sempre estiveram ligados com o ensino de habilidades. Desde muito tempo, os jogos 

vêm sendo utilizados em diversas áreas da sociedade com fins educativos: militares utilizam 

diversos jogos para simular seus treinamentos e evitar que os soldados passem por perigos reais 

como explosões e contaminação por radiações; cirurgiões são treinados em simuladores para 

aprender ou melhorar um processo cirúrgico; auto escolas contam com simuladores de direção 

para ajudar os candidatos a motorista a praticarem a direção; academias passam a utilizar os 

jogos como um meio de exercitar os alunos, e diversos outros exemplos podem ser vistos no 

nosso dia a dia. 

O psicólogo suíço Jean Piaget chegou mesmo a conectar o desenvolvimento de um 

julgamento moral em uma criança com a habilidade de ela compreender regras em um jogo. 

Muitos jogos tem um propósito de apenas ensinar, seja um assunto em particular, seja um 

assunto geral mais amplo. Independente do motivo pelo qual se projete um jogo, o que se deve 

evidenciar é que todo jogo ensina alguma coisa, seja comandos mecânicos, seja uma habilidade 

mental, é da essência de um jogo ter por objetivo aprender alguma de suas regras e mecânicas 

para poder superar os desafios. 

O diretor de criação de jogos online, Raph Koster, em seu livro A Theory of Fun For Game 

Design, descreve que nos jogos o aprendizado é a suprema droga. O jogo é divertido enquanto 

não dominamos o mesmo, e é isso que o faz ser tão desejado e amado pelos jogadores como 

uma ferramenta para ensinar novas habilidades. Ele afirma que os jogos são quebra cabeças a 

serem resolvidos e que nós aprendemos a resolver os problemas observando os padrões que 

eles nos apresentam e podendo repetir diversas vezes o mesmo padrão para tentar solucionar 

os problemas. E por isto, os jogos servem como uma ferramenta fundamental e poderosa para 

o aprendizado [Kos13]. 
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Os jogos eletrônicos fazem as pessoas pagar uma quantidade considerável de dinheiro para 

se engajarem em atividades que são difíceis, longas e complexas. E este é justamente o 

problema que as escolas atuais enfrentam: como incentivar alguém a aprender algo difícil, 

longo e complexo, e ainda por cima gostar de fazê-lo. E é justamente sobre este aspecto que 

iremos discorrer neste capítulo. 

Diversos institutos de ensino pelo mundo têm utilizado as características dos jogos para 

modificar a forma de ensinar obtendo um certo sucesso, algumas até mesmo se tornando 

referência nesta área. Veremos algumas delas. 

 3.1 Quest To Learn 

Localizada na cidade de Nova York, EUA, a Quest to Learn é uma escola pública pioneira na 

aplicação das características dos jogos no processo de ensino. A escola, que é voltada para o 

ensino de alunos do sexto ano do ensino fundamental à terceira série do ensino médio, possui 

todo o seu currículo montado com base nas características dos jogos. Sua metodologia envolve 

a participação de todo o contexto de ensino para reimaginar a escola como um local de 

aprendizado que se estende além das quatro paredes da sala de aula para o mundo do aluno. O 

contexto do currículo15 é uma imitação dos princípios do design de jogos, onde cada parte do 

currículo funciona como uma missão de um jogo, envolvendo várias estratégias como: 

simulação, colaboração, resolução de problemas e perfil de jogador. Isto ajuda a criar nos 

alunos a sensação de “necessidade de saber” dentro da sala de aula16. 

Um dos principais objetivos da escola é o de promover a resolução de problemas de forma 

que estimule os alunos a aprenderem as habilidades do século XXI, que muitos especialistas 

afirmam serem necessárias para a formação de uma carreira de sucesso, como aprender a 

trabalhar em colaboração, pensamento sistêmico e a alfabetização digital. 

                                                      
15  O currículo e o modelo de aprendizado da Quest To Learn podem ser vistos no site da instituição em: 

http://middleschool.q2l.org/curriculum/ (Acesso em 25/08/2014). 

16 Mais sobre a escola pode ser conferido em http://www.instituteofplay.org/work/projects/quest-schools/questto-

learn/ (Acesso em 15/03/2015). 
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Outro ponto a ser considerado na escola é que o aluno pode fracassar em uma missão e não 

atingir o resultado esperado, ou seja, tirar uma nota ruim. Se isto acontecer, ele pode 

simplesmente tentar melhorar sua nota realizando diversas novas missões a fim de melhorar 

sua nota já obtida. Desta forma, o aluno não sente a pressão habitual que outros modelos de 

ensino os acostumam, como a que fixa a nota eternamente no boletim escolar para servir de 

referência do conhecimento do aluno em um determinado assunto. Desconsiderando aquele 

momento particular de sua vida, muitas vezes quando ele ainda não obteve a visão mais geral 

do motivo de aprender aquele assunto. 

Alguns resultados obtidos pela instituição são: 

• 94% de frequência média à escola; 

• 90% de retenção média de professores; 

• Vencedores das olimpíadas de matemática por 3 anos consecutivos; 

• 88% dos pais da Quest dizem que a escola mantém as crianças no caminho certo para a 

universidade, para a carreira, e para o sucesso na vida após o ensino médio; 

• 94% dos pais da Quest dizem que têm grandes expectativas nos seus alunos; 

• 56% melhor que a média da cidade no exame ELA em 2013; 

• 43% melhor que a média da cidade no exame de ciências do ELA em 2013. 

Desta forma, esta escola se consagra como um centro educacional que aplica os conceitos 

do game design para criar um modelo curricular mais atual e condizente com a realidade da 

sociedade moderna. O seu modelo vem sendo bastante estudado no mundo e debatido em 

diversas conferências. 

 

 



45 
 

 

 3.2 Institute of Play 

O Institute of Play é uma organização não-governamental fundada em fevereiro de 2007 por 

um grupo de designers do GameLab liderados por Katie Salen. Segunda ela, os jogos têm uma 

extrema vantagem sobre a sala de aula tradicional em facilitar o aprendizado: eles têm o poder 

de criar, no jogador, uma necessidade de conhecer, perguntar, examinar, assimilar e dominar 

certas habilidades de uma área de conteúdo. Eles também têm a habilidade de motivar os 

jogadores a aceitarem riscos e falharem até que a persistência os leve ao aprendizado efetivo. 

O instituto pesquisa sobre como promover o game design e os jogos como uma ferramenta 

para melhorar o desenvolvimento pessoal e social, particularmente, na área da educação 

fundamental17. A preocupação principal do instituto é adequar as crianças às habilidades e 

conhecimentos requeridos pelo ambiente de trabalho atual. Esta linha de pesquisa veio do fato 

de que a educação em si enfrenta uma crise atual em face à capacidade de atrair a atenção dos 

alunos para a sala de aula. 

As soluções encontradas pela instituição utilizam dos elementos dos jogos para auxiliar a 

motivação e capacidade de aprendizado das crianças, sobretudo, incentivar as mesmas a serem 

criativas e conseguir resolver problemas de forma lógica. Este modelo tem tornado a escola um 

local muito agradável para as crianças aprenderem, pois, os índices mostram que as crianças 

que estudam na instituição obtêm notas melhores em exames nacionais americanos que as 

crianças de mesma idade de outras instituições de ensino. A forma de ensino também tem sido 

bem aceita pelos pais das crianças que optaram pela instituição. 

Este é um excelente exemplo de uma instituição de ensino que obteve um grande êxito em 

aplicar corretamente os elementos de um jogo dentro de um ambiente de ensino. Conseguindo 

unir o melhor dos dois mundos e se preocupando em determinar os limites entre aprender e 

                                                      
17 Mais sobre o Institute of Play pode ser visto no site da instituição <http://www.instituteofplay.org/about/> 

(Acesso em 12/03/2015) 
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jogar para aprender de forma que um trabalhe para auxiliar o desenvolvimento do outro da 

forma mais positiva possível. 

 3.3 Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação 

No Brasil, um dos exemplos da utilização as características dos jogos para a educação é o 

projeto OJE (Olimpíada de Jogos Digitais e Educação) da Secretaria de Educação de 

Pernambuco18. O projeto consiste em um serviço educacional que se utiliza dos jogos para 

auxiliar o processo de ensino nas escolas. Incentivando os alunos a utilizarem o ambiente para 

solucionar problemas em forma de um RPG. 

Este serviço educacional é uma rede social onde os alunos de escolas públicas praticam o 

aprendizado entre si com muita colaboração e com diversão no processo. A olimpíada atrai e 

motiva diversos estudantes anualmente e está se tornando muito popular. 

 

 3.4 Projeto GENTE 

Ainda no Brasil, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, está localizado mais um 

projeto que utiliza o conceito dos jogos para auxiliar o aprendizado dos alunos, é o projeto 

GENTE, da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. 

Neste projeto, os alunos possuem a autonomia de utilizar as ferramentas tecnológicas de 

ensino e definir um ritmo próprio de aprendizado. É um projeto de grande repercussão no país 

e serve de modelo de como a inclusão digital pode influenciar positivamente a sociedade, pois 

ele lida diretamente com crianças de baixa renda. 

                                                      
18 As informações sobre a OJE podem ser vistas em <http://www7.educacao.pe.gov.br/oje/app/sobre> (Acesso 

em 03/06/2014) 
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 3.5 Pesquisas na área 

Diversas pesquisas vêm sendo feitas no intuito de melhorar e viabilizar o uso dos jogos bem 

como de seus elementos como uma ferramenta de aprendizado. Muitas destas pesquisas são 

baseadas nas necessidades de melhoria das propostas já aplicadas. Iremos verificar alguns 

modelos que já estão sendo estudados acerca desta área. 

 

 3.5.1 Stealth Assessment 

Na educação, uma das causas de desinteresse dos alunos pelo ensino na sala de aula é a forma 

na qual os testes são feitos. Estes testes geralmente apresentam múltiplas escolhas com apenas 

uma resposta correta a ser selecionada, priorizando a memorização de conteúdo acima da 

criatividade e exploração [She91]. O padrão mais comum de medir o conhecimento de cada 

aluno é testar a sua capacidade de memorização em um determinado ponto do curso e basear o 

conhecimento dele apenas na nota adquirida por este teste específico. 

O ambiente digital, especificamente o dos jogos eletrônicos, é bastante favorável em 

oferecer aos alunos cenários propícios para aplicar e treinar competências. Os jogadores têm 

liberdade para explorar todo o ambiente e realizar ações dentro do mundo do jogo. Estas ações 

geram estatísticas e dados que podem ser medidos e explorados por educadores para gerar uma 

informação essencial acerca do aprendizado do jogador. E é neste contexto que se insere o 

Stealth Assessment. 

Ao utilizarmos um jogo para medir o conhecimento do aluno, devemos estar atentos ao fato 

de que a forma de medir o conhecimento não deve parecer um teste, e não atrapalhar a 

jogabilidade do aluno. Para que isto ocorra, a técnica de Stealth Assessment sugere que a 

medição do aprendizado do aluno seja feita em tempo real, baseado nas necessidades dinâmica 

do jogador [SV13]. 

O objetivo principal do uso do Stealth Assessment é prover um processo de avaliação que 

seja confiável, válido e com uma medição correta em base do que o aluno está aprendendo 

durante sua experiência no jogo. Com base nestas medições, professores e demais participantes 
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do processo de ensino do aluno podem utilizá-las da melhor forma possível para acompanhar 

as necessidades de cada aluno em particular. Levando em consideração o ato de que os dados 

não devem ser utilizados apenas para medir o aluno, e sim para interpretar a informação 

adquirida sobre a compreensão do aluno e ajustar o ambiente de acordo com suas necessidades 

[Nit80]. 

Um estudo feito para avaliar o uso do sistema de aprendizado baseado de ACED (Adaptive 

Content with Evidence-based Diagnonis) e informar o nível de conhecimento dos alunos, 

utilizou um sistema de feedback interno para analisar os dados de 268 alunos sobre o 

aprendizado dentro de um ambiente de jogo. Este estudo provou que os alunos que utilizaram 

o sistema de medição proposto tiveram o aprendizado bastante melhorado em relação a 

estudantes que não utilizavam este sistema de feedback19. 

 

 

 3.5.2  Connected Learning 

De acordo com diversos pesquisadores, o aprendizado não deve se resumir apenas ao ambiente 

escolar, visto que as pessoas têm a possibilidade de aprender a todo momento em diversos 

ambientes de nossa vida cotidiana. A Connected Learning20 é uma abordagem educacional que 

procura tornar o aprendizado mais relevante em todos os nossos aspectos, envolvendo toda a 

população na educação das pessoas, inserindo seu aprendizado com as realidades e 

oportunidades que a era digital oferece. Ela é baseada em alguns conceitos: 

1. Os aprendizes são o foco 

Os aprendizes devem desenvolver o aprendizado de habilidades durante sua vida inteira, 

e que sejam exigidas no contexto econômico e social atual se adaptando às mudanças 

que os mesmos sofram. 

                                                      
19 Muito mais informação sobre o Stealth Assessment pode ser visto em [SV13]. 

20 Uma grande fonte de informações sobre a Connected Learning, que inclui cases e exemplos mais detalhados 

sobre suas características se encontra em [IGL+13]. 
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2. O aprendizado é orientado por interesses individuais e auxiliado por pares 

Utiliza-se as ferramentas digitais atuais que sirvam para conectar o conteúdo acadêmico 

ao interesse do aprendiz, bem como para conectar o aprendiz com pares e mentores a fim 

de melhorar o seu engajamento e atingir melhores resultados. 

3. O aprendizado é contínuo 

Se utiliza de ferramentas digitais para conectar o aprendizado na escola, em casa e na 

comunidade, reforçando as lições em diversos ambientes, não se limitando ao espaço 

dentro da sala de aula 

4. Os aprendizes se tornam produtores e realizadores 

Os aprendizes são convidados a experimentar e criar, produzir e projetar, com isto, lhes 

é permitido praticar habilidades exigidas para ser bem-sucedido no ambiente de trabalho 

e na vida. 

O Connected Learning tenta mesclar o potencial das mídias digitais com o aprendizado de 

forma a buscar a maior participação da sociedade em si. Esta é uma abordagem bastante 

interessante, e é uma das características que o universo dos jogos explora bastante, pois diversos 

jogos criam ao redor de si um verdadeiro universo cultural para que as pessoas possam explorar 

e criar conteúdo próprio para expor a outros fãs de seus jogos. De fato, os jogos do tipo AAA 

quase sempre criam um universo gigantesco em torno e si que envolve livros, revistas, cursos, 

fóruns, sites, grupos especializados em táticas do jogo além de diversos eventos no mundo real 

organizados pelos próprios fãs dos jogos. 

 3.6 Críticas Positivas sobre o uso dos games na educação 

Sobre uso dos jogos como uma potencial ferramenta para o aprendizado, Salen [Sal11] vêm 

reforçar esta hipótese ao argumentar que os jogos são uma parte importante da aprendizagem 

no século 21. Segundo os autores, os jogos trabalham da mesma forma que os melhores 

professores trabalham: eles dão uma noção exata do que está acontecendo agora, o que fazer 
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com os recursos que se possui no momento, e o que se deve fazer em seguida. No aprendizado, 

as pessoas precisam obter um determinado nível de prática em uma habilidade antes de dominar 

a mesma, e esta é uma prerrogativa dos jogos. A escola tradicional, por outro lado, não permite 

ao aprendiz obter uma prática tão eficiente quanto um jogo permite com suas simulações. 

Os jogos proporcionam uma ótima forma de incentivar o aprendizado, pois eles criam no 

jogador uma necessidade crescente de conhecer, explorar, dominar e praticar algumas 

habilidades até que o mesmo se torne experiente21 na mesma. E o jogo auxilia a melhorar o 

aprendizado pois ele permite que o jogador possa praticar em um ambiente virtual, com a 

possibilidade de falhar e tentar novamente sem maiores perdas ou complicações do que seria 

essa perda na vida real. 

Os jogos ainda possuem um valor de ensino mais direto ao dar ao jogador a possibilidade 

de conhecer dados como economia e história praticando através do jogo. Em seu livro, o 

pesquisador Kurt Squire [Squ11] narra a experiência de aprender dados sobre a colonização 

espanhola jogando um jogo chamado Pirates!, que mostrava dados reais sobre a história dentro 

de um jogo. Outro exemplo que é explorado no livro é sobre o uso do jogo Civilization como 

uma ferramenta onde os alunos podem aprender a expandir suas civilizações, construindo 

relacionamentos ou guerras com os vizinhos e aprendendo sobre como a posição geográfica e 

administração econômica de uma civilização auxiliaram o desenvolvimento da mesma. 

A série de jogos Assassins Creed é famosa por apresentar uma história fictícia dentro de 

um mundo coberto de personagens do mundo real, bem como lugares e acontecimentos 

ocorridos de fato, tudo bem detalhado, como uma grande e interativa biografia. Um jogo que 

ensina bem o conceito de economia e desenvolvimento urbano é a extremamente popular série 

de jogos de construção e evolução de cidades SimCity. Will Wright, criador do jogo SimCity, 

afirma que os jogos “ensinam sobre sistemas de forma que nenhuma outra mídia é capaz” 

[Squ11]. 

O Institute of Play ainda defende que existem três momentos chave em um jogo que são os 

momentos mais importantes para que ocorra o aprendizado: o primeiro é quando o jogador 

percebe o jogo e diz “posso tentar?’, demonstrando assim um interesse em explorar o ambiente 

                                                      
21 Veja mais sobre este assunto em <http://www.instituteofplay.org/about/context/why-games-learning> 
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que se apresenta a ele, ou seja, por pura e espontânea vontade ele tenta entrar em um universo 

novo; o segundo momento é quando o jogador diz “eu posso salvar?”, que significa que o 

jogador está tão inteiramente inserido dentro do jogo que ele deseja continuar a explorar cada 

vez mais, contando com tudo que ele já conseguir conquistar ou descobrir do jogo até o 

momento; e o terceiro momento é quando o jogador pergunta “você pode me mostrar como se 

faz?”. Demonstrando que o jogador está buscando ir mais a fundo no jogo através da 

comunidade com outros jogadores do mesmo jogo, trocando experiências e papéis entre quem 

está buscando informações e quem tem disponibilidade para ensinar. 

A diversão proporcionada pelos jogos também é levada em consideração ao defender a 

posição dos jogos como uma ferramenta para auxiliar o processo de aprendizado. Como 

observa Bisson [BL96]: 

“O aproveitamento e a diversão como parte do processo de aprendizado são importantes 

quando aprendemos novas ferramentas, visto que o aprendiz está relaxado e motivado, 

e com isto se torna mais ansioso para aprender” 

Alguns críticos sugerem que as lições que são aprendidas pelos jogos nem sempre são as 

mais desejadas de se aprender fora do contexto dos videogames. Porém, mesmo estes são 

unânimes em afirmar que podemos aprender alguma coisa ao jogar um jogo. 

Uma das áreas de pesquisa sobre jogos que influenciam o aprendizado é a construção de 

jogos do tipo Serious Games. Serious Games é um movimento que começou a se tornar popular 

a partir de 2002 na área de pesquisa dos jogos, que os observa sobre a ótica de serem uma 

ferramenta com propósitos de não apenas divertimento. Estes tipos de jogos são utilizados na 

educação, negócios, medicina, governo, entre outros, para oferecer informações, educar, gerar 

marketing, influenciar ou recrutar potenciais novo clientes ou usuários. Centros de pesquisa de 

diversas partes do mundo se utilizam de jogos para realizar experiências e simulações entre 

pessoas participantes. Este segmento também gerou um novo tipo de jogo chamado de 

Educational Games, que são jogos feitos com o propósito de ensinar. 

Diversos pesquisadores levantaram questões e pontos sobre o uso dos serious games para 

auxiliar em áreas do conhecimento humano. Um estudo conduzido pela Boston’s Beth Israel 

Medical Center na Universidade de Iowa provou que cirurgiões que jogavam por três ou mais 
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horas na semana cometiam 37% menos erros em procedimentos cirúrgicos em comparação 

com cirurgiões que não jogavam. 

A neurocientista Daphne Bavelier, em uma palestra para o portal de palestras TED, 

defendeu a posição dos jogos como uma das formas de melhorar o potencial de nosso cérebro. 

Segundo suas pesquisas, jogar videogames cinco horas por semana nos dá uma capacidade de 

visão melhor do que as pessoas que não jogam. A visualização de tons da cor cinza também é 

melhorada, o que auxilia principalmente para quem dirige na neblina, conseguindo evitar 

melhor os acidentes. Ela também concluiu que os jogos eletrônicos modificam e melhoram as 

nossas conexões cerebrais22. 

Um outro pesquisador, Tom Chatfield, falou também em uma palestra para o TED sobre 

sete maneiras nas quais os jogos recompensam o cérebro. Em sua palestra, fica evidente a forma 

como os jogos podem nos auxiliar a desenvolvermos habilidades que não são facilmente 

desenvolvidas ou temos a oportunidade de experimentar23. 

Outro tipo de classificação para jogos que auxiliam o aprendizado são os Epistemic Games, 

segundo o portal “Epistemic Games”, jogos epistêmicos são videogames que ajudam os 

jogadores mais novos a aprender as formas de pensar, isto é, as epistemologias, da era digital: 

pensar como engenheiros, urbanistas, jornalistas, advogados, ou outros profissionais 

inovadores. A ideia é que os jogadores têm a chance de ver como é viver no mundo dos adultos, 

ganhando a oportunidade de imaginar o que poderia vir a ser algum dia. Esta teoria é baseada 

no “construtivismo”, onde se procura aprender realizando ações e participando do ambiente, 

interagindo com o mesmo e mudando seu resultado final dependendo de suas ações. 

A escola se apresenta como um ambiente desinteressante para os alunos em comparação 

com os jogos. Nick Barham [?] argumenta que talvez a escola tenha se tornado estúpida para 

os alunos: muito lenta, desinteressante, e fora de contexto. Isto se levarmos em conta que os 

alunos de hoje são nativos digitais, que são pessoas nascidas em uma época que a mídia digital 

participa ativamente de suas vidas diárias. Ele argumenta que os jogos podem ajudar a 

                                                      
22 A palestra completa de Daphne Bavelier pode ser conferida em <goo.gl/fc1ow4> 

23 A palestra completa de Tom Chatfield pode ser conferida em <goo.gl/M8iTvg> 
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reorganizar as atividades cerebrais e os jogos representam uma visão mais realista para os 

jovens alunos. 

Win Veen e Bem Vrakking [Vee07] cunham o termo ‘Homo Zappiens’, que são crianças 

nascidas na era digital e possuem vantagens evolucionários sobre os adultos. Suas 

características são que eles são processadores ativos de informação, conseguem resolver 

problemas de forma criativa e com habilidade usando técnicas aprendidas nos jogos, e são 

comunicadores efetivos. Este tipo de pessoa considera a escola como um ‘ambiente 

desconectado, mais ou menos irrelevante para suas vidas diárias’. 

 3.7 Críticas Negativas sobre o uso dos jogos na educação 

A história dos jogos como um elemento comum na sociedade sempre foi cercada de 

controvérsias e temas de discussões entre diversas pessoas. Muitos pesquisadores veem os 

jogos como um vício, perda de tempo ou até mesmo um incentivador do crescimento da 

violência, caso bem popular entre os jogos eletrônicos. 

A própria indústria deste tipo de jogo não tem feito muito para mudar este visual negativo 

que certos tipos de jogos oferecem aos jogadores. Muitas vezes, elas visam apenas o lucro de 

seus jogos extremamente violentos, apresentando um visual bastante realista com sangue e 

mortes, que acaba caindo em desagrado de diversos grupos sociais. Com o advento de 

hardwares gráficos mais potentes e cada vez mais bem trabalhados, a realidade que 

determinados jogos apresentam se compara ao mundo real, com elementos como sangue, suor 

e ossos quebrados aparecendo na tela. 

No universo dos jogos eletrônicos, foi já nos anos 1976 que veio à tona a primeira 

controvérsia pública sobre a violência nos jogos. Naquele ano, um jogo chamado de Death 

Race permitia ao jogador tomar o controle de um carro que tinha por objetivo atropelar 

pedestres para ganhar pontos. Mesmo que o aspecto visual do jogo não expresse realmente que 

se trata de atropelar pessoas, o jogo ficou bastante mal visto na sociedade pela intenção que sua 

jogabilidade causaria nos seus jogadores. 
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Figura 3.1 Tela do jogo Death Race, onde o jogador deve controlar um carro para atropelar pedestres. 

A partir desde episódio, diversos outros jogos com temática violenta iriam surgir, gerando 

um incômodo na sociedade e preocupação dos pais de jovens jogadores. O que levou, em 1993, 

os senadores dos EUA a tomarem uma providência, e com isto e foi criado a Entertainment 

Software Rating Board (ESRB) no mesmo ano, para oferecer aos pais e aos jogadores 

classificações dos jogos de acordo com o seu conteúdo. 
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Figura 3.2 Classificação ESRB sobre a violência dos jogos. 

Esta classificação amenizou a preocupação da sociedade em relação à violência encontrada 

nos jogos, mas até hoje ainda temos polêmicas envolvendo os jogos como um dos expoentes 

na construção de um perfil violento. De fato, alguns países chegam mesmo a proibir jogos com 

conteúdo violento de serem comercializados em suas fronteiras. Muitos jogos tiveram que 

mudar de conteúdo e tipos de inimigos para se adaptar às restrições de violência impostas por 

certos países como a Alemanha, que proíbe qualquer jogo com temática nazista e matança de 

alemães. 

No fim dos anos 90, quando os jogos de RPG de mesa se tornaram populares, eles foram 

vistos como incentivadores de crimes hediondos e especialmente de magia negra. Muitas 

pessoas chegaram a classificar os jogos de RPG como um jogo satânico, com traços de 

ocultismo e que combatia a religião. Segundo elas, este tipo de jogo incentivaria os jogadores 

a cometerem atos de assassinato baseado em suas regras e invocações de magia negra. O que 

passou a ser visto com extremo rigor frente as autoridades competentes. Muitos jogadores 

naquela época acabaram sofrendo perseguições e problemas na sociedade. 

Nestes jogos, os jogadores realizavam eventos que eram chamados de live action, onde 

grupos de jogadores iam fantasiados a locais públicos como cemitérios e parques, e lá se 

reuniam para representar ao vivo os personagens de seus jogos na vida real, como uma peça de 

teatro improvisada ao ar livre. 

Este tipo de evento acabava por deixar muitos curiosos em dúvida do que estava 

acontecendo no local, e inclusive despertar sentimento de indignação quanto aos rituais 

realizados nas sessões de jogos pelos jogadores, com o intuito de conjurar magias fictícias e 

também com batalhas entre pessoas portando armas de plástico. Qualquer pessoa que não 
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tivesse conhecimento do que se passava realmente no local poderia se confundir com os 

eventos, especialmente ao ver as roupas e armas nas mãos das pessoas ali presentes. Pois muitas 

vezes nem todos transeuntes sabiam do que estava acontecendo no local combinado na hora 

determinada. 

 

 

Figura 3.3 Live Action em um parque com personagens em uma batalha fictícia. 

Os jogos eletrônicos trouxeram um novo patamar no uso da violência visual para os seus 

jogadores. Diversas pessoas relacionam as atitudes de alguns serial killers e perturbados 

mentais com o uso excessivo dos videogames. E essa afirmação é baseada em evidências 

coletadas de casos analisados. Em um dos casos recentes relacionando à violência dos jogos 

eletrônicos com crimes no mundo real está o ocorrido em Brasilândia, na zona norte de São 

Paulo, em 5 de agosto de 2013. O menor Marcelo Eduardo Bovo Pesseghini de 13 anos teria 

assassinado toda sua família e se suicidado em seguida. De acordo com as investigações da 
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polícia, o menor usava o avatar24 de jogo Assassins Creed em seu perfil no Facebook, o que 

levou a crer que o jogo tenha influenciado o fato. 

Outro caso de bastante repercussão em todas as mídias ocorreu na Noruega em 2011, onde 

o norueguês Anders Behring Breivik assassinou 77 pessoas a sangue frio com uma arma 

automática. De acordo com o relato do mesmo em seu julgamento, ele afirmou que teria usado 

o jogo de tiro Call of Duty para praticar a sua mira, e o jogo de RPG online World of Warcraft 

para ocultar seus planos, assumindo que os jogos influenciaram em sua decisão de cometer tais 

assassinatos. 

Sobre a questão da violência nos jogos o pesquisador Douglas Gentile [Gen11] afirmou: 

“Se o indivíduo joga um game violento com vários amigos, esse é o tipo de contexto que 

pode levar a uma maior agressividade. Isso porque há uma rede social, com pessoas, com 

laços afetivos, que apoia que o jogador seja violento com outros indivíduos de fora desse 

círculo. Outra leitura disso é que, dependendo dos indivíduos, o que pode aflorar é 

justamente o inverso: a cooperação e ajuda mútua, o que neutralizaria o efeito da 

agressividade”. 

Esta reflexão mostra que os jogos podem tanto ser benéficos quanto despertar sentimentos 

de violência entre seus participantes dependendo do uso que se faça do mesmo. Este mesmo 

pesquisador concluiu que os videogames podem melhorar as habilidades cognitivas, a 

coordenação motora e aumentar a capacidade de concentração. 

Outro estudo publicado em 2014 pelo professor assistente Matthew Grizzard, da University 

at Buffalo concluiu, após analisar 185 participantes, que os jogos violentos podem despertar 

nas pessoas uma sensibilidade extrema e um sentimento de culpa, tornando os jogadores mais 

aptos a realizarem ações benevolentes no mundo real depois de experimentar a violência dentro 

do jogo [Don]. 

Outra das grandes críticas negativas sobre o uso dos jogos é em relação ao tempo 

desperdiçado pelos jogadores. Quando um jogo se torna um vício e consegue influenciar a 

                                                      
24 Avatar em videogames é a representação virtual do personagem do jogador dentro do mundo do jogo. É uma 

palavra da mitologia Hindu significando ‘encarnação’ ou ‘descendência’ e representa figurativamente a 

encarnação de um ser espiritual elevado em um corpo humano. 
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mente do jogador para permanecer por cada vez mais tempo jogando, ele passa a ser visto por 

muitos pesquisadores como uma ferramenta antissocial e de extremo gasto de tempo produtivo. 

Muitos pesquisadores concluíram que o tempo gasto pelos jovens em jogos de computador os 

priva de realizar exercícios físicos e consequentemente ganhar sobrepeso, aumentando o risco 

da ocorrência de diabetes. 

No ano de 2009, Douglas Gentile realizou uma pesquisa na Universidade de Iowa, EUA, 

para o Instituto Nacional de Mídia e Família sobre o uso excessivo dos videogames. Os 

resultados desta pesquisa mostraram que 10% das crianças que jogam videogames apresentam 

sinais de vício que poderiam afetar negativamente a relação com seus familiares, amigos e 

prejudicar bastante o desempenho escolar. Algumas destas crianças chegaram a apresentar 6 

de 11 sintomas de vício patológico existentes em jogadores compulsivos de jogos de azar. 

Mas de toda esta discussão, há um fato que comprova que a violência pode não ser um fato 

comum nos jogos: a grande maioria dos jogos vendidos nos últimos anos não possuem temas 

violentos – SimCity, The Sims, Wii Fit, Rock Band, Brain Age, Tetris, Farmville, Candy Crush, 

entre diversos outros títulos que não trazem violência em seu conteúdo estão na lista dos mais 

vendidos ou favoritos dos jogadores ano após ano. 
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CAPITULO 4: ELEMENTOS DOS JOGOS QUE 

PODEM AUXILIAR A APRENDIZAGEM 
 

Os jogos possuem diversas qualidades que são bastantes positivas para os jogadores, e que os 

fazem permanecer jogando durante muito tempo, se envolvendo completamente, e sem os fazer 

perceber a passagem do tempo. Algumas destas qualidades serão aqui listadas e exploradas, 

para com isto possamos sugerir formas de como elas podem ser aproveitadas na educação para 

se criar um processo de ensino mais interessante, e com isto, motivar os alunos. No processo 

de pesquisa desta dissertação, identificamos 15 elementos dos jogos que são positivas para 

serem utilizadas na educação, apresentadas a seguir. 

 4.1 Emoção 

Os jogos são ferramentas altamente competentes em despertar emoções nos jogadores. 

Emoções estas que, quando são positivas, auxiliam a atrair a atenção dos jogadores, 

envolvendo-os na experiência do jogo. Isto tem como consequência direta a melhora no 

processo de ensino, como evidenciado por Lazzaro (LAZZARO, 2004). Estas emoções dos 

jogos acabam criando experiências tão marcantes nos jogadores que acabam ficando fixas nos 

mesmos muito tempo depois de ter a experiência do jogo ter terminado. Os bons jogos capturam 

o jogador através da criação da conexão entre o jogador e o avatar, apelando para a conexão 

emocional entre os dois para criar uma melhor motivação no jogador. 

Há mais de 100 anos, o pesquisador Edward Thorndike25 descreveu três leis básicas do 

aprendizado: leitura, exercício e efeito. As duas primeiras se referem à forma de obtenção do 

conhecimento e a prática do que está se aprendendo. A terceira lei, a lei do efeito, se refere às 

respostas emocionais dos aprendizes. Segundo ela, um estudante irá aprender mais quando o 

aprendizado é associado com emoções positivas. 

                                                      
25 Sobre as três leis definidas por Edward Thorndike e ainda mais outras três novas leis adicionadas, mais 

informações podem ser encontradas em [TRA08]. 
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No livro Introdução ao Desenvolvimento de Games, de Steve Rabin [RAB12], o autor 

afirma que os jogos são artefatos emocionais que devem despertar nos jogadores sentimentos 

para serem vivenciados e aproveitados. Os jogos fazem as pessoas quererem realizar as tarefas 

que lhes são incumbidas, e fazem isto de forma a deixar o jogador completamente envolvido 

com o término da tarefa.  

As experiências emotivas do jogador são criadas à medida que o que acontece dentro do 

jogo afeta o jogador tanto positivamente, quanto negativamente. Como exemplo, ao atingirmos 

um certo nível de habilidade ou superarmos certo desafio difícil, nos sentimos mais alegres, 

enquanto que ao sermos derrotados por um inimigo ou uma mecânica de um certo nível, 

desenvolvemos sentimentos negativos como frustração e raiva. De fato, o psicólogo Brian 

Sutton-Smith, especialista em jogo, afirmou que o oposto de um jogo não é o trabalho, e sim, 

a depressão. Uma afirmação bastante esclarecedora sobre como os jogos nos afetam 

emocionalmente. 

Uma das críticas mais positivas dos usuários de videogames é que nos jogos, o jogador 

detém o poder da situação. Isto é um ponto muito positivo para as pessoas: saber que estão no 

controle de uma situação que elas mesmas escolhem participar. Com isto o envolvimento 

emocional é muito mais forte do que em outras áreas. 

As emoções que podem ser despertadas por um jogo dependem da compreensão que o game 

designer possuirá ao projetá-lo26. Um jogo que leva a emoção e participação do jogador a um 

nível bem elevado é o Just Dance 4. Neste jogo, que é do gênero de música e ritmo, os jogadores 

devem realizar atividades físicas reais, dançando e se movimentando de acordo com o ritmo da 

música, para conseguir somar pontos e obter êxito dentro do jogo. A forma de interação do 

jogo é entre o jogador e uma câmera que filma o jogador no mundo real e interpreta seus 

movimentos para o avatar virtual dentro do jogo imitar os mesmos movimentos. 

Esta possibilidade de movimentar o avatar do jogo utilizando-se de sua habilidade de dançar 

no mundo real, sozinho ou acompanhado de outras pessoas, auxilia no disparo de emoções 

diversas nos jogadores, como a alegria de conseguir realizar uma tarefa em grupo, o orgulho 

de saber dançar melhor do que o outro e com coordenação bem feita, a felicidade despertada 

pela socialização com outras pessoas, e diversas emoções despertadas ao participar de um jogo 

                                                      
26 Um dos pesquisadores sobre as emoções que os humanos sentem, que classificou as emoções básicas e suas 

derivações foi Paul Ekman, sua teoria pode ser vista em [Ekm99]. 
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que leva em conta sua habilidade real, que irá servir tanto dentro do próprio jogo quanto fora 

dos limites do mesmo. 

 

Figura 4.1 Just Dance 4, o jogador imita o avatar para realizar passos reais de dança. 

Outros jogos apostam ainda mais profundamente no aspecto emocional nos jogadores. Este 

é o caso do jogo virtual Tamagotchi, febre de vendas nos anos 90, bem como o popular jogo 

para smartphones Pou, uma versão mais atual do Tamagotchi. Neste tipo de jogo, os jogadores 

adotam uma criatura virtual e devem cuidar dela da mesma forma que cuidariam de um animal 

de estimação real, eles devem alimentá-la, dar banho, levar para passear e brincar, e fazer 

carinho virtual para mantê-la viva. Este tipo de cuidado com uma criatura virtual acaba por 

criar um elo emocional muito forte entre os jogadores e o jogo, fato que leva, todos os dias, os 

pais a gastarem fortunas comprando comida virtual para as criaturinhas de seus filhos. 
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Figura 4.2 Tamagotchi(esquerda) e Pou, jogos que simulam cuidados com criaturas virtuais de 

estimação. 

 4.1.1 Perfil (Avatar) 

Avatar é o personagem criado no jogo para ser controlado pelo jogador. Diversos jogos trazem 

um personagem já construído que o jogador deve controlar para interagir com o ambiente, e 

outros jogos vão mais além ainda: permitem ao jogador personalizar completamente o seu 

avatar, inclusive, colocando traços pessoais em seu jogador virtual. 

O avatar é uma das formas mais eficazes de inserir emocionalmente o jogador dentro do 

ambiente do jogo. Muitas pesquisas já foram feitas sobre a influência que um jogo pode causar 

em uma pessoa fora do ambiente de jogo. E a ligação que as pessoas fazem de sua personalidade 

com um avatar virtual chega a ser extremamente forte e motivadora para que o jogador continue 

investindo seu tempo no jogo. 

Um dos jogos mais populares quanto ao envolvimento do jogador com o avatar é o The 

Sims, jogo no qual o jogador simula a experiência de viver como se fosse outra pessoa, em uma 

espécie de Big Brother, onde o jogador determina tudo o que o seu avatar irá fazer e deve cuidar 

dele para que não fique insatisfeito ou seja considerado socialmente impopular ou malsucedido 

pela vizinhança. É realmente um simulador de vidas, onde o jogador é o principal responsável 

pelo sucesso do seu personagem preferido. 
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 4.1.2 Epic Win 

Os jogos possuem um elemento que desperta emoções positivas de forma muito intensa, este 

elemento de chama “epic win” (vitória épica). A epic win é a sensação positiva que 

experimentamos ao provarmos um grande sucesso: uma vitória de virada contra um adversário, 

um esforço de equipe que tem um resultado muito melhor do que o planejado, uma vitória 

heroica do jogador mais fraco sobre um oponente mais forte, entre outros. A cada epic win, a 

nossa felicidade e o nosso espaço de possibilidades aumentam de forma dramática. Elas nos 

deixam curiosos a respeito do que mais podemos fazer – e, como resultado, temos mais chance 

de assumir ações positivas no futuro [McG11]. Isto incentiva o jogador a querer se envolver 

cada vez mais no jogo e aprender mais sobre o mesmo para saber até onde vai o limite de suas 

habilidades. 

As epic win realmente definem como o jogador irá ser reconhecido entre pessoas de uma 

mesma comunidade ou pensamento. A busca por este reconhecimento faz com que dediquemos 

bastante tempo para conseguirmos atingir este estado, que traz uma recompensa emocional 

muito forte. 

Recentemente um jogador do RPG Diablo III conseguiu juntar pontos de experiência 

suficientes para chegar ao incrível nível 1000 com seu personagem. Para conseguir realizar tal 

façanha ele precisou de 150 horas do mundo real dedicadas ao jogo, um tempo extremamente 

longo para qualquer pessoa gastar em apenas um único jogo ou em uma única atividade que 

teoricamente não está produzindo nenhum benefício financeiro ou para a saúde. 

O que levou o jogador a gastar tanto tempo de sua vida real em um único jogo? Pode ser o 

reconhecimento da comunidade de jogadores que ele se tornaria o jogador mais poderoso do 

jogo, ou o prazer pessoal de ir onde nenhum outro jogador conseguiu ir em seu jogo favorito. 

De qualquer forma, a busca pela epic win pode ser um elemento fundamental para motivar a 

vontade de qualquer pessoa em tentar ir cada vez mais a fundo em uma atividade que ela estiver 

realizando. A mesma serve como forte incentivador para que o jogador ou aluno queira investir 

mais tempo para aprender melhor sobre o que estiver sendo estudado ou aprendido. 
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Figura 4.3 Jogador atinge o nível 1000 no jogo Diablo III. 

No ano de 2004, em uma palestra para o TED27, o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi 

abordou o tema da felicidade nas pessoas atuais, e o que fazemos para atingi-la. No seu 

discurso, ele explica sobre as civilizações antigas, relatando que o que sabemos e admiramos 

delas está descrita em suas obras de maior impacto: as pirâmides, o coliseu, os teatros, os circos, 

as obras arquitetônicas, e não nos preocupamos em saber como eram suas vidas cotidianas: o 

que eles comiam, sobre o que conversavam, a que horas dormiam. Isto se deve ao fato de que 

nossas obras de maior impacto têm um grande diferencial em como deixamos nossa marca no 

mundo para ser admirados por outros. Estas foram as epic win de nossas civilizações antigas. 

 4.1.3 Gamification - 4 Keys 2 Fun 

A pesquisadora Nicole Lazarro, presidente da companhia XEODesign, uma companhia que 

procura potencializar o desenvolvimento humano através dos jogos, pesquisou sobre quatro 

pontos chave das mecânicas dos jogos que criam emoções nos jogadores. Eles são: Hard Fun, 

                                                      
27 A palestra completa pode ser vista em < http://goo.gl/5dt0oD>. (Acesso em 28/09/2014). 
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Easy Fun, People Fun e Serious Fun. Cada uma destas características pode influenciar o jogador 

de uma determinada forma a fim de tornar o jogo mais atrativo, se utilizado corretamente. 

 

Figura 4.4 Emoções durante a experiência. 

Estes quatro elementos chave para a diversão definem com a experiência do jogo será 

prazerosa para o jogador, cada uma com suas particularidades. 

O Hard Fun é sobre atingir um objetivo e a dificuldade de superação dos obstáculos para 

poder atingi-lo. Com ela, o jogador tende a praticar o jogo a fim de conseguir o domínio do 

mesmo, atingindo a diversão ao experimentar o domínio sobre um desafio do jogo. 

O Easy Fun é sobre exploração do ambiente, com o jogador podendo penetrar no ambiente 

do jogo e se divertir explorando todo o ambiente. Este elemento se concentra principalmente 
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em tornar o jogo mais divertido, dando ao jogador um momento para relaxar e aproveitar o seu 

jogo de forma simples e tranquila, sem pressões de tempo para atingir determinado ponto, ou a 

pressão de ter que derrotar um inimigo difícil o mais rápido possível. 

O Serious Fun é para divertir o jogador dando a ele recompensas na vida real que vão muito 

além do jogo, como uma real melhora da inteligência do jogador, o melhoramento da condição 

física através de jogos onde o jogador controla os movimentos com o movimento do corpo, 

entre outros. Muitos jogos utilizam o ensino de habilidades como a dança como mecânica de 

jogo para incentivar o jogador em uma habilidade fora do mesmo. Muitos jogos de simulação 

de atividades da vida real utilizam este conceito, e inclusive diversas empresas, como a 

SEBRAE, utilizam jogos para avaliar o desenvolvimento do jogador no mercado de trabalho 

real, criando situações para os jogadores superarem e com isto ganharem reconhecimento fora 

do jogo; 

O People Fun é sobre participar de um jogo com o intuito de fazer novas amizades e 

fortalecer amizades já consolidadas. Muitos game designers já observaram que este elemento 

atualmente funciona muito bem e projetam seus jogos para possuir alguma mecânica de 

interação entre jogadores, principalmente via internet, que é um dos meios preferidos e mais 

viáveis de se jogar e fazer novas amizades. A possibilidade de diversos jogadores se unirem 

em um mesmo ambiente, como uma mesma sala, permite ainda disparar mais emoções 

positivas e competitivas ao dar a possibilidade de os jogadores interagirem diretamente uns 

com os outros estando fisicamente próximos. Este tipo de jogabilidade ainda conta com o fato 

de os jogadores poderem participar em modo cooperativo ou competitivo, diversificando ainda 

mais as emoções sentidas pelos mesmos. 

 4.1.4 Aplicação na Educação 

A emoção auxilia bastante o jogador a se manter concentrado e motivado dentro de um jogo, o 

que muitas vezes não acontece em sala de aula, visto que para muitos alunos a sala de aula é 

um ambiente repetitivo onde eles vão para cumprir o horário na expectativa apenas de 

reencontrar os amigos e se divertir fora da sala de aula. Desta forma, as emoções que os alunos 

sentem, muitas vezes são apenas as negativas, como o nervosismo pela aproximação da época 

de provas e a ansiedade pela espera da nota final, além de outros sentimentos como a saudade 
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dos amigos experimentada próxima do fim do ano letivo. O que leva a diversas emoções 

negativas sentidas durante a experiência do aprendizado em si. 

Para que as emoções sejam despertadas a todo o momento no jogador, os game designers 

devem buscar projetar uma interação que seja agradável de se experimentar e entender quais 

requisitos levam à criação da emoção do jogador. Da mesma forma, para que um ambiente de 

ensino se torne atrativo e agradável, os alunos devem se sentir conectados emocionalmente 

com a sala de aula e com o conteúdo a ser vivenciado pelos alunos no ambiente de ensino. Os 

alunos experimentam diversos impactos sociais e emocionais quando estão dentro da sala de 

aula, o que deve ser levado em conta pelos educadores no momento de elaborar um plano de 

ensino que explore a emoção como um ponto positivo para os alunos. Visto que o índice de 

evasão escolar ainda é muito alto, e um dos pontos mais discutidos acerca dos motivos que 

levam os alunos a largarem a escola é justamente o desinteresse pela educação, ou seja, a falta 

de uma conexão emocional que seja capaz de captar e atrair emocionalmente a atenção dos 

alunos. 

A força de atração emocional dos jogos é tão intensa que os jogadores se sentem motivamos 

para interagir com o jogo de qualquer lugar onde estejam: de casa, da escola e de diversos 

outros lugares. Este é o tipo de ambiente educacional desejado para que se faça uma revolução 

no ensino neste novo século e nos anos vindouros. 

Jesse Schell, em seu livro The Art of Game Design [Sch14] fala sobre a construção de um 

jogo com base na experiência a ser vivenciada pelo jogador. Ele baseia todo o seu livro neste 

conceito: de que o jogo deve ser feito para se criar uma experiência marcante no jogador. O 

jogador irá se lembrar da experiência vivenciada dentro do jogo e é isto que faz com que o 

mesmo continue a pensar e viver o jogo depois de estar fora do ambiente do mesmo. Este seria 

um modelo atrativo para ser utilizado no ensino, ao deixarmos os alunos se sentirem marcados 

pela experiência de estudar em um ambiente agradável, o aluno seria estimulado a continuar, 

por si próprio, a pesquisar mais e entender melhor sobre o ambiente de ensino que deve 

aprender. Passando assim a ver a educação e suas relações com o mundo real não mais como 

uma obrigação, mas sim, como uma diversão. 
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 4.2 Recompensa 

A recompensa é a peça chave entre as melhores características de um jogo que conseguem 

estimular o jogador. Os jogos utilizam a recompensa para incentivar os jogadores a enfrentarem 

desafios cada vez mais difíceis. Estas recompensas vêm sob a forma de mais habilidades, mais 

poder, mais dinheiro virtual, entre outros. É extremamente recompensador e estimulante para 

qualquer pessoa ter o reconhecimento de que todo o seu esforço empreendido em uma atividade 

foi reconhecido e recompensado. 

Muitos jogos, especialmente os de RPG, realizam este processo com mecanismos como o 

ganho de pontos de experiência para o jogador e o consequente aumento do nível do mesmo. 

Ao passar de nível o jogador fica mais poderoso e pode acessar outros ambientes e enfrentar 

novos desafios que anteriormente não poderiam acessar com o nível atual. Um processo que se 

chama ‘upar’ de nível. 

Upar é extremamente viciante, pois a cada nível avançado o jogo geralmente apresenta mais 

e melhores desafios a serem superados e novas conquistas a serem realizadas. De fato, os níveis 

iniciais dos jogos são geralmente bastante introdutórios, e até mesmo os últimos níveis podem 

não ser tão desafiantes quanto outros níveis que surgem, mesmo após terminar o jogo, com 

áreas novas e extremamente desafiantes nas quais o jogador só pode alcançar se estiver em um 

nível de habilidade extremo. Mas porque os jogadores continuariam a jogar mesmo depois de 

o jogo ter terminado e ele ter conseguido derrotar o principal inimigo que sua jornada exigia? 

O que faz surgir em nós a motivação de continuar jogando e upando nossos personagens é 

podermos ver o resultado do nosso esforço o mais direto, imediato e vividamente quanto 

possível, e os jogos trabalham com este aspecto de uma forma muito viva. Ao passar de nível 

e ficar mais forte, nos sentimos emocionalmente conectados com o personagem e acabamos 

por nos sentir mais fortes e capazes de superar desafios. 

Chatfield [C+12] trata da maneira com que os jogos recompensam o cérebro. Ele chega até 
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mesmo a informar que a característica mais importante de um jogo é a recompensa, que tem os 

aspectos emocionais, individuais e coletivos. 

 4.2.1 Ranking 

Uma das recompensas mais esperadas e visualmente mais atrativas e imediatas são os pontos 

conseguidos pelo jogador ao realizar ações, como socar um oponente, atirar na cabeça, aportar 

o botão da guitarra no momento certo, entre outras ações que dão como resultado imediato uma 

pontuação ao jogador. Algo que os videogames nos oferecem o tempo inteiro, especialmente 

nos jogos para dispositivos móveis e nos jogos de RPG. 

No ano de 1978 surgiu um jogo eletrônico chamado de Space Invader, que foi o pioneiro 

na mecânica de gravar e manter a pontuação dos jogadores através de um placar. Já no ano 

seguinte, em 1979, o jogo Asteroids deu um passo além, ao permitir aos jogadores, além de 

gravar e manter o placar, informar suas iniciais aos que atingiram os maiores placares. O que 

acabava incentivando a competição entre jogadores para saber qual deles podia superar a 

melhor marca gravada até o momento. 

O recorde é a melhor forma de incentivar uma pessoa a se tornar cada vez melhor. É através 

da comparação do seu maior feito que o jogador se sente motivado para aumentar sua conquista 

pessoal. Muitos jogadores, conhecidos como hardcore, gastam uma enorme quantidade de 

tempo e energia aprimorando seus personagens em um jogo para conseguir figurar entre os 

poucos que estão no topo do ranking de determinado jogo. Muitos chegam a gastar dinheiro 

real comprando itens virtuais apenas para melhorar mais rapidamente o seu personagem, 

tamanho a afeição que liga estes jogadores com o seu jogo. 

De fato, o ranking vem sendo utilizado na maioria dos jogos atuais, especialmente nos jogos 

para dispositivos mobile, onde os jogadores podem comparar sua performance com a de outros 

jogadores que possuam o mesmo jogo. Se no início da era da competição por pontos, os 

jogadores precisavam comprar fichas para conseguir jogar em uma máquina e deixar suas 

conquistas gravadas apenas na mesma para todos verem, agora todos os jogadores podem 
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mostrar seu resultado obtido em postagens na internet em tempo real, aumentando 

drasticamente a busca por melhores pontuações. 

 4.2.2 Coletáveis 

Os coletáveis são os itens colecionados pelo jogador e que não tem impacto imediato e visível 

no gameplay do jogo, geralmente vindo no formato de moedas de ouro, moedas flutuantes e 

dezenas de outros formatos. 

Diversos jogos contam com sistemas de pontuação através de coletas de determinados itens, 

derrota de determinados inimigos ou mesmo ao realizarem uma jogada que atinja um resultado 

acima do esperado, como no jogo Angry Birds. 

Muitos dos jogos atuais permitem que o jogador grave sua performance em sistemas de 

pontuação ou de coleta de achievements28 e ainda contam com um sistema de publicação online 

de suas conquistas, para que o jogador possa mostrar suas façanhas a outras pessoas, e também 

para que ele possa comparar suas habilidades e conquistas com as de outros. Este elemento, de 

gravar o resultado dos jogadores, é bastante explorado pelos game designers em jogos atuais, 

pois com ele se tem a oportunidade de terminar o jogo no seu ritmo normal e continuar a jogar, 

depois de terminar, para tentar conseguir mais pontos e conquistar as achievements que faltam. 

 4.2.3 Domínio 

Os jogos apresentam diversos desafios a serem superados e os jogadores que possuem as 

melhores pontuações e dedicação são premiados com o reconhecimento do domínio de suas 

habilidades. 

                                                      
28 Achievement, são objetivos extra que pode alcançar durante o jogo, estes objetivos alcançados geralmente dão 

ao jogador alguma recompensa emocional como um troféu com um som característico na tela e uma pontuação 

para ser registrada em seu perfil online. 
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Se tornar um mestre em um jogo significa conseguir dominar todos os desafios que aquele 

jogo ofereceu, o que pode tornar aquele jogador amplamente reconhecido entre outros 

jogadores como um especialista em determinado jogo. Isto tem como consequência uma 

diversão no jogador em saber que ele se tornou um mestre que possui domínio sobre algumas 

habilidades que poucos outros podem possuir. 

Este sentimento de domínio se traduz um uma palavra italiana – fiero, que é a sensação de 

ultrapassar um desafio no limite de suas habilidades, como por exemplo, terminar um jogo no 

nível mais difícil ou superar um chefe de fase bastante complicado e que muitos não 

conseguem. 

Terminar um jogo significa dominar tudo que ele tinha para ensinar, conseguir compreender 

todos os seus aspectos e aprender a utilizar os recursos que se tinham disponíveis para 

ultrapassar todos os obstáculos do jogo. Além de aprender, e consequentemente dominar as 

habilidades exigidas pelo jogo no decorrer de seu progresso muitos jogadores procuram jogar 

com outras pessoas para demonstrar suas habilidades sobre as habilidades deste outro jogador. 

Conquistar uma vitória diversas vezes sobre um jogador criou uma expressão conhecida pelos 

jogadores conhecida como ‘owned’. 

‘Ownar’ uma pessoa significa vencer a mesma tantas vezes que você se torna praticamente 

o ‘dono’ daquele jogador, seu ‘humilhador’ pessoal. Esta é a maior expressão de domínio do 

jogo e de outros oponentes que porventura venham a desafiar o jogador. O que lhe dá a sensação 

de conquista. 

Ao dominar um aspecto do jogo, o jogador também tem a possibilidade de instruir outros 

jogadores, ensinando o que sabe para eles, e com isso, todos ganham conhecimento. Esta é uma 

forte mecânica para despertar a auto estima no jogador, o que faz com que o jogador se sinta 

mais motivado tanto dentro do jogo quanto fora do ambiente do mesmo. 

 4.2.4 Aplicação na Educação 

A sensação gratificante que o domínio sobre um aspecto do jogo desperta nos jogadores pode 

muito bem ser explorada para melhorar o incentivo em sala de aula. Poderíamos elaborar um 
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cenário educacional em que o aluno que obtivesse o maior domínio sobre um determinado 

assunto se tornasse oficialmente o ‘mestre’ naquele assunto, sendo incentiva com possibilidade 

de ensinar os outros colegas menos adiantados. 

Se os alunos sentirem a cada passo que estão mais próximos de ‘upar’ na educação, isto seria 

um grande motivador para que os mesmos se integrassem cada vez mais com o processo de 

ensino. Tentando aprender mais sobre aquele assunto por conta própria em diversos meios de 

busca e pesquisa. 

A exploração das habilidades, podendo ter como consequência o reconhecimento do 

domínio das mesmas, aliada ao reconhecimento público de colegas de sala de aula, agiriam 

como fortes fatores motivacionais para que os alunos continuassem a aprender não só em sala 

de aula, mas também fora dela. O que foi visto e discutido quando falamos sobre o ‘Connected 

Learning’. 

A busca constante pela melhora nos jogos pode também ser explicada pela necessidade 

humana de buscar sempre o melhor, o que nem sempre é conseguida no mundo real, bem como 

na sala de aula. A frustração momentânea pode ser superada com mais uma rodada de tentativa 

dentro do jogo, procurando fazer o jogador melhorar sua pontuação, o que não é feito em sala 

de aula, onde as notas fixas não podem ser melhoradas. 

 4.3 Feedback 

Um dos sistemas mais elaborados para informar ao jogador sobre o seu progresso e andamento 

dentro de um jogo é o mecanismo de feedback. Jogos, diferentemente de outros tipos de mídia 

e interação, dão ao jogador um feedback imediato e constante sobre todas as suas ações no 

ambiente do jogo, lhes mostrando como estão progredindo e se o resultado de uma ação tomada 

teve um efeito positivo ou negativo em seus desejos. 

Com a implementação do feedback constante, o jogo dá ao jogador a sensação de poder, o 

controle sobre um ambiente que faz com que os jogadores se incentivem a ficar cada vez 

melhores no que estão fazendo. O jogador geralmente recebe um feedback constante sobre sua 

interação com o ambiente e com isso sabe exatamente como está indo, no que precisa trabalhar 
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para melhorar e para onde ir a partir daquele ponto. Um feedback que seja positivo auxilia o 

jogador a ajustar sua estratégia, a partir dos resultados visíveis, para otimizar cada vez mais sua 

jogabilidade e, consequentemente, melhorar sua pontuação. 

Quando estamos aprendendo uma nova habilidade, é muito difícil aprender, se não 

pudermos relacionar as consequências a ações. E o feedback é uma das características mais 

importantes para criar uma conexão entre estes dois agentes, visto que nos jogos ele é claro, 

frequente e rápido. 

Jogos como o World of Warcraft possuem um sistema muito intuitivo de feedback ao 

jogador: todas as informações sobre a evolução do personagem estão bem visíveis na tela do 

jogador, que informa logo na tela de abertura de cada novo jogo as informações sobre o avanço 

do nosso personagem, de acordo com suas diversas habilidades. Isto permite aos jogadores 

observarem como está sendo realizado o progresso dele no jogo: se ele está mais forte, mais 

inteligente, mais rápido, capaz de lançar melhores feitiços, etc. Cada ação que o mesmo toma 

no jogo é instantaneamente percebida pelo jogador, criando uma satisfação ao saber que todas 

suas ações são tomadas com um resultado visível, fazendo um sentido real sentido para ele. 

Esta é uma das características essenciais dos jogos do tipo RPG: todas as ações tomadas 

pelos jogadores produzem algum tipo de resultado, que trará um benefício visível imediato e 

futuro para o jogador, o que o faz valorizar cada pequena conquista dentro do jogo. 

O aclamado jogo indie29 de RPG para PC, Divinity: Original Sin, possui diversos elementos 

para o jogador interagir, e muitos dos elementos fazem com que o jogador observe se a sua 

ação foi bem-sucedida ou não, permitindo ao jogador ser o mais criativo possível para vencer 

um desafio ou derrotar um inimigo. 

Neste jogo, o jogador pode utilizar diversas magias elementais, de fogo, gelo, vento e 

outros, para interagir com o ambiente do jogo e com os inimigos que encontrar. E um dos 

elementos mais criativos e interessantes do jogo é a possibilidade de utilizar estes elementos 

                                                      
29 Indie é a sigla para jogos eletrônicos independentes, são aqueles jogos que são produzidos por uma pessoa ou 

por pequenas equipes sem apoio financeiro de publicadoras de jogos eletrônicos. Devido ao fato da facilidade em 

publicar um jogo para as plataformas mobile e a ferramenta de distribuição de jogos STEAM, este tipo de jogo 

vem cada vez mais sendo desenvolvido por diversas pessoas isoladas que sonham em criar um jogo por conta 

própria. (Fonte: <http://goo.gl/nKQzSB>). 
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para interagir com o ambiente do jogo. Por exemplo, logo no início do jogo, o jogador é 

instruído a derrotar dois inimigos em uma caverna, para causar danos nos inimigos, que estão 

localizados sobre de uma poça de óleo, o jogador pode pegar alguns objetos do cenário, como 

velas acesas, e atirar na poça de óleo para incendiar os adversários. 

Outra forma de incendiar os inimigos é lançando uma magia que cause fogo nos inimigos 

ou diretamente na poça. Cabendo ao jogador praticar a criatividade para decidir como resolver 

o problema da melhor forma possível. 

Mais à frente neste mesmo jogo, o jogador é apresentado a outros tipos de magias e a 

interação entre as mesmas com outros elementos do ambiente. Como magias de eletricidade 

que se disparadas contra uma fonte de água eletrocutam aqueles que se encontrarem molhados, 

além de outros elementos mágicos e tipos de reações baseados em componentes da física do 

mundo real. Com o jogador sempre tendo o feedback imediato do que a sua ação causa no 

objeto a ser interagido. 

Neste jogo, o jogador também pode interagir com diversos objetos do cenário, como baús, 

pedras, itens diversos e outros. Estes materiais podem ser utilizados de diversas formas, 

cabendo ao jogador decidir se vai abrir um baú trancado utilizando-se da força de sua espada, 

de uma chave a ser localizada, de uma ferramenta de arrombamento de cadeados ou qualquer 

outro tipo de solução que ele venha a pensar. Estes itens, aliás, podem ser adquiridos durante a 

jornada em diversos locais, porém o jogador deve estar atento a não roubar itens de outras 

pessoas para não ser reconhecido como ladrão e sofrer imediatamente as consequências por 

suas ações. 

A possibilidade de experimentar diversas soluções e ver imediatamente se a solução 

pensada pelo jogador foi a melhor possível é um dos fatos que faz o feedback em jogos como 

o Divinity serem bastante interessantes para auxiliar o jogador a experimentar novas soluções, 

observando se sua ideia foi bem aproveitada ou não. Diversas ações tomadas pelo jogador, 

inclusive decisões tomadas em uma simples conversa, podem dar ao personagem pontos de 

experiência para o personagem subir de nível. Estes pontos são mostrados na tela de forma bem 

clara para que o jogador entenda que foi bem-sucedido em uma determinada escolha ou ação. 

O acompanhamento imediato do ganho de experiência do jogador é o que faz ele se motivar 

cada vez mais, pois quanto mais pontos ele ganhar, maior será o seu nível e mais desafiadora 
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será a missão que ele terá que superar. E quanto mais desafiador ele se sente, mais motivado 

ele fica para seguir em frente e ganhar mais e mais experiência. Isto cria um ciclo vicioso de 

produtividade. 

Se o jogador não tivesse nenhum mecanismo de resposta de suas ações, as informações que 

ele receberia do jogo seriam irrelevantes, ele apenas estaria jogando sem esperar nada em troca, 

ou seja, seria um passatempo vazio. Este rico sistema de resposta que os jogos oferecem, para 

saber se a sua ação está sendo correta ou não, seja através da pontuação, de sons, de vibração 

do controle ou de qualquer outro meio, torna os jogos um sistema de motivação muito 

aprimorado. Como relata Csikszentmihalyi [Csi00]: “o que torna o feedback valioso é a 

mensagem simbólica que ele contém, é a afirmação de que você conseguiu ser bem-sucedido 

em seu objetivo”. 

 

 

Figura 4.5 Magia sendo lançada no jogo Divinity: Original Sin. 

Esta experiência que os jogos proporcionam ao mostrar uma reação do jogo de uma forma 

visual, com sons, tamanhos, movimentação e características ajuda a criar sentimentos variados 
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nos jogadores à medida que os mesmos se ambientam no jogo e não apenas oferecem 

informações primárias da forma que os filmes e livros fazem [Gee06]. 

Gee afirma que as pessoas aprendem palavras quando tem a oportunidade de relacionar 

elas com algum contexto, não apenas a palavra em si. Os jogos dão as informações verbais 

“Just-inTime”, ou seja, quando os jogadores precisam e podem usar ela, e “on demand” que é 

quando o jogador sente uma necessidade de usar ela, quer ela e está pronto para a informação. 

Estes dois importantes conceitos são bastante importantes como mecanismos de feedback 

para o jogador conseguir seguir em frente no jogo. 

 4.3.1 Aprender com os erros 

Os jogos possuem também uma característica muito essencial para o sucesso dos jogadores: 

eles foram feitos para serem vencidos. Quando se fracassa em um jogo, o jogador sabe que 

pode reiniciá-lo para tentar superar novamente o desafio que não foi ultrapassado, tendo, nesta 

segunda tentativa, um melhor conhecimento do que foi falho em sua estratégia anterior. Com 

isto o jogador aprendeu o que não deu certo em sua escolha e pode repensar uma nova estratégia 

de abordagem ao mesmo problema. Isto elimina a pressão de ter que resolver o problema ou 

ser punido de forma rigorosa com consequências desastrosas como é feito, por exemplo, em 

salas de aula. Com isto, os jogadores passam a ter mais confiança em assumir riscos e tentar 

novas formas criativas de resolver problemas. 

Em um ciclo contínuo de tentativa e erro, o jogador acaba por aprender a melhor estratégia 

até se tornar um especialista. Este fato nem sempre existe na vida real, onde nossas decisões 

erradas provavelmente irão moldar definitivamente os acontecimentos futuros. 

A pesquisadora Nicole Lazzaro pesquisou e chegou a uma conclusão de que a cada cinco 

tentativas de superar um desafio dentro de um jogo, em quatro delas os jogadores morrem, 

estouram o tempo, não chegam ao final da missão, perdem o ponto final, ou seja, os jogadores 

não são sucedidos em 80% das tentativas. Porém o mais impressionante é que estes jogadores 

continuam jogando mesmo sem sucesso para conseguir superar o desafio, chegando a realizar 
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centenas de tentativas em uma mesma parte do jogo para conseguir superar. O que é 

extremamente incomum de se ver em qualquer tarefa que seja. 

O antigo jogo Battletoads e o recente Dark Souls são considerados por muitos os jogos mais 

difíceis de todos os tempos. A taxa de mortalidade dos jogadores já nos primeiros níveis nestes 

dois jogos é extremamente alta e pouquíssimas pessoas no mundo conseguir chegar até o final 

deles. Porém ambos são considerados clássicos pelos jogadores e possuem legiões de fãs que 

idolatram os jogos. 

 

 

Figura 4.6 Fase do jogo Battletoads, considerado o jogo mais difícil de todos os tempos. 

De fato, esta possibilidade de tentativa e erro dos jogos, oferecendo ao jogador a capacidade 

de melhorar suas habilidades gradualmente, irá fazer com que o jogador chegue ao final do 

mesmo com o aprendizado de todas as habilidades que o jogador precisava para dominar o 

jogo. Os jogadores gostam dos jogos que: apresentam um conjunto de problemas desafiadores, 

e que eles podem tentar resolver estes problemas quantas vezes acharem necessários até que a 
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solução se torne automática para os mesmos; e quando os jogadores estão confiantes em sua 

estratégia de superação do problema, o jogo apresenta o mesmo problema mas com a exigência 

de uma nova abordagem para o mesmo, com o jogo se adaptando para não permitir ao jogador 

reutilizar uma solução anterior para resolver este mesmo problema. Técnica em que o campo 

da inteligência artificial para jogos vem se aprimorando muito nos últimos anos. 

Esta capacidade de reiniciar o jogo diversas vezes, e a de poder tentar diversas estratégias 

diferentes e recomeçar o mesmo desafio, torna os jogadores pessoas mais tolerantes a 

frustrações. Os jogadores não veem como um problema reiniciar um desafio ou nível diversas 

vezes até aprender a passar pelo mesmo. A capacidade de o jogador poder testar o limite de 

suas habilidades e ser derrotado faz com que o mesmo se empenhe em querer melhorar cada 

vez mais para poder superar o que causou a sua derrota. 

 4.3.2 Aplicação da Educação 

O feedback é uma das ferramentas mais poderosas para indicar às pessoas se suas ações estão 

surtindo o efeito esperado ou não, e o sistema educacional atual sofre com esta deficiência em 

apresentar ao aluno um feedback de forma visível e imediata. Um dos poucos mecanismos de 

resposta de andamento do progresso que os alunos contam é o resultado de suas provas 

escolares, que não são tão frequentes e muitas vezes não refletem o conhecimento que o aluno 

possua de forma mais geral acerca do assunto. 

A força do feedback para os alunos atuais é muito forte, tendo em vista que a grande maioria 

é constantemente estimulada pelos elogios ou opiniões recebidas nas redes sociais. Os jovens 

são acostumados a terem grupos em ferramentas como o whatsapp, o google hangout e o 

facebook, nos quais estão constantemente postando suas opiniões e experiências e recebendo 

diversas avaliações sobre o que acabaram de opinar. Por isto, para eles o ato de receber uma 

opinião sobre o que estão fazendo se torna bastante corriqueiro. 

Se um aluno pudesse obter um feedback sobre suas ações em cada nova etapa de 

aprendizado, este teria mais motivação para se dedicar mais ao assunto e saber exatamente em 



79 
 

 

que ponto ele necessita obter mais conhecimento, cabendo ao próprio aluno lutar pela melhora 

de sua nota e de conhecimento do assunto abordado. 

Aliás, uma das vantagens a ser explorada pelo sistema de feedback seria a questão da 

tentativa e erro que os jogos proporcionam. Se um aprendiz conseguir enfrentar um desafio, 

sabendo que pode falhar novamente e saber exatamente onde falhou e o que devia ter feito para 

melhorar, ele pode repensar o ponto de vista adotado e tentar solucionar o problema de outra 

forma, obtendo novos conhecimento de acordo com a resposta obtida por sua tentativa. O aluno, 

desta forma, poderia ter a opção de melhorar sua nota, no momento em que o mesmo obtém 

uma resposta sobre sua tentativa de superação de um problema ou assunto abordado e 

criativamente pode repensar em uma nova estratégia a fim de melhorar sua abordagem. 

Esta possibilidade de retomar um assunto abordado para melhorar a nota e obter mais 

conhecimentos sobre o que foi tentado é uma ótima qualidade para os alunos iniciantes 

aprenderem sobre o assunto que estiverem concentrados no momento. 

O modelo atual de medição do conhecimento, no qual os alunos aprendem sobre um assunto 

e ao final realizam uma prova para verificar se o conteúdo foi realmente aprendido não é o 

modo mais confiável de se verificar a retenção do conhecimento. Os testes não dizem realmente 

se o que o aluno aprendeu irá ser absorvido e retido. Eles apenas tentam provar se o aluno 

obteve conhecimento suficiente para superar suas questões, que muitas vezes não condizem 

exatamente com o que foi absorvido por todos os alunos e também não necessariamente 

representam o que realmente foi visto em sala de aula por todos. Muitas vezes o nível de 

dificuldade destas provas é deixado a cargo do bom senso do professor no momento de sua 

elaboração. Ao realizar uma única prova, que porventura venha a apresentar ao aluno uma 

pequena parte do assunto que o mesmo esteja aprendendo, se o aluno tiver dificuldades de 

entender justamente aquela parte específica do assunto geral que caiu na prova, com certeza 

sua nota será prejudicada. O que não indica implicitamente que aquele aluno são sabia o 

conteúdo, sua falha estaria no assunto abordado pela questão da prova. 

Outro grande problema que os alunos enfrentam é em relação as tarefas de casa [Kha12]. 

Os alunos sentem uma certa frustração ao tentar fazer o dever de casa sem o auxílio e o feedback 

de um professor, o que baixa muito a motivação de realizar a tarefa. Os jogos funcionam como 

tutores e mostram ao jogador o que cada um está fazendo e se está progredindo ou não no jogo. 
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 4.4 Progressão 

Os jogos, especialmente os eletrônicos, são projetados para serem divididos em diversos níveis, 

estágios ou fases. Esta divisão se dá pelo fato do jogador precisar saber exatamente o que deve 

fazer em cada parte do jogo, e poder aprender e praticar todas as habilidades necessárias para 

superar os desafios do nível atual, antes de prosseguir para o próximo nível, geralmente mais 

difícil. 

Cada nível é projetado para que o jogador desenvolva suas habilidades ao máximo até 

aquele determinado ponto do jogo. Em muitos jogos considerados best seller, os jogadores 

devem aprender realmente as habilidades de determinada etapa do jogo para conseguir ir mais 

adiante, principalmente quando se opta por um nível de dificuldade mais avançado, onde os 

jogadores precisam dominar bem as habilidades de movimentação do avatar e de 

gerenciamento de recursos. 

O progresso de um jogador em um jogo muitas vezes pode ser gravado para que o mesmo 

possa conseguir sair do jogo a qualquer momento e poder voltar quando quiser do mesmo ponto 

onde estava antes de abandonar o ambiente. Geralmente, o jogo convida o jogador já no seu 

início a criar um perfil que armazenará toda a informação do progresso de seu avatar. Todas as 

informações sobre habilidades que o jogador aprendeu, itens que colecionou, medalhas que 

ganhou e níveis destravados irão permanecer junto ao perfil do jogador para que o mesmo 

consiga aprender novas habilidades e manter tudo o que já conquistou, auxiliando o jogador a 

manter a noção de sua progressão. 

 4.4.1 Level Design 

Vimos que os jogos são divididos por níveis ou fases para poder informar ao jogador onde ele 

está em determinado ponto do jogo, e ele deve ter um mecanismo para sinalizar que o jogador 

atingiu o próximo nível. Estes níveis são estruturados de forma a dar ao jogador uma ideia do 

que ele pode fazer para resolver o problema atual e obter um conhecimento dos problemas mais 

complexos a serem enfrentados em níveis mais avançados do jogo [Gee03]. 
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O padrão específico para progressão utilizado na grande maioria dos jogos é o aprendizado 

básico das habilidades no início de um nível, obrigado o jogador pouco a pouco a praticar e 

aprender mais sobre as habilidades aprendidas antes de passar para o próximo nível, no qual o 

jogador terá que exercitá-las mais e onde ele irá adquirir conhecimento de novas habilidades a 

serem dominadas. Esta escala crescente de aprendizado e de resolução de problemas baseados 

nas habilidades aprendidas passo a passo auxilia os jogadores a fixarem o que foi aprendido. 

A dificuldade encontrada pelo jogador depende do ritmo de aprendizado do mesmo. Gee 

[Gee03] afirma que os bons jogos confrontam o jogador nos níveis iniciais com problemas 

que são desenhados especificamente para permitir aos jogadores formar uma base geral sobre 

o que eles irão enfrentar mais tarde quando encontrarem problemas mais complexos em 

níveis avançados. Ele explica que frequentemente os níveis iniciais servem como tutoriais 

‘escondidos’ para o aprendizado do jogo. Iremos analisar sobre estes tutoriais no tópico 9.1. 

 

 

Figura 4.7 Exemplo de uma curva de level. 
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A Figura apresenta uma curva habitual de um jogo. Nela, vemos que o desafio aumenta 

com o tempo, porém o mesmo deve ser balanceado visando aumentar o desafio de acordo com 

as habilidades do jogador, testando as habilidades aprendidas a cada nível em um desafio final 

ou boss battle30. 

No ano de 1975, o psicólogo norte-americano Mihaly Csíkszentmihalyi publicou um estudo 

científico revolucionário chamado Beyond Boredom and Anxiety. Neste estudo, ele teve como 

foco um tipo específico de felicidade que ele denominou fluxo. Esta felicidade é atingida 

quando temos “a sensação gratificante e empolgante da realização criativa e do funcionamento 

elevado”. De acordo com Csíkszentmihalyi, as atividades que geravam o fluxo eram praticadas 

por puro prazer, ao invés de recompensas como dinheiro, status ou obrigação. 

Ainda de acordo com os escritos do autor, durante este tipo de trabalho árduo, mas ao 

mesmo tempo completamente estruturado e motivador, nós atingimos a mais alta forma de 

felicidade disponível para os seres humanos: o envolvimento intenso e otimista com o mundo 

a nossa volta. E é exatamente este o momento em que nos sentimos mais vivos, cheios de 

potencial e com um propósito, ou seja, é neste momento em que nós nos ativamos 

completamente como seres humanos [Csi13]. 

A pesquisa de Csíkszentmihalyi demonstrou que o fluxo era mais eficiente se viesse junto 

com uma combinação específica de metas escolhidas pelo próprio jogador, obstáculos 

pessoalmente otimizados e feedback contínuo, que compõem a estrutura essencial dos jogos. 

Ele chegou então à conclusão que os jogos são a melhor e mais consistente fonte de 

envolvimento prazeroso em nossas vidas. E foi mais além, ao se questionar o porquê de a vida 

real se parecer muito pouco com um jogo. 

Um de seus argumentos foi de que o fracasso das escolas, fábricas e outros ambientes 

cotidianos em oferecer o fluxo era um dos grandes problemas a serem enfrentados pela 

                                                      
30 Boss Batle, ou batalha com o chefe final da fase ou estágio. Geralmente é uma batalha contra um inimigo muito 

mais desafiador que todos os oponentes da fase até este momento, e que para ser superado, requer o domínio de 

todas as habilidades aprendidas até o momento. É a confirmação de que o jogador consegue utilizar de forma 

correta todas as habilidades aprendidas até aquele ponto. 
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humanidade. Já que os jogos nos deixam felizes, porque continuar a passar a maior parte de 

nossas vidas entre o tédio e a ansiedade? 

Os jogos permitem ao jogador poder tomar o controle da sequência de ações e conseguir 

dominar o jogo em seu ritmo. Em jogos que não possuem controle de tempo, o jogador tem a 

possibilidade de avançar seguindo o seu ritmo: ele escolhe se quer treinar as habilidades que 

vai aprendendo durante a experiência, ou se prefere ir direto ao objetivo para terminar o nível 

ou desafio final com o que ele aprendeu até o momento. 

As dificuldades a serem enfrentadas dentro de um jogo crescem à medida que o mesmo se 

aproxima do final do nível e diminuem após o término da fase e o início do próximo nível. 

Este padrão ajuda o jogador a superar a boss battle e ter como recompensa um período de 

descanso antes de um próximo desafio. Ativando de tempos em tempos uma carga de 

adrenalina e dopamina no jogador. 

Muitos jogos utilizam mecânicas que auxiliam o jogador a saber sobre o progresso, por 

exemplo, em um determinado jogo de terror, o jogador se encontra confinado em uma mansão 

com diversas portas, porém com apenas uma única chave que abre uma determinada porta. 

Quando o jogador consegue descobrir onde está a chave, um ícone de CHAVE x 1 aparece em 

seu inventário, e ao utilizar a chave na porta correta, o valor da chave vai para CHAVE x 0, 

permitindo ao jogador perceber diretamente o seu progresso [FS05]. 

 4.4.2 Linearidade X Exploração 

Muitos jogos e histórias são projetados para serem lineares, onde o jogador tem um início 

definido e vai evoluindo gradualmente em direção ao objetivo desejado. Diversos gêneros de 

jogo, em especial o RPG, permitem que o jogador tenha mais liberdade em sua progressão ao 

oferecer uma progressão de forma não linear, inserindo os jogadores em um imenso mundo 

aberto no qual o jogador pode explorar todo o ambiente com uma certa liberdade. 

Este tipo de opção de jogabilidade permite aos jogadores se envolverem em diversas 

atividades em paralelo à missão principal gerando oportunidades para manter o interesse do 

jogador sempre em alta. 
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 4.4.3 Aplicação na Educação 

O ambiente educacional possui uma padronização que é a de utilizar um sistema baseado em 

progresso aula a aula, com o conteúdo sendo abordado gradualmente a cada aula. Neste 

contexto, todos os alunos devem seguir o mesmo ritmo da sala de aula como um todo e devem 

estar sempre preocupados em não perder uma aula, seja por qual motivo for, sob o risco de 

ficar atrasado em relação a todos os outros alunos e provavelmente demorar muito tempo para 

conseguir alcançar o ritmo que os outros alunos estejam atualmente. E quando um assunto é 

coberto pela sala de aula, toda a turma deve mover para a frente e aprender o próximo tópico, 

pois o mesmo já foi coberto e não cabe mais à turma continuar naquele assunto. 

Os dois conceitos que são os mais importantes no meio de um jogo são a consistência e o 

crescimento [FS05]. Se em um jogo, o jogador aprende que um baú irá lhe dar dinheiro ou uma 

arma se for aberto, ele irá esperar sempre que todo baú que irá abrir lhe dará dinheiro ou arma, 

e os game designers se preocupam em manter esta consistência. Em uma sala de aula, cada 

professor tem o seu próprio meio de ensinar e cobrar dos alunos, modificando bastante a forma 

como eles se preparam para aprender. 

Ao utilizarmos um balanceamento do progresso do jogador e os benefícios do uso da 

exploração do conteúdo pelos alunos em detrimento do uso de um sistema linear, o ensino tende 

a se apresentar mais livre, e pode se adaptar de acordo o com o ritmo individual de cada 

aprendiz. Por isto que os jogos atraem tanto as pessoas, pois eles apresentam uma curva de 

interesse muito adequada ao ambiente do jogo: o jogador está constantemente sendo 

apresentado a novos desafios e novas formas de pensar em como resolver o problema, 

premiando o jogador que tenha um melhor espírito explorador. 

A escola atual raramente deixa espaço para o aluno assumir riscos e explorar novas formas 

de superar os desafios incompletos, com a penalização de ter que recomeçar do início todo o 

ano letivo por uma nota não atingida na escola. Isto impede completamente o desenvolvimento 

da criatividade do aluno e não leva em conta o fato de que todos nós temos um ritmo de 

aprendizado único, e que também possuímos a capacidade de expressar pensamentos e resolver 

problemas de formas diferentes uns dos outros. 
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Os professores, podendo ter a oportunidade de acompanhar o progresso dos alunos e 

observar como e onde os mesmos estão tendo dificuldades, conseguiriam construir um 

ambiente educacional bem mais dinâmico e interessante para o aluno. O professor pode ajustar 

o ritmo de progresso de cada aluno com base em dados estatísticos reais e no índice de 

satisfação pessoal de cada aluno, oferendo aos mais avançados novos desafios e oportunidades 

de descobrir novas utilizações de suas habilidades, e oferecendo aos mais novatos a 

oportunidade de praticar habilidades aprendidas até se sentirem com um verdadeiro mestre em 

determinada habilidade. Criando um estimulo a mais para que tanto os alunos mais avançados 

quanto os mais atrasados se interessem cada vez mais por participar mais ativamente do 

ambiente. 

De fato, a Khan Academy, uma plataforma gratuita de vídeos online, dá um exemplo de 

como o aprendizado ditado pelo ritmo individual funciona. Atualmente, no Brasil, a plataforma 

já atinge mais de 70 mil alunos com bastante sucesso, onde cada aluno tem a oportunidade de 

praticar aquilo que precisa e sente mais dificuldade, ao invés de apenas seguir o ritmo da turma 

como um todo. A plataforma, desde seu início, teve como proposta principal a aplicação do 

estudo individual de acordo com o nível de conhecimento de cada aluno, onde, através dos 

vídeos, cada aluno pode praticar diversas vezes o seu conhecimento baseado em suas 

necessidades pessoais. E desde o início este modelo vem fazendo bastante sucesso 

mundialmente, sendo implantado em várias escolas31. 

 

 

 4.5 Tomada de Decisão 

Em um jogo, a dinâmica que ocorre dentro do ambiente decorre das escolhas e interações feitas 

pelo jogador no mesmo. O jogador aprende a manipular o ambiente para que suas ações sejam 

tomadas com cautela para que ele escolha as melhores opções a cada jogada e movimentação. 

É o próprio jogador quem faz com que as coisas aconteçam dentro do ambiente, diferentemente 

de outros meios de mídia como os filmes e livros, o jogador não é um consumidor de história 

                                                      
31 A matéria sobre a Khan Academy no Brasil pode ser conferida em 

<http://olhardigital.uol.com.br/noticia/khan-academy-cresce-no-brasil-e-mira-escolas-publicas/45751> 
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que apenas assiste passivamente aos acontecimentos, e sim, um produtor da história principal 

[Sch14]. 

A liberdade dada a um jogador normalmente só está restrita pelas regras do próprio jogo, 

auxiliando o jogador a praticar a sua criatividade para poder resolver os problemas que surgirem 

da forma que sua lógica melhor resolver. Os jogos oferecem um sistema complexo de regras 

no qual os jogadores podem explorar através da experiência e descoberta [LH11]. 

Esta característica de poder mudar todo o ambiente do jogo de acordo com sua própria 

vontade dá ao jogador um poder supremo no ambiente. Jogos no estilo de estratégia e baseados 

em turnos, como o xadrez e diversos RPGs, dão ao jogador uma noção de controle sobre cada 

movimento possível de ser realizado. Cabe apenas ao jogador, baseado em sua experiência e 

em seu objetivo atual, realizar o melhor movimento ou jogada para seguir em frente no jogo. 

 4.5.1 Objetivos 

Os jogos têm objetivos, você simplesmente não entra em um jogo sem saber o que fazer, porque 

está realizando suas ações e desperdiçando seu tempo nele sem saber um propósito para isto. 

Os jogos geralmente possuem um objetivo geral, que é o que define quando você conseguiu 

terminar ou dominar o jogo – obtendo a vitória. Porém para se chegar ao objetivo definitivo 

final, geralmente o jogador deve enfrentar muitos diversos outros objetivos adicionais 

chamados de “missões” ou “quests”. 

Na realidade, um objetivo é o que diferencia uma atividade em um jogo da mesma atividade 

fora do ambiente do jogo. Um exemplo seria abrir um baú ou uma caixa. Na vida real podemos 

ter uma caixa em nossa casa ou mesmo um baú e não haver sentido abrirmos todos os dias ou 

eventualmente para ver se tem algo dentro do mesmo. Alguns jogos recompensam o jogador 

com a simples abertura de baús espalhados dentro do jogo, e com o cumprimento de outros 

objetivos e missões dentro do jogo, com uma arma poderosa, mais dinheiro, mais recursos, 

dicas de como derrotar determinado inimigo, entre outros. Transformando uma simples e 

rotineira atividade em uma chance de obter algo que seja valioso para o jogador, e por isso 

possui um sentido motivacional para ser tentado de se realizar. Squire [Squ11] afirma que os 
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objetivos seduzem o jogador a perseguir eles, e isto torna os objetivos um atrativo muito grande 

para os jogadores. 

O objetivo é o que define o que todos os jogadores irão realizar para chegarem ao final do 

jogo, e ele será o maior feedback do progresso do jogador. Um exemplo é o jogo Super Mario 

64, no qual cada jogador deve superar todos os obstáculos, derrotar o vilão Browser e salvar a 

princesa que está presa ao final do jogo. A forma como cada jogador irá derrotar o vilão, superar 

cada missão, conseguir liberar quais estágios e coletar todas as estrelas e coletáveis ou não 

depende de jogador para jogador. Mas no final, todos terão feito exatamente a mesma coisa: 

derrotado o vilão, salvo a princesa e ser recompensado com a animação do final do jogo. As 

opções extras que surgem durante o jogo são os objetivos adicionais do jogo que podem ser 

vivenciados por alguns jogadores e não por outros. 

O objetivo, que é definido pelas regras, é o que torna os jogos uma experiência bem mais 

atraente de ser vivenciada do que outras atividades da vida real, segundo Schell [Sch14]. Nos 

jogos, nós sabemos exatamente o que estamos fazendo, e porque estamos fazendo determinada 

ação, e também para onde devemos ir a partir do momento atual para alcançarmos os nossos 

objetivos. Isto de diferencia muito da vida real, onde nem sempre sabemos qual é o verdadeiro 

sentido por trás do que estamos fazendo no momento e para onde devemos ir. Não fica claro 

quais as regras que nos dizem se o que fazemos é a coisa correta ou não. 

Ainda de acordo com Schell, os bons jogos devem ter 3 importantes qualidades para serem 

considerados bons objetivos: serem concretos, onde o jogador sabe claramente o que fazer; 

serem atingíveis, que os jogadores possam possivelmente conseguir se tentar e serem 

recompensantes, pois o jogador irá dedicar uma parte essencial de seu tempo para aquele 

objetivo no jogo. 

 4.5.2 Objetivos adicionais 

Muitos jogos possuem um sistema de mini objetivos alcançáveis dentro do jogo, sendo 

opcionais ou não, para dar ao jogador a opção de explorar um evento paralelo à história 
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principal. Estes eventos são conhecidos como “sidequests”, eles surgem dentro do jogo para 

oferecer aos jogadores um meio de explorarem um novo ponto de vista e novas localizações. 

Esta é uma ideia bastante atraente para manter os jogadores motivados, além de permitir 

aos jogadores que são mais exploradores terem a oportunidade de praticar outras habilidades 

além das básicas requeridas para se passar de nível. Prolongando, assim, a vida útil do jogo e 

diversificando as opções de jogo para os diferentes tipos de jogadores. 

As recompensas dadas pelos objetivos adicionais são um estímulo a mais para os jogadores 

procurarem ver o jogo de novos ângulos e tentarem priorizar seus objetivos secundários. Muitas 

das sidequests seguem um padrão, por exemplo, dando novas e potentes armas para quem tentar 

realizar determinado tipo de missão, incentivando o jogador a procurar sempre escolher o 

mesmo tipo de sidequest. 

 

 4.5.3 Aplicação da Educação 

O objetivo primário e os objetivos secundários podem ser vistos na educação atual como passar 

de ano (objetivo primário) e aprender determinada matéria suficiente para obter, pelo menos, a 

nota mínima exigida pela matéria (geralmente 7,0). O que leva a um ciclo estressante de 

correria para se aprender o suficiente de uma determinada matéria e tentar passar pelas provas 

anuais e no final conseguir passar de ano. Os alunos têm uma liberdade bastante limitada neste 

processo, visto que toda a classe deve seguir em um mesmo ritmo constante e possuem pouco 

tempo para se organizarem a fim de priorizar suas matérias. 

Ao orientar os alunos sobre um objetivo primário a ser alcançado e oferecer aos mesmos 

uma oportunidade de cada um poder definir e explorar seus objetivos pessoais de acordo com 

as suas necessidades, o ambiente educacional passaria a ser melhor visto pelos alunos como 

um local mais dinâmico onde se pode criativamente definir seus objetivos principais e com isto 

até mesmo incentivar os alunos a criarem grupos com interesses e objetivos comuns dentro do 

processo de aprendizado. 

As pessoas aprendem melhor quando são condicionadas a perseguir os objetivos pelas quais 

elas são apaixonadas [Squ11]. Com isto, elas conseguem se dedicar mais e mais ao contexto 
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no qual estejam demonstrando maior afinidade. Por exemplo, os objetivos adicionais dos jogos 

podem ajudar o jogador a conhecer melhor o mundo do jogo, evoluir o seu personagem, ganhar 

mais dinheiro para adquirir mais posses, socializar com outros jogadores, etc. Cabe ao jogador 

decidir quais objetivos adicionais irá querer perseguir e tentar resolver estes objetivos 

adicionais além dos principais. Desta forma, a escola deveria funcionar estimulando os alunos 

a perseguirem objetivos adicionais que sejam melhor adaptados ao interesse de cada aluno com 

base no contexto a ser estudado. 

A conscientização e a priorização dos objetivos individuais de cada aluno são um forte 

motivador para que o ambiente educacional se torne mais atraente para os mesmos. Ao estudar 

uma determinada matéria, com a plena conscientização do porquê precisar estudar a mesma, o 

aluno ganha um autoconfiança e motivação para investir cada vez mais seu tempo mesmo fora 

da sala de aula, pois o mesmo pode assim acompanhar o progresso de seus esforços e saber 

porque gasta seu tempo neste processo. 

 

 

 4.6 Visão Global 

Os jogos fazem com que os jogadores pensem de forma mais global, observando como o mundo 

como um todo se comporta, ao invés de apenas pensar no que se está fazendo no momento. 

Habilidades aprendidas em um nível são geralmente aproveitadas para um uso mais complexo 

em um nível posterior, incentivando o jogador a compreender porque precisa aprender 

determinada habilidade. Em um jogo, cada inimigo derrotado irá influenciar em todo o 

acontecimento geral do jogo. Um exemplo são os jogos de RPG, onde a derrota de um inimigo, 

por mais simples que seja, geralmente dá aos jogadores um pouco de pontos de experiência, 

um pouco de colecionáveis como moedas de ouro e diversos outros itens, incentivando assim 

o jogador a derrotar até mesmo os inimigos mais “simples” com a finalidade de obter pequenas 

recompensas, para que, juntas, o tornem um personagem mais evoluído. 

Isto evidencia que os jogadores irão tentar realizarem seus movimentos no jogo visando um 

objetivo mais geral e global em todo o ambiente do jogo, dando ao jogador a noção exata do 

significado de cada ação atual realizada pelo mesmo. 
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Muitos jogos inclusive possuem um sistema de troca entre diversos personagens, em que 

cada um deles apresenta habilidades únicas que devem ser aprendidas pelo jogador para ter 

sucesso no andamento do jogo. Como exemplo, temos o jogo Final Fantasy X-2, que possui 

diversas opções de evolução dos personagens, equipamentos, magias e demais características 

para poder progredir na história. Onde cada um dos personagens pode e deve aprender 

habilidades e características únicas para que se possa progredir no jogo. 

 

 

Figura 4.8 Tela de menu do jogo Final Fantasy X-2. 

 

 

Estes tipos de jogos trabalham encorajando o jogador a pensar sobre os relacionamentos, e 

não em eventos isolados, fatos e habilidades. Isto é da mesma forma que a nossa sociedade 

atual funciona, onde cada ação deve ser pensada para não impactar negativamente outro aspecto 

da sociedade, um fato que podemos observar ao analisar as características do termo 

Desenvolvimento Sustentável. 

Jogos de cartas são um exemplo especial de como a visão global pode ser utilizada nos 

jogos. Um exemplo é o jogo de cartas Magic The Gathering, onde o objetivo é derrotar o 

oponente utilizando seus recursos e possuindo um certo número de possibilidades de jogada a 
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cada turno. Entre os diversos poderes que as cartas desde jogo permitem estão o de sacrificar 

seus próprios pontos de vida ou criaturas para causar algum tipo de prejuízo para o oponente. 

A utilização de tal recurso deve ser bem pensada pelo jogador, visando um possível benefício 

mais à frente com a jogada atual que o mesmo realizar. 

Esta característica de poder observar mais à frente tudo o que se está fazendo no momento, 

faz com que os jogos passem a fazer o jogador a pensar mais voltado para o resultado futuro 

do que o imediatismo. Os jogadores desenvolvem um senso de visão a longo prazo do que irá 

acontecer com suas ações imediatas no ambiente. Um ponto positivo para a nossa sociedade 

atual que tende a se adaptar cada vez mais às mudanças que vêm ocorrendo no nosso mundo, 

tanto ambientais quanto empresariais. 

 

 

 4.6.1 Visão do Futuro 

Os jogos considerados trabalham encorajando o jogador a procurar explorar bastante o 

ambiente antes de ir ao seu objetivo principal. Desta forma, os jogadores desenvolvem a 

habilidade de pensar lateralmente, não apenas linearmente, incentivando os jogadores a querer 

explorar todas as características que o ambiente do jogo possa oferecer. 

Jogadores podem repensar seus objetivos, estratégias e interesses a cada interação com 

novos desafios que o jogo proporcione. Os jogos da série de RPG Final Fantasy32 funcionam 

com estas características, onde os jogadores têm um objetivo claro final e no mundo do jogo 

eles podem realizar diversas outras ações, inclusive alguns que só são acessíveis após a 

conclusão do jogo, para poder evoluir os personagens ou ganhar armas especiais e modificar 

suas estratégias. Cabe então ao jogador decidir se vai querer tomar estes caminhos alternativos 

para buscar outras estratégias de jogo ou seguir pela meta principal. 

                                                      
32 Final Fantasy é uma popular série de games estilo RPG da empresa japonesa Square Enix. 
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Com isto, os jogadores podem estar sempre pensando mais globalmente em suas ações a 

serem realizadas no jogo, com um objetivo principal claro em mente e tomando cada decisão 

visando a conquista deste objetivo principal. 

 4.6.2 Aplicação na Educação 

A possibilidade dada pelos jogos de incentivar o jogador a pensar mais globalmente sobre suas 

ações, bem como a imensa quantidade de opções adicionais que os mesmos possam realizar 

são exemplos para que a educação possa seguir. Os alunos geralmente estudam determinado 

assunto em suas matérias sem terem uma visão mais global de como aquele determinado 

assunto irá influenciar em sua vida ou até mesmo dentro da escola nos próximos anos. 

Ao apresentar aos alunos um modelo em que cada assunto aprendido fará sentido em suas 

vidas futura e acadêmica, modificamos a forma como os mesmos pensam sobre cada passo que 

estão realizando dentro da escola. Ajudando a construir um ambiente mais interessante para os 

mesmos, visto que cada pequena parte aprendida irá se mostrar relacionada com o objetivo 

principal do aluno de forma mais clara para o mesmo. 

Um ambiente onde os alunos possam ver todo o ambiente de forma a saber exatamente onde 

está e o que deve fazer para se chegar à próxima etapa seria um ambiente bastante atraente para 

os mesmos, incentivando os alunos a perseguirem mais diretamente seus próprios objetivos 

definidos. 

O padrão de uma prova escolar é testar apenas o assunto que foi visto em sala de aula, 

muitas vezes o período de ensino não dá tempo de abranger o assunto mais a fundo ou outros 

assuntos em paralelo [Kha12]. Os professores se concentram em ensinar aos alunos apenas 

aquilo que será testado, o que irá ser exigido na prova, e não aproveitam para explorar o 

conteúdo de uma forma mais global, incorporado os elementos relacionados ao assunto 

principal. Como as lições são divididas em assuntos, ao término de um determinado assunto, 

ele é dado como terminado e um novo assunto é apresentado aos alunos, o que não os deixa ir 

mais a fundo naquele determinado assunto e ainda não os permite explorar lateralmente mais a 

fundo sobre o mesmo. 



93 
 

 

 4.7 Imersão 

Imersão é definida como uma condição psicológica onde uma pessoa concentra toda sua 

atenção em uma simples atividade. Diversos jogos possuem a capacidade de despertar esta 

imersão no jogador, característica que faz com que os jogos se tornem inesquecíveis. 

A quantidade de imersão acaba por tomar completamente o foco do jogador para o jogo, e 

um dos elementos que mais auxilia a chamar a atenção para um bom jogo é a sua narrativa. 

Jane Murrat definiu a imersão como uma “suspensão da descrença”, fazendo o jogador deixar 

de encarar o mundo real como o possível e entrar completamente no mundo virtual, tornado o 

mesmo o real para ele [Mur97]. 

Os jogos fazem com que o nosso cérebro se concentre totalmente na atividade que estamos 

realizando, criando um profundo envolvimento mental com os mesmos. As possibilidades 

dentro dos jogos permitem que os jogadores estejam sempre pensando no que podem e devem 

fazer em seguida, e os fazem olhar constantemente ao redor do mundo do jogo para observar o 

ambiente de possibilidades e procurar uma melhor opção de ação. 

Um dos pontos mais fortes, e que para diversos jogadores se torna o ponto memorável do 

jogo, é a batalha contra um chefe de fase. Diversos são os exemplos de chefões de fase em 

vídeo games que ficam registrados na memória dos jogadores: Mr Bison, Sephirot, Diablo, 

Browser, zumbis e outros. Os chefões de fase realmente são a oportunidade de o jogador 

praticar tudo o que ele sabe da forma mais imersa possível, pois são os mesmos que irão provar 

se o jogador é capaz de realizar sua missão e seguir em frente ou fazer com que o jogador 

permaneça no mesmo lugar, sem progredir na história. Desta forma, a dura batalha contra o 

chefe é uma característica que faz com que seja vista como um ponto onde o jogador se sente 

completamente concentrado no jogo e dedicado a vencer o desafio independente do que haja 

ao seu redor. 

Os elementos que favorecem a imersão do jogador são, entre outros, a diversão, o feedback, 

a imersão, o senso de triunfo e a interação social. O estado emocional em que o jogador se 

encontra completamente imerso dentro do ambiente é chamado de ‘Fluxo’. 
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 4.7.1 Flow 

Os jogos possuem um apelo emocional muito grande, este apelo é o que faz com que os 

jogadores adquiram vontade de se manter permanentemente atuando no ambiente ou mundo de 

jogo, sendo absorvido pelos aspectos do ambiente, até se sentirem completamente imersos 

neste ambiente. Essa completa imersão experimentada pelos jogadores durante um jogo é 

chamado de fluxo ‘flow’. 

Flow pode ser definido como a completa imersão de uma pessoa em uma atividade, a ponto 

de não perceber a realidade a sua volta e esquecer até mesmo que esteja participando do jogo. 

Em resumo, o jogador se sente ‘dentro’ do jogo fisicamente, como se o seu avatar do jogo 

refletisse a sua própria pessoa dentro do ambiente. Os jogos imersivos são os que mais possuem 

a capacidade de criar e manter o estado de flow. Por outro lado, a grande liberdade que o jogador 

possui no ambiente do jogo também pode ser uma dificuldade para a experiência do mesmo, 

quando a frustração por não saber ao certo o que fazer toma conta do jogador. 

Csíkszentmihalyi, em seu livro Flow the psychology of optimal experience 

(Csíkszentmihalyi, 2000) define flow como um estado mental de imersão total, onde o jogador 

é completamente absorvido e se torna despreocupado com as coisas fora da experiência 

imediata (RABIN, 2013 p.77). Esta tarefa requer uma extrema concentração do participante, 

tanto que somente um conjunto muito seleto de informações pode ser permitida de estar 

trabalhando ao mesmo momento. Gerando uma experiência genuinamente satisfatória em um 

estado de consciência que absorve completamente o foco do participante na atividade que está 

realizando no momento. 

O flow deriva do conceito de optimal experience, que é a otimização da experiência do 

usuário em sua atividade atual. Uma das características mais conhecidas universalmente da 

experiência optimal experience é que a pessoa se torna tão envolvida no que está fazendo que 

a atividade se torna espontânea, realizada quase automaticamente pela pessoa [Csi13]. Um dos 

fatores que ativa o fluxo é o jogador conseguir enfrentar um desafio no limite correto de sua 

habilidade, nem tão difícil e nem tão fácil demais para o seu conhecimento. Através dos estudos 

sobre a optimal experience, Csikszentmihaly chegou ao conceito do fluxo como uma atividade 

que procura manter o jogador no Flow Channel. 
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Figura 4.9 O Flow Channel de Csikszentmihaly. (Konami, 1986). 

 

A figura apresenta o Flow Channel que é o canal otimizado para a experiência do flow, é 

nela que o jogador deve permanecer durante toda a experiência, do início ao fim, para que a 

mesma não cause sentimentos negativos como a ansiedade quando o jogo apresenta muitos 

desafios extremos para uma pouca habilidade atual do jogador, e nem cause aborrecimento, 

que é quando o jogo apresenta um desafio muito fácil para um jogador que já possua muita 

habilidade. Este balanceamento entre a habilidade e o desafio deve ser procurado para manter 

o jogador no canal do fluxo durante toda a experiência no jogo. 

A arte japonesa de tiro com arco e flecha, a cerimônia do chá inglesa e outros rituais zen 

budistas tem em suas raízes estados mentais e atitudes que inspiraram o conceito de flow que 

Csikszentmihalyi criou. A extinção do ser, do ego e do conceito de passagem do tempo é uma 

questão normal no Budismo. Muitas pesquisas anteriores identificaram os momentos de 

extinção do sentido do ‘eu’ em várias atividades humanas como: uma vitória atlética, o aplauso 

do público, atingir o topo de uma montanha, orgasmo sexual e meditação profunda. Todos estes 

são momentos de uma autossatisfação muito alta e de um aproveitamento da vida extremamente 
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grande. Em todos estes momentos, o sentido de si mesmo é suspenso momentaneamente 

[Gre03]. 

O flow é tão importante para os jogos conseguirem atrair a atenção do jogador que diversos 

pesquisadores tentam classificar as características que fazem com que esta experiência seja 

repetida por diversas vezes. Grenne (GRENNE, 2003) afirma que se pudermos ajustar como os 

efeitos de um sistema são afetados em uma situação de jogo e combinarmos com algumas 

características, podemos repetir várias vezes o estado de flow. 

A figura 4.10 mostra um estudo de Csikszentmihalyi identificando as emoções que podem 

surgir durante uma experiência de acordo com o balanceamento entre desafio e a habilidade do 

jogador. Analisando a figura, vemos que as emoções mais positivas surgem quando o jogador 

experimenta desafios completáveis com uma alta habilidade de superação. É neste ponto onde 

surgem os sentimentos de controle, excitação e flow. Por outro lado, vemos que se o jogo 

apresenta muito desafio e pouca habilidade temos o oposto – o jogador começa a desenvolver 

sentimentos negativos como ansiedade, preocupação e apatia pela experiência que está tendo. 

A busca de aspectos que aumentem a felicidade é um dos principais aspectos que os game 

 

 

Figura 4.10 Emoções durante a experiência de um jogo de acordo com Csikszentmihalyi. 
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designers procuram incluir ao projetar seus jogos. As emoções positivas dos jogos aumentam 

a motivação dos jogadores em querer jogar mais para experimentar cada vez mais emoções, o 

que torna os jogos uma atividade bastante auto motivacionais. 

 4.7.2 Personalização 

Muitos jogos permitem ao jogador criar um avatar virtual, definindo não apenas a sua aparência 

física e vestimenta, mas também todas suas características emocionais e personalidades 

individuais. Os jogos do tipo RPG são especialistas na construção de um personagem 

personalizável de acordo com os gostos pessoais de cada jogador. No aclamado jogo The Elder 

Scrolls Oblivion, o jogador pode escolher entre diversas classes de personagem e personalizar 

o seu jogador de acordo com a personalidade desejada pelo mesmo. 

Muitos dos jogos nos quais o jogador escolhe um personagem já pré-definido oferecem a 

possibilidade de o jogador pelo menos escolher o nome do personagem a ser controlado. Este 

incentivo a mais ajuda a criar, no jogador, um elo de conexão entre ele e o personagem principal 

da história. Muitos jogos vão além, ao permitir o jogador escolher o nome tanto do herói quanto 

de seus companheiros de jornada. Os primeiros jogos da série de RPG Final Fantasy possuíam 

esta característica, e muitos dos jogos de The Legend of Zelda permitem ao jogador renomear 

o herói principal, Link, mesmo sendo este um ícone do mundo dos jogos e tendo seu nome 

altamente reconhecido na comunidade gamer. 

 4.7.3 Narrativa 

Um dos elementos que muitos jogos utilizam para prender a atenção do jogador e o manter 

focado no jogo para descobrir o que irá acontecer em seguida é a construção de uma história 

envolvente. A narrativa em um jogo é especialmente utilizada para fazer o jogador sentir a 

experiência do jogo como algo pessoal, auxiliando o mesmo em sua completa imersão no jogo. 

Este elemento, que nos jogos eletrônicos atuais utiliza diversos conceitos já estabelecidos 

pela indústria cinematográfica, auxilia a aumentar a imersão do jogador no jogo e possui a 
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vantagem, em relação aos filmes, de ser construído de acordo com as decisões tomadas pelo 

próprio jogador. Muitos jogos do estilo RPG possuem uma história bastante elaborada e muito 

envolvente, até mesmo emocionalmente, para diversos jogadores. 

O jogo de RPG Final Fantasy VII é considerado por muitos um dos jogos que possui um 

dos momentos mais marcantes da história dos games, considerado por muitos até mesmo um 

dos mais tristes da história dos jogos. Em determinada passagem da história, a personagem 

controlável e querida pelos jogadores, Aerith, é morta a sangue frio pelo vilão Sephirot, que 

passou a ser odiado pelos jogadores e ajudou a criar um sentimento de vingança que os fez 

querer seguir a história até o final para vingar a morte de sua personagem querida. 

Muitos jogos utilizam também de conceitos históricos reais do mundo, como as histórias 

das guerras mundiais ou evolução da humanidade e do planeta, colocando o jogador como o 

protagonista principal da vitória sobre os inimigos ou mudanças realizadas no ambiente global 

da terra, apelando para o sentimento de mudança da realidade passada. Bateman [Bat06] ainda 

sinaliza que jogos baseados em narrativa devem, ao máximo, prestigiar a imersão no roteiro, 

 

 

Figura 4.11 Cena da morte de Aerith no jogo Final Fantasy VII. 
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as recompensas bem definidas e a identificação do jogador com o papel que ele desenvolve no 

universo do jogo. 

 4.7.4 Pontos de Vista 

O jogo é uma oportunidade de interpretar um papel, se envolver e descobrir uma história do 

ponto de vista de outra pessoa. Muitas vezes esta história apresenta elementos históricos ou 

fantasiosos de forma bem construída para que o jogador possa ir passo a passo despertando o 

interesse e descobrindo novas oportunidades de visualização do mundo do jogo. Estes pontos 

de vista podem ser feitos tanto do ponto de um único personagem como de diversos 

personagens com diferentes pontos de vista da mesma narrativa. 

Em jogos com grande grau de personalização da história, como os jogos de RPGs, os 

jogadores podem ainda ter diferentes pontos de vista mesmo estando com o mesmo personagem 

jogável, diferenciando um do outro apenas pelas escolhas que o próprio jogador faz dentro do 

jogo. Em jogos no qual o jogador deve optar por diversos personagens, como o caso do jogo 

de aventura e exploração Heavy Rain, diversos pontos de vista diferentes são apresentados ao 

jogador, diversificando a jogabilidade. Este recurso é conhecido como subjective treatment. 

Este tipo de jogo, com diversos pontos de vista, permite ao jogador obter um conhecimento do 

mundo do jogo bem mais amplo, inserindo o jogador em diversos papéis e locais diferentes. 
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Figura 4.12 Jogo Heavy Rain, onde o jogador controla diversos personagens em uma aventura. 

A morte de um personagem neste jogo é considerada uma reviravolta na história mais do 

que uma derrota para o jogador. Pois a narrativa do jogo muda de acordo com o que os 

jogadores fazem dentro do jogo, por exemplo, caso algum personagem morra durante uma 

determinada cena do jogo, o que não é um fato muito difícil, visto a complexidade dos desafios, 

toda a narrativa a partir daquele momento muda para se adaptar ao acontecimento atual, 

inclusive os finais possíveis para o jogo são bastante diversificados. 

Quando jogadores jogam MMORPGs como World of Warcraft, eles frequentemente jogam 

em equipe, com cada um dos personagens possuindo uma habilidade diferente. Por exemplo, 

um jogador pode ser um guerreiro, mas apesar de ele precisar entender tudo que o guerreiro 

pode fazer, ele deve entender o papel dos outros tipos de combatentes para poder realizar as 

ações em grupo de forma mais coordenada, ampliando, assim, o seu conhecimento como um 

todo. Isto é a forma como os ambientes de trabalho reais funcionam, com equipes que dividem 

o trabalho de acordo com as habilidades individuais para maximizar a eficiência da equipe 

como um todo. 

Neste jogo, o jogador deve resolver diversos mistérios controlando diferentes personagens 

que se encontram na mesma história com objetivos e vidas diferentes. Todos eles possuem uma 
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visão de mundo e experiências pessoais próprias, e o jogador deve controlar cada um por vez 

para tentar solucionar os mistérios que vão aparecendo. 

A morte de um personagem neste jogo é considerada uma reviravolta na história mais do 

que uma derrota para o jogador. Pois a narrativa do jogo muda de acordo com o que os 

jogadores fazem dentro do jogo, por exemplo, caso algum personagem morra durante uma 

determinada cena do jogo, o que não é um fato muito difícil, visto a complexidade dos desafios, 

toda a narrativa a partir daquele momento muda para se adaptar ao acontecimento atual, 

inclusive os finais possíveis para o jogo são bastante diversificados. 

Quando jogadores jogam MMORPGs como World of Warcraft, eles frequentemente jogam 

em equipe, com cada um dos personagens possuindo uma habilidade diferente. Por exemplo, 

um jogador pode ser um guerreiro, mas apesar de ele precisar entender tudo que o guerreiro 

pode fazer, ele deve entender o papel dos outros tipos de combatentes para poder realizar as 

ações em grupo de forma mais coordenada, ampliando, assim, o seu conhecimento como um 

todo. Isto é a forma como os ambientes de trabalho reais funcionam, com equipes que dividem 

o trabalho de acordo com as habilidades individuais para maximizar a eficiência da equipe 

como um todo. 

 4.7.5 Aplicação na Educação 

Os jogos tentam atrair a atenção do jogador para que ele permaneça imerso no ambiente o maior 

tempo possível, e aplicando elementos como narrativa e uma boa apresentação visual, o jogador 

pode se sentir mais imerso no jogo. Este fato é determinante para que o jogo se torne mais 

atraente e que cause no jogador uma vontade de explorar o ambiente mais a fundo. 
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Pesquisas empíricas foram feitas nesta área e sugeriram que o material incluído dentro de 

um contexto de fantasia pode melhorar o aprendizado bem mais que um ambiente genérico, 

descontextualizado [Cor93] [GAD02]. A sala de aula tradicional dificilmente consegue atrair 

o aluno de forma tão intensa a ponto de imergir o jogador fazendo com que o mesmo se sinta 

com vontade de explorar todas as possibilidades dentro do ambiente escolar. Devido à sua 

característica, muitos dos alunos sentem apenas que estão cumprindo uma carga horária 

imposta para poder chegar em casa e terminar suas obrigações, sendo assim, vendo a escola 

apenas como um local onde eles têm a obrigação de comparecer e a pressão por serem sempre 

os melhores da turma, e não onde podem se divertir enquanto aprender novas e interessantes 

habilidades. 

Um ambiente educacional onde os alunos se sintam mais imersos, no qual possam ter a 

chance de personalizar sua história individual, além de seguir um fluxo de aprendizado definido 

por eles, seria bastante interessante a ser adotado. Isto ajudaria a aumentar a curiosidade e a 

motivação dos alunos em ir cada dia para a escola. 

O fluxo realmente seria o aspecto mais desejado para qualquer professor no processo de 

ensino, visto que a falta de atenção dos alunos a cada certo período de tempo é evidente. Os 

alunos não conseguem manter a atenção voltada ao que está sendo dito todo o tempo, o que 

pode acabar em uma falha no aprendizado do mesmo. Isto é conhecimento como queijo suíço, 

onde o aluno aprende sobre determinado assunto, porém ficam faltando diversos “buracos” no 

processo que faltam ser preenchidos para que se complete o assunto inteiro. 

 4.8 Socialização 

A teoria da autodeterminação define que as pessoas têm uma necessidade inata para colaborar 

com outros e realizar ações coletivas, fazendo parte de um time. Os jogos sociais possuem um 

forte apelo emocional em relação à participação em grupos. Desde a antiguidade, na era de 

Heródoto, as pessoas utilizavam os jogos para fortalecer o convívio social. Elas se reuniam 

para jogar diversos jogos, como o xadrez, nas praças públicas das cidades daquela época. 
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Referente ao universo online, nenhuma outra atividade é mais popular entre amigos do que 

os jogos, mais até do que as atividades em rede social. Os jovens tendem a utilizar o Facebook 

e outras redes sociais principalmente como um meio para se conectar a outros jogadores e 

aumentarem suas conexões. 

Muitos pesquisadores desenvolveram experiências sobre o aumento da socialização devido 

ao uso dos jogos. Como exemplo, um estudo realizado por Greitemeyer e Osswald [GO10] 

concluiu que jogar videogames com conteúdo pró-social, se relaciona positivamente com o 

aumento de diferentes comportamentos sociais. Os participantes que jogaram videogames 

sociais se tornaram mais propensos a auxiliar os pesquisadores a participar de outros 

experimentos e a auxiliar individualmente pessoas em dificuldade. 

O pesquisador Bartle classificou os tipos de jogadores em quatro tipos, dependendo do 

estilo de jogo preferido de cada um deles. Uma das quatro classificações de Bartle são os 

jogadores do tipo Socializers, que são aqueles que utilizam as plataformas de jogo como um 

meio para encontrar e conhecer outras pessoas. 

Jogos de estilo massively multiplayer online (MMO), como o World of Warcraft, permitem 

que os jogadores participem de um ambiente fictício onde os personagens devem aprender a 

trabalhar em grupo para conseguir derrotar os maiores objetivos do jogo. Estes jogos permitem 

a formação de raids (guildas), nas quais grupos de diversos jogadores com diferentes poderes 

devem se reunir para conseguir determinados objetivos. Chegando a possuir de 25 até mais de 

100 membros de uma única vez em uma raid. 

Cada jogador assume um determinado papel ou classe diferente em que juntos eles 

conseguem unir suas forças e fraquezas individuais para conquistar um determinado objetivo 

que seria impossível para um personagem conseguir sozinho. Estes jogadores aprendem a 

conviver uns com os outros ao mesmo tempo em que estão participando de algo que é maior 

do que eles mesmos: um sentido de pertencer a um objetivo maior. O estilo de jogo MMO já 

foi tese de centenas de doutorados pelo mundo. 

Muitos jogadores destes tipos de jogos fazem parte de um fenômeno comum em bastante 

crescimento: o de parentes na vida real que jogam juntos online. Netos e avós, filhas e mães e 

diversas combinações estão surgindo no grande universo online para criar uma conexão 

incomum entre parentes que não havia antes. Durante este tempo em que as crianças estão 



104 
 

 

jogando juntas, tanto com parentes quanto com amigos, elas não estão apenas mantendo 

contato: elas estão na verdade perguntando, descobrindo, aprendendo e construindo coisas que 

as ajudem a completar seus objetivos, ou seja, elas estão praticando a criatividade. 

Um dos fenômenos mais visíveis desta coletividade entre os jogadores é a crescente vontade 

de auxiliar o próximo. Diversos jogos, especialmente os de redes sociais como o Facebook, 

dão ao jogador a oportunidade de participar ativamente na melhoria do jogo de seu amigo, com 

o jogador podendo enviar presentes, corações ou ajudar o jogador a cuidar de sua própria 

fazenda ou base, visitando a mesma. 

É bastante comum ver, em comunidades de jogos, pessoas que dominam um certo aspecto 

de um jogo popular e criam um site ou algum tipo de comunidade onde possam expor os seus 

conhecimentos e até mesmo objetos virtuais criados, para que outros jogadores possam utilizar 

do seu conhecimento. Também é bastante comum vermos jogadores experientes em 

determinado jogo criar um site ou um blog com dicas sobre como proceder no mundo virtual 

de seu jogo favorito. Inclusive, muitas vezes estes jogadores se tornam uma referência mundial 

em seu jogo favorito como um especialista em uma determinada característica de um jogo. O 

que leva o jogador a se sentir valorizado e o deixa mais propenso a querer transmitir 

conhecimento, aumentar o networking e auxiliar outras pessoas. 

As lições que estes jogadores estão passando para outras pessoas são muito valiosas para 

despertar nas mesmas um sentido de socialização e realização no mundo fora do jogo. Um 

aspecto muito importante em nossa sociedade atual. 

 4.8.1 Coletividade e colaboração entre os jogadores 

No início do ano de 2014, foi vivenciada uma experiência incomum realizada online, onde 

diversos jogadores participaram de um jogo online aberto ao mundo inteiro. A experiência, 

intitulada de Twitch Plays Pokémon consistia de um streaming33 ao vivo do jogo Pokémon Red 

                                                      
33 Streamming, uma forma de distribuição de dados na internet através de pacotes. A mídia a ser transimida não 

fica no disco rígido da máquina, mas sim, é armazenada em buffer no servidor online e retransmitida para todos 

computadores que acessarem o serviço. 
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em que todos poderiam participar controlando o personagem principal, e qualquer pessoa 

poderia enviar um comando para o jogador agir dentro do jogo. A cada ação informada por 

cada jogador, o jogo iria realizar a ação em sequência de ordem informada, com o intuito de 

saber se milhões de pessoas jogando juntas um mesmo jogo iriam se organizar e conseguir 

terminar o mesmo. 

Apesar da experiência contar com muitas pessoas que entravam no jogo apenas para criar 

o caos e estragar o andamento do jogo, e com ações simples como um acionamento de um 

botão para abrir uma alavanca demorar mais de 6 horas devido aos diversos comando, em 

apenas 16 dias os jogadores conseguiram terminar o jogo. 

Mas o resultado desta experiência foi uma incrível colaboração entre pessoas do mundo 

inteiro que não se conheciam e nem tinham contato direto antes do jogo. As pessoas que 

participaram do evento acabaram criando todo um ecossistema em torno da experiência que 

desenvolveram, entre outras coisas, em uma história de fundo bastante completa, envolvendo 

questões políticas, religião e sacrifícios provando que as pessoas conseguem se organizar em 

grupo para realizar uma tarefa difícil mesmo sendo gerenciadas por elas mesmas, sem 

coordenação.34 

Este fato já era visível em outras áreas da internet, como a Wikipédia, que é uma 

enciclopédia online livre, em que qualquer pessoa pode acessar e alterar o seu conteúdo. A 

experiência mostrou que as pessoas conseguiram se organizar para manter a enciclopédia 

atualizada e com informações coerentes, se organizando voluntariamente para vigiar todas suas 

alterações e manter a integridade das mesmas. Tudo isto sem nenhum tipo de liderança 

específica, apenas com auto-organização dos próprios envolvidos. 

                                                      
34 A experiência está documentada no site da Twitch TV e deu origem consequentemente a várias experiências 

semelhantes com diversos outros jogos eletrônicos. Pode-se conferir mais detalhes no site 

<http://www.twitch.tv/directory> 
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 4.8.2 Multiplayer Massive Online (MMO’s) 

Uma tendência crescente no mundo dos jogos são os Multiplayers Massive Online Games, os 

jogos para múltiplos jogadores online, que atraem diversos jogadores em um único ambiente 

no qual os jogadores assumem diversos papéis e podem interagir no ambiente para resolverem 

problemas juntos. Neste tipo de jogo, cada jogador pode seguir sua história principal ou tentar 

interagir com outros jogadores no mesmo ambiente para resolverem problemas juntos. 

 4.8.3 Aplicação na Educação 

As redes sociais trouxeram uma nova visão no sentido de como fazemos novas amizades e 

como mantemos as amizades já consolidadas. O mercado dos jogos eletrônicos se aproveitou 

bastante desta característica, e o facebook elevou a outro patamar a forma como podemos nos 

conectar através dos jogos. Os jogos sociais do facebook permitem acompanhar nosso 

progresso de qualquer lugar com acesso à internet, agir colaborativamente auxiliando amigos 

que estejam participando do mesmo jogo que nós e também agir competitivamente, 

comparando nosso progresso com pessoas de nossa rede. 

A educação é um passo muito isolado em comparação com a socialização proporcionada 

pelos jogos: os alunos são tratados de forma muito independentes e é deixado à sua própria 

força de vontade querer estudar para aprender mais, e com os aspectos da colaboração sendo 

resumido, muitas vezes, à um trabalho em grupo de alguns membros formados na sala de aula. 

Devíamos estimular os alunos a se socializarem já durante a sala de aula para que quando os 

mesmos chegarem à fase adulta ou à vida acadêmica nas universidades, já terem uma boa base 

de experiência em trabalhos em grupo e terem o conhecimento de como funciona o dia a dia 

das empresas dinâmicas de hoje, que exigem cada vez mais dos trabalhadores uma capacidade 

de comunicação e de organização de grupo de trabalho de diferentes personalidades. 

Um cenário possível de se imaginar com o benefício dos elementos dos jogos, seria onde 

os alunos pudessem praticar suas habilidades aprendidas combatendo online um com os outros. 

Neste cenário, cada aluno poderia escolher um tema e escolher um adversário, sendo este, um 
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outro aluno, e diretamente disputar seus conhecimentos um com o outro para obter um melhor 

ranking. O cenário também incluiria a possibilidade de os alunos se reunirem em grupos de 

dois ou mais membros para disputarem contra outro grupo de alunos. Este tipo de cenário 

ajudaria a estimular a colaboração e a manter os jogadores em um nível de motivação para 

aprender bastante elevado, ao permitir comparar o progresso de cada aluno com os seus amigos 

e dando a eles a consciência de que podem melhorar sua pontuação frente aos seus amigos de 

sala. 

 4.9 Tutoria 

A grande maioria dos jogos digitais adquiridos pelo formato de mídia física contêm, em sua 

embalagem, um manual de instruções com indicações de comandos e dicas sobre a jogabilidade 

do jogo. Entretanto este recurso se torna cada vez mais dispensável, pois os jogos eletrônicos 

são projetados para serem ferramentas bastante intuitivas, onde o jogador pode aprender o que 

se pode e deve fazer dentro do próprio jogo. 

Um projeto intitulado The Anatomy of Games, que realiza diversos estudos sobre o 

funcionamento dos jogos, teve como um de seus estudos realizado por Jeremy Parish, uma 

interessante visão sobre como o popular jogo Donkey Kong, de 1981, é um excelente exemplo 

de tutoria dentro do jogo35. 

A tela inicial do jogo apresenta ao jogador o que ele pode fazer de duas formas: o objetivo 

do jogador é visto imediatamente no início do jogo, quando o gorila Kong resgata a mulher e 

sobe para o topo da construção e o herói permanece no andar mais abaixo. E neste ponto, o 

pesquisador ressalta que mesmo se o jogador não entendeu exatamente o que se deve fazer, o 

jogo mostra algumas dicas para fazer o jogador se movimentar. Enquanto o macaco fica no 

topo da construção atirando barris com o intuito de chamar a atenção do jogador de que ele está 

lá o desafiando a subir pelas escadas, e enquanto diversas escadas são mostradas ao jogador em 

                                                      
35 O site do projeto e o estudo completo sobre o jogo Mario por de visto no link: 

<http://2dimensions.com/2013/05/27/the-anatomy-of-super-mario-i-its-on-like/> 
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um ambiente pequeno sem muitas opções de movimentação além da tela, o próprio jogo mostra 

outra forma de incentivar o jogador a subir. 

Se o jogador permanecer por muito tempo no andar mais abaixo sem se movimentar, um 

barril de óleo localizado atrás do jogador irá disparar uma bola de fogo que virá lentamente 

atrás do jogador para tentar matá-lo, obrigado o jogador a procurar subir em uma das escadas 

para escapar deste perigo. 

Destas formas, o jogo introduz explicitamente de diversas maneiras ao jogador o que deve 

ser feito dentro do jogo. 

 

 

Figura 4.13 Jogo Donkey Kong de 1981, apresentando pela primeira vez o personagem Mario.  

 

O próprio ambiente do jogo contribui para o jogador perceber que deve subir no nível: as 

diversas plataformas da construção em que o Kong está localizado são anguladas de tal forma 
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que criam o efeito visual de um caminho para cima, pois a cada andar que o jogador sobe pela 

escada, o piso se encontra em um ângulo que indica uma subida para o próximo nível. 

Este sistema de tutorial embutido geralmente é bem elaborado e mostra ao jogador o que 

ele pode fazer em determinada parte do jogo, podendo se apresentar de diversas formas com 

algumas apresentadas a seguir. 

 

 4.9.1 Radar 

Muitos jogos contam com um complexo sistema de radar, que permite ao jogador saber 

exatamente onde ele está localizado e para onde deve ir em seguida, e o que pode fazer dentro 

das localizações do ambiente do jogo. O jogo Grand Theft Auto V permite ao jogador interpretar 

três personagens fora da lei que utilizam técnicas ilegais como contrabando, assassinato, roubo 

e diversos outros para tentar ganhar dinheiro de forma fácil. 

Neste jogo, o jogador é apresentado à uma cidade virtual gigantesca representando a cidade 

real de Los Angeles, chamada no jogo de Los Santos. O jogador conta com diversas opções de 

interação, como lojas a serem roubadas, bancos a serem invadidos, locais para a prática de 

diversos esportes como golfe, tênis, e pessoas controladas pelo computador para se 

relacionarem com o jogador. 

Para que o jogador não se perca com tamanha quantidade de opções a se fazer e lugares 

para ir, o jogador conta com o acesso de um radar em formato de um mini mapa do mundo, que 

mostra ao jogador onde ele deve ir, o que ele pode fazer em determinado local e como encontrar 

uma rota para um local desejado. 
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Figura 4.14 Mapa do jogo Grand Theft Auto V mostrando diversas localizações interessantes ao 

jogador no gigantesco mapa de mundo. 

 

O mapa desta cidade sinaliza os diversos pontos que o jogador pode interagir, além de 

mostrar um trajeto entre um ponto e outro, calculando a rota em formato GPS e mostrando-a 

ao jogador em um mini mapa para que o jogador consiga chegar ao alvo desejado. 

Este tipo de radar é muito utilizado em diversos jogos, especialmente nos jogos em que o 

mundo é considerado aberto, ou seja, naqueles que o jogador não precisa seguir apenas um 

único caminho pré-definido. Com este recurso de auxílio ao jogador, ele tem a liberdade de 

explorar o ambiente e não se perder dentro do jogo. 

 4.9.2 Sinal 

Sinalização é um recurso extremamente utilizado nos jogos, especialmente os eletrônicos. Uma 

placa, sinal de exclamação, animação ou outro tipo de sinal dentro do jogo em determinada 

parte do nível mostra visualmente o que o jogador pode fazer ou que botão do controle ele deve 

pressionar para conseguir resolver determinado problema. Este é um tipo de mensagem 

bastante intuitiva e extremamente visual, fazendo com que o jogador possa obter imediatamente 
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uma indicação do que fazer sem que com isto a sua experiência de jogo sofra algum tipo de 

distração. 

Este tipo de mensagem mostra ao jogador exatamente qual ação ele deve fazer para 

conseguir superar determinado objetivo atualmente apresentado para o jogador. Ela é 

extremamente útil nos jogos para dispositivos móveis, como tablets e smartphones, devido à 

limitação do tamanho dos jogos e também pelos mesmos serem obtidos através de downloads 

pela internet, o que impossibilita aos mesmos virem acompanhados de um manual de instrução 

impresso em papel. 

Um dos exemplos é o popular jogo para dispositivos móveis, Flappy Bird. Nele, o jogador 

é apresentado à jogabilidade possível desde o início com sinais visuais indicando as 

possibilidades do mesmo em relação ao que o jogador deve fazer para conseguir avançar no 

jogo. O jogo mostra ao jogador passo a passo o que deve ser feito para que o jogador consiga 

movimentar o personagem no ambiente, apesar de os comandos serem simples e fáceis de 

aprender e memorizar. Diversos jogos funcionam com este mesmo pensamento e apresentam 

novas informações à medida que novas etapas do jogo surjam. 
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Figura 4.15 Jogo Flappy Bird apresentando instruções para o jogador. 

 4.9.3 NPC’s (Personagens Não-Jogadores) 

Diversos jogos contam com outros personagens NPCs que conversam com o jogador e o 

auxiliam a obter importantes informações sobre o andamento do jogo, e que podem ser 

consultados diversas vezes pelo jogador sempre que o mesmo precisar receber novamente as 

instruções. 

Nos jogos eletrônicos os NPC’s são programados para possuírem falas de acordo com o 

progresso do jogador, orientando o mesmo sobre o que está acontecendo na história e para onde 
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o jogador pode ir. Suas falas mudam e se adaptam de acordo com o ponto da história que o 

jogador se encontra, e com isto, eles são extremamente importantes para que os jogadores 

consigam acompanhar o progresso ou mesmo se recordarem de onde estavam, no caso de terem 

que passar um tempo fora do jogo. 

Este recurso é muito utilizado em jogos com mundo aberto, onde os jogadores visualizam 

um mapa-múndi enorme e têm liberdade de exploração por todo o mapa. Além de ser 

extremamente importantes para os jogos do estilo RPG, que confiam na interação do jogador 

com os NPCs para conseguir oferecer itens, pontos da história, abrir novos locais de exploração 

e muitas outras oportunidades de interação com o ambiente. 

O jogo de RPG eletrônico White Knight Chronicles permite ao jogador explorar um enorme 

mundo virtual contendo dezenas de NPC’s, com os quais o jogador pode interagir para obter 

informações sobre os acontecimentos do mundo do jogo. Neste jogo, os jogadores obtêm dos 

NPC’s missões paralelas, compras e vendas de itens e armaduras, informações sobre eventos 

acontecidos recentemente no mundo e prováveis eventos futuros, além de informações de como 

utilizar determinadas habilidades aprendidas, e muitas outras informações relevantes para o seu 

progresso na história. 

 

Figura 4.16 Vila no jogo White Knight Chronicles, onde o jogador pode interagir com dezenas de 

NPC’s. 



114 
 

 

Em jogos do estilo RPG que não são eletrônicos, o game master, que é um dos jogadores, 

faz a representação dos NPC’s com que os jogadores principais interagem e podem obter 

diversas informações acerca do mundo do jogo. No RPG Dungeons & Dragons um game 

master é responsável por criar as missões e deve auxiliar os jogadores, representando os outros 

personagens e oferecendo dicas dentro do jogo para manter os jogadores focados, informados 

e com um objetivo claro a se atingir. 

Este tipo de tutor pode ser visto também fora do mundo dos jogos, mas imerso no mundo 

do jogo Dungeons & Dragons, como no desenho animado Caverna Do Dragão, onde o 

personagem conhecido como mestre dos magos é a personalidade que faz o papel de tutor dos 

personagens principais, indicando aos mesmos o que fazer e dando dicas para que eles 

consigam prosseguir sozinhos. 

 4.9.4 Menu 

O menu é um dos recursos utilizados pelos game designers para permitir ao jogador configurar 

o jogo de acordo com o seu perfil. Inicialmente projetado para permitir dar uma pausa na 

jogabilidade e refrescar as ações frenéticas do jogador, o menu evoluiu para permitir ao jogador 

explorar melhor sua experiência de jogo. 

Muitos menus dentro dos jogos apresentam opções de configuração do próprio jogo e 

também a opção de consultar informações importantes para o jogador: o histórico do que se 

passou no jogo até o momento; dicas e comandos aprendidos pelo jogador; pedaços de papel 

ou mesmo fitas magnéticas com trechos de conversas importantes para a história; até um mapa 

geral do mundo, mostrando as áreas do jogo que já foram percorridas pelo jogador e onde ele 

ainda precisa explorar; bem como consultar e configurar habilidades aprendidas pelo jogador 

em um sistema de nível de habilidades. 

O jogo de RPG Ni No Kuni: Wrath of the White Witch possui um menu com diversas opções 

de customização para o jogador. Além da personalização do jogo, o menu conta com opções 

de distribuição de habilidades, histórico de missões, sub menu de magias e muitos outros. 

O menu deste jogo serve perfeitamente para o jogador ir acompanhando toda sua história, 
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Figura 4.17 Uma das várias opções do menu do jogo Ni No Kuni. 

progressão e aprender tudo sobre o jogo, podendo rever a qualquer momento o que pode e deve 

ser feito. Este tipo de auxílio é muito importante para o aprendizado, pois o jogador pode, a 

qualquer momento, pausar o jogo e rever tudo aquilo que ele precisa saber para conseguir 

progredir no jogo. 

 4.9.5 Narrador 

Alguns jogos pegaram emprestado um dos elementos da indústria do cinema para criar uma 

imersão maior no jogo utilizando-se de um narrador da história. O narrador é importante tanto 

para explicar como é a história do jogo, quanto para dar ao jogador dicas do que ele pode fazer. 

Um jogo que possui um ótimo exemplo de tutorial é o Little Big Planet. Neste, que é um 

jogo do tipo plataforma, o jogador deve escolher um avatar virtual, representado por um 

pequeno personagem na tela, e explorar dezenas de níveis em um mundo gigantesco. 
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Logo no início do jogo, um narrador se apresenta ao jogador e fala sobre o mundo do jogo, 

quem é o personagem, porque ele está ali e o que ele pode fazer. Pouco a pouco o narrador vai 

mostrando ao jogador o que mais ele pode e deve fazer dentro do jogo. 

 

 

Figura 4.18 Little Big Planet, onde o jogador interpreta um avatar em um mundo de brincadeiras. 

 4.9.6 Aplicação na Educação 

O papel principal do professor em um ambiente de ensino é servir como um tutor para que o 

aluno consiga aprender um determinado conteúdo, ou pelo menos deveria ser. Tutoria é o 

processo de falar e transmitir conhecimento com alguém e não para alguém, ou seja, o processo 

é muito mais pessoal e exige que o tutor esteja realmente interessado em transmitir o que sabe 

para o seu pupilo para que este consiga entender o que necessita fazer dentro do processo a ser 

aprendido. 
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Os jogos fazem isto de uma forma automática: basta começar a jogar, sem ao menos 

nenhuma instrução, que em pouco tempo podemos observar que os jogadores conseguem 

aprender o que é necessário para a experiência do jogo. Este aprendizado automático que os 

jogos oferecem se deve pelo excelente papel de tutor que os mesmos realizam, tanto para os 

jogadores experientes quanto para quem está iniciando no mundo dos jogos. 

Em seu livro, Salman Khan [Kha12] fala sobre como os alunos tendem a detestarem seus 

professores e amar seus técnicos esportivos, apesar de ambos fazerem o mesmo trabalho, que 

é servir como tutores. De acordo com ele, esta diferenciação ocorre porque os técnicos são 

vistos como alguém que incentiva os alunos a se tornarem melhor no que eles escolheram fazer, 

enquanto que os professores são vistos como alguém que tenta ditar o que os alunos têm que 

aprender por obrigação. Em um resultado negativo, os professores participam apenas 

demonstrando aos alunos onde eles falharam, enquanto que os treinadores estão lado a lado 

com seus alunos para incentivar os mesmo a lidar com a falha. 

Aliás, a já citada Khan Academy funciona muito bem como um tutor pessoal, ao passo que 

o aluno vai acompanhando o instrutor por vídeo, podendo repetir, pausar, reiniciar, voltar, 

adiantar e testar um assunto que se esteja aprendendo no seu próprio ritmo. 

A grande maioria das pessoas aprende através de associação, ou seja, relacionar um 

conteúdo de aprendizado com uma imagem do que está sendo estudado. Os jogos demonstram 

isto a toda hora, para cada ação que a pessoa toma, um elemento visual é apresentado ao 

jogador, fazendo com que o jogador aprenda de forma fixa o significado daquele elemento 

dentro do contexto. Muitas vezes em aula de aula, os alunos não têm a oportunidade de 

visualizar um conteúdo ensinado, dificultando o processo de associação e entendimento do 

mesmo. 

Os elementos apresentados neste tópico mostram como os jogos podem auxiliar de diversas 

formas aos jogadores não se sentirem perdidos. Diferente de muitos ambientes educacionais, 

onde os alunos muitas vezes se sentem perdidos ou ultrapassados pelos próprios colegas de 

sala, o que é um fator desmotivante para os mesmos, os jogos oferecem diversas formas de 

deixar o jogador se sentir à vontade para procurar entender em que ponto do jogo ele está e 

como deve proceder para atingir o próximo objetivo. 
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Se, em um ambiente escolar, os alunos tiverem a oportunidade de, a qualquer momento, 

poderem obter conhecimento acerca do seu progresso e objetivos atuais, bem como rever o que 

se passou, eles estariam a um passo de se tornarem mais independentes do auxílio direto do 

professor, bem como teriam mais capacidade de trilharem um caminho desejado por eles 

mesmos. 

 

 4.10 Surpresa (Incerteza) 

A surpresa é um dos elementos que fazem com que os jogos sejam atrativos, visto os jogadores 

sempre estão jogando com o objetivo de passar de níveis, e assim descobrir o que vem mais à 

frente. Cada nível é único em um jogo, e quanto mais o jogador se distancia do início, onde ele 

aprende os passos iniciais, ele tem conhecimento de que mais desafios virão, o que trará novos 

e diferentes inimigos, mais armas, novas mecânicas de níveis, roupas e acessório novos para 

customizar o seu avatar, além de diversos outros tipos de novidades. 

É da essência de um jogo permitir ao jogador saber determinadas coisas até conseguir 

dominar as mesmas e superar o desafio imposto com suas habilidades e conhecimentos 

adquiridos para só então mostrar ao jogador novas formas de visualizar o ambiente do jogo. 

Por isto que muitas pessoas gastam um tempo consideravelmente grande em um jogo e ainda 

não sentem que estão aproveitando por completo, pois sabem que o jogo ainda tem muito mais 

para oferecer. 

Este fato é extremamente notado no popular jogo World of Warcraft, onde os jogadores 

demoram diversos dias e até mesmo meses para conseguir chegar no nível mais alto possível, 

para que somente a partir daí sejam recompensados com mais missões e áreas que eram 

inacessíveis antes, quando os jogadores eram de menor nível. Não é à toa que este jogo é 

considerado por muitos como um dos melhores jogos já feitos e está sempre no topo das listas 

dos jogos mais jogados no ano nos últimos 10 anos. 

O vencedor do prêmio Nobel da física e mundialmente famoso, Albert Einstein, chegou a 

declarar que: “O jogo é a forma mais elevada de investigação”. O que prova que mesmo os 

maiores gênios consideram o jogo como uma das ferramentas mais positivas para se estimular 

a curiosidade e oferecem o elemento da surpresa. 
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Este é um fato muito visto em jogos do estilo RPG, especialmente os considerados mais 

tradicionais. Nestes jogos, os jogadores são recompensados com um tipo de recompensa 

diferente a cada vez que eles derrotam um inimigo ou abrem um baú. E nos melhores jogos, 

cada inimigo e cada baú possui um sistema elaborado de aleatoriedade, onde a cada vez que o 

jogador realiza a mesma ação, a recompensa vem de uma forma diferente, estimulando assim 

o jogador a realizar a mesma tarefa diversas vezes e esperar um resultado diferente a cada ação. 

Este tipo de surpresa auxilia o jogo a se tornar interessante para o jogador realizar uma ação 

sabendo que terá sempre uma surpresa como recompensa. E se a recompensa puder ser um item 

extremamente valioso ou raro, o esforço do jogador se torna ainda mais proveitoso para a 

decisão de realizar a mesma ação diversas vezes. 

 4.10.1 Curiosidade 

A curiosidade é um grande fator motivacional para se continuar descobrindo sobre um 

determinado assunto. De fato, como apontam Malone Lepper [ML87], a curiosidade é o 

resultado de uma falta de um certo conhecimento. Ela é um grande estimulante para que o 

jogador possa progredir no jogo e tentar novas abordagens para enfrentar os problemas. 

Um dos jogos que estimulam bastante a curiosidade a criatividade é o jogo de RPG The 

Elder Srolls: Oblivion, onde o jogador deve derrotar diversos inimigos e superar diversos 

desafios em sua jornada. Uma das maiores qualidades deste jogo em particular é que não existe 

uma forma exata e definitiva de superar os desafios ou derrotar um inimigo, o jogador tem uma 

grande liberdade em tentar superar seu desafio da forma mais criativa possível. O que dá ao 

jogador uma liberdade para poder experimentar e matar a sua curiosidade sobre o que pode ser 

feito com cada elemento do jogo. 

O jogador pode até mesmo reiniciar o jogo após terminá-lo com um mesmo personagem e 

interpretar um papel totalmente diferente do anterior, com um novo personagem e estilo de 

jogo diferente, variado assim a jogabilidade completa do jogo. O jogador pode escolher ser um 

humano com poderes mágicos voltados para o mal em um jogo, e em outro jogo ser o mesmo 

tipo de ser humano, com habilidades de um bárbaro voltado para o bem, ou mesmo um 
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lobisomem que se preocupa em ajudar o próximo. O jogo se adapta ao estilo do jogador e 

apresenta tanto o mundo do jogo quanto as reações dos NPCs serem ajustadas de acordo com 

a interação que o jogador faça com o ambiente do jogo. 

Um outro jogo, o Minecraft, possui uma característica muito interessante que é a de permitir 

aos próprios jogadores criarem seus mundos de jogo, assim como o outro jogo já comentado, 

o Little Big Planet. Com isto cada jogador de um destes jogos pode participar do mundo criado 

por outro jogador e saber o que ele criou, experimentando assim uma jogabilidade totalmente 

diferente da que ele está acostumado. Desta forma ele está sempre estimulado a buscar 

experimentar novas formas de vivenciar o seu mesmo jogo em um ambiente totalmente 

diferente. 

 4.10.2 Aplicação na Educação 

O elemento surpresa é um elemento positivo para aumentar o interesse de qualquer pessoa 

sobre um assunto que se queira entender, e quando se aplica este elemento ao ambiente 

educacional, que é tradicionalmente rígido em seguir um plano de aula, podemos perceber 

como este ambiente pode ser alterado para que aumente mais a capacidade de incentivar o aluno 

a estudar. 

Um ambiente onde cada aluno possa experimentar uma interação de acordo com sua 

criatividade e curiosidade, de forma a sempre oferecer ao aluno como retorno algo inesperado, 

de acordo com suas escolhas, seria um ambiente bem mais atraente para manter os alunos 

interessados em estudar tanto na escola quanto fora dela. 

A Quest To Learn dá um exemplo bastante interessante sobre como despertar a curiosidade 

nos alunos: nela, os alunos podem participar de missões, que incluem diversas atividades a se 

fazer tanto dentro quanto fora do ambiente da escola. Estas missões muitas vezes são secretas 

e devem ser descobertas pelos alunos mesmo antes de chegarem na escola. Muitas vezes eles 

recebem estas missões em seus celulares, escondidos dentro do material de dever de casa, entre 
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outras formas. Com isto, os alunos estão sempre esperando receber algum tipo de missão ou 

forma diferente de aprendizado, o que não deixa cair na rotina a vida escolar dos alunos36. 

 4.11 Gerenciamento de Recursos 

Diversos jogos trabalham com o conceito de gerenciamento de recursos, dando aos jogadores 

apenas uns poucos itens iniciais e materiais, para que o mesmo consiga avançar e melhorar sua 

condição de acordo com o seu esforço próprio por coletar mais recursos. Este gerenciamento 

de recursos em jogos é reconhecido como ‘micromanagement’. 

O uso do gerenciamento de recursos força os jogadores a aprenderem a atingir suas metas 

da forma mais produtiva possível. Alguns jogos, como o jogo de estratégia Age of Empires, 

dão aos jogadores um grupo inicial escasso de recursos em quantidades equivalentes e os deixa 

gerenciar os recursos de acordo com suas experiências para quem souber administrar melhor 

os recursos explorados. Desta forma, o jogo torna justo as possibilidades de ambos os 

jogadores, cabendo aos mesmos aprender a utilizar da melhor forma possível os seus recursos 

para superar a estratégia do outro oponente. 

Os jogos do estilo RPG são especialistas em garantir que os jogadores estejam sempre 

buscando melhorar seus recursos através da derrota de seus inimigos e exploração do ambiente. 

Geralmente uma das formas de dar ao jogador um novo recurso é através da abertura de um 

baú, gaveta de armário ou outro tipo de interação com objetos do ambiente. 

Um tipo de modificação de gerenciamento de recurso muito utilizado pelos jogos é o nível 

de dificuldade. Geralmente nos níveis mais difíceis, os recursos, tanto os iniciais quanto a 

probabilidade de encontrar em recurso durante o interagindo com os objetos ou nos inimigos 

derrotados, é bastante diminuído. Obrigado, assim, o jogador a aprender a otimizar os seus 

recursos de forma que eles sabem que não terão outros facilmente após utilizar os que possuem. 

                                                      
36 Uma entrevista com os alunos da Quest to Learn pode ser vista no site de vídeos da internet, youtube, em 

<oo.gl/Z237ej> 
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Jogos de tiro e de sobrevivência, como o Resident Evil, são os maiores exemplos de jogos 

que, ao aumentar a dificuldade, os recursos precisem ser melhor gerenciados. Quando se 

aumenta a dificuldade, as chances de encontrar mais armas e munições para suas armas se 

tornam muito mais escassas do que em outros níveis mais fáceis. 

 4.11.1 Tower Defenses 

Um estilo de jogo que faz muito sucesso com o gerenciamento de recursos são os jogos do 

gênero Tower Defense. Nele, os jogadores iniciam com o mínimo possível de recursos e têm 

um tempo curto para se organizarem e montar uma defesa contra uma horda de inimigos que a 

cada rodada vêm mais forte. O requisito principal para vencer os desafios a cada nível é 

conseguir utilizar de forma otimizada e inteligente cada recurso recebido, mesmo os recursos 

mais simples podem fazer diferença entre vencer ou ser derrotado em uma partida. 

Nos jogos deste estilo, o jogador deve defender a sua base, que pode ser sua casa, sua 

fortaleza, seu reino, sua fazenda e outros locais, de uma horda crescente e cada vez mais difícil 

de inimigos dos mais variados tipos. Uma simples decisão pode levar o jogador a progredir no 

jogo ou ter que refazer uma determinada parte de uma forma totalmente diferente da estratégia 

que foi adotada. 

 

Figura 4.19 Plants vs Zombies no lado esquerdo e Kingdom Rush, do lado direito. Dois Tower 

Defense bastante populares e conhecidos no mundo dos jogos para tablet. 
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Nos jogos da figura seguinte, podemos ver que o jogador assume o papel de um tipo de ser 

superior, no qual o avatar não aparece no jogo, ele apenas serve como um papel para que o 

jogador possa saber quem interage com o jogo em si. Você pode realizar diversas construções, 

sejam plantas ou castelos, para deixar o ambiente do jogo o mais defensivo possível contra as 

hordas de inimigos. Estes jogos são bons exemplos de como o gerenciamento de recurso é 

extremamente importante para se conseguir chegar a uma vitória. 

 4.11.2 Jogos de Fazenda 

Outro estilo de jogo, que faz uma mescla interessante entre gerenciamento de recursos e 

personalização, são os populares jogos de administração de fazenda. Este estilo de jogo é 

bastante popular nas redes sociais, como o Facebook, e permite que os jogadores construam e 

administrem uma fazenda virtual, cuidando de aspectos como os tamanhos das fazendas, 

alimentação dos animais e compra e venda de itens diversos. 

Como estes jogos utilizam o poder das redes sociais para manter os jogadores conectados 

com seus amigos, os jogadores são constantemente estimulados a acompanhar a capacidade de 

administração de seus amigos, saber como eles estão cuidando de suas fazendas e como seu 

progresso está em comparação com o progresso de outros. 

 4.11.3 Aplicação na Educação 

A proposta de dar ao jogador a oportunidade de iniciar com uma quantidade limitada de 

recursos e ensinar aos mesmos como obter novos recursos, deixando-os aprimorar de acordo 

com o seu ritmo e experiência pessoal é de extrema importância para ensinar os jogadores 

habilidades exigidas na vida real e no mercado de trabalho, que são a de ser criativo e trabalhar 

utilizando o material de acordo com o que se possui no momento, tirando o máximo de suas 

capacidades. 

Jean Piaget desenvolveu a teoria sobre os processos cognitivos da criança, onde ele conclui 

que cada indivíduo é o responsável pelo próprio aprendizado e possui um ritmo diferente. 
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Esta estratégia, de aprender a gerenciar os recursos da forma mais otimizada possível, 

permite aos alunos terem uma noção aproximada do que os espera na vida real, fora da sala de 

aula. Tendo a prática de a utilizar os recursos em sala de aula da melhor forma possível auxilia 

os alunos a controlarem todos os seus recursos que porventura venham a ser responsáveis em 

uma grande empresa ou mesmo em uma empresa própria, visto a crescente onda de 

empreendedorismo que é vista no Brasil e no mundo atualmente. 

Estes alunos podem, assim, ter uma visão mais realista e bem mais otimista do que os espera 

no futuro, ao ter a oportunidade de praticar habilidades de gerenciamento de recursos que 

possam a vir utilizar desde o período da escola. É extremamente importante o conhecimento de 

como maximizar os recursos disponíveis da melhor forma possível. E o poder dos jogos de 

tentar e errar até conseguir melhorar a eficiência é muito interessante. Este é inclusive o tema 

do próximo tópico, a simulação. 

 

 4.12 Simulação 

Um poderoso fator para entender qualquer sistema é a simulação do mesmo, especialmente 

quando é um sistema no qual não temos conhecimento ou oportunidade de verificar na prática 

como ele funciona em sua totalidade. Não existe realmente um aprendizado profundo se o 

aprendiz não se sente fazendo parte do processo de ensino. A melhor forma de compreender o 

funcionamento de um sistema complexo é experimentando o mesmo, algo que os jogos 

proporcionam diretamente e vivamente através das simulações. 

Devido ao fato de os simuladores incorporarem todas as regras do mundo real para que o 

sistema a ser simulado funcione de forma mais real possível, este elemento se torna 

imprescindível para auxiliar um estudo de determinado assunto. Com a simulação, é possível 

experimentar, com muita segurança, como seria a interação com um ambiente hostil ou mesmo 

a reação química provocada por misturas de elemento perigosos. Os simuladores permitem a 

qualquer pessoa experimentar um tipo de evento sabendo que as consequências de uma falha 

não irão atingir ou causar danos reais. 

Diversas habilidades não podem ser desenvolvidas em um simulador, porém o mesmo pode 

auxiliar o aprendiz com conceitos básicos para que o aluno consiga, futuramente, obter um 
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melhor entendimento de como o ambiente simulado funciona na prática. Como exemplo 

poderíamos falar sobre um simulador de direção, onde o aprendiz pode praticar suas 

habilidades de dirigir um carro do mundo real em um simulador que imita a física do mundo 

real numa pista de corrida real. O aprendiz pode simular como seria dar a partida em um carro, 

andar sem sair da pista, estacionar o carro na posição correta e outros tipos de atividades a 

serem feitas. Isto aumenta a autoconfiança do motorista quando ele sair do simulador e tiver 

que dirigir um carro no mundo real. 

Uma pesquisa feita por Dobnick [Dob04] mostrou que jogar videogames pode auxiliar os 

cirurgiões a diminuírem os erros cometidos em suas operações. Um outro exemplo de como 

um simulador pode ajudar bastante no mundo real é o desenvolvimento de habilidades que não 

podem ser desenvolvidas se não tiver a prática, como a habilidade de liderança. Existem 

diversos livros, tutoriais e materiais que ajudam a entender e poder ter uma base teórica do que 

é a liderança, mas é somente com a prática que esta habilidade pode ser desenvolvida. 

Um dos exemplos de uso da prática de liderança são os jogos do estilo RPG, tanto 

eletrônicos quanto de mesa. No jogo World of Warcraft, os jogadores podem se reunir em 

dezenas e até mesmo centenas de jogadores para enfrentarem um desafio muito maior do que 

os outros, conhecidos como raids. Estas reuniões de jogadores devem ser controladas por uma 

pessoa, que deve servir como um mediador do que a equipe inteira irá realizar e deve ter um 

bom controle administrativo de equipe ao distribuir as recompensas ganhas em cada aventura 

de forma igualitária entre os jogadores. 

Não é raro ver jogadores bem mais novos gerenciando outros jogadores de mais idade 

obedecendo suas ordens, jogadores estes que muitas vezes na vida diária fora do jogo, são 

personalidades importantes em seus empregos, assumindo até mesmo cargos de executivos. 

Um ponto muito positivo para estimular alguém a saber gerenciar e liderar um grupo de forma 

igualitária. 

Este tipo de experiência é tão bem visto que diversas empresas atuais já passam a considerar 

jogadores que são líderes nos jogos online como potenciais candidatos a posições de destaque 

em suas empresas. 

Outro tipo de liderança pode ser visto nos jogos de RPG de mesa, como o Dungeons & 

Dragons. Nele, um jogador deve fazer o papel do Dungeon Master, que é a pessoa responsável 
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por controlar todos os NPC’s e inimigos do jogo, bem como realizar a narrativa e manter o 

interesse dos jogadores no jogo, auxiliando os jogadores sempre que possível. Ele 

automaticamente aprende a ser o papel principal para que o jogo seja interessante e sabe que 

tem o poder de controlar o bem-estar de todos os jogadores, simulando, de certa forma, o papel 

de um gerente geral de um negócio com o objetivo de manter o negócio atrativo. 

 

 4.12.1 Visualização em Tempo Real 

Nos jogos e nos simuladores, o jogador pode experimentar o ambiente e ver em tempo real o 

objeto ou necessidade de sua atenção. Isto ajuda bastante ao jogador compreender exatamente 

um conceito que esteja aprendendo. 

Quando o jogador executa determina ação ou movimento, tendo a visão do que exatamente 

aquele tipo de ação significa, ele pode melhor absorver o conhecimento sobre aquele 

determinado assunto. Por exemplo, se o jogador está testando um simulador de pilotagem de 

aviões, cada comando que ele pode efetuar dentro do simulador, bem como cada movimento 

que o seu avião faça, ou mesmo a forma com que os controles da aeronave respondem fazem 

sentido ao jogador imediatamente. 

Auxiliando assim o jogador a compreender exatamente porque deve realizar tal comando, 

e especialmente, auxilia o mesmo a entender para que serve aquele determinado comando no 

contexto em que esteja sendo apresentado ao jogador. Pois o nosso cérebro funciona melhor 

quando podemos realizar associações entre os objetos e o contexto do que quando temos apenas 

um dos dois. 

 4.12.2 Aplicação na Educação 

A aplicação de um simulador no ambiente educacional é a opção mais facilmente 

compreensível de ser adotada, visto que o objetivo principal de um simulador é 

experimentarmos e compreendermos como um sistema funciona. Podemos alterar o seu 
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comportamento e observar como o sistema reage às nossas interações, visando, assim, um 

estudo aprofundado dos elementos que compõem o sistema e como os mesmos devem 

colaborar uns com os outros. 

Diversas habilidades e competências não podem ser adquiridas apenas com a leitura e 

compreensão de sua área, mas sim, com a vivência prática dos mesmos. Se, em um ambiente 

educacional, os alunos tiverem a oportunidade de praticar, mesmo que por um curto tempo, a 

simulação de um ambiente de trabalho da mesma forma como ele ocorre no mundo real, estes 

alunos teriam uma oportunidade de descobrir como seria a realidade que os espera no futuro de 

acordo com o ramo de trabalho que eles venham a escolher. O que dá uma enorme vantagem e 

diminui bastante a desmotivação frequente que vemos atualmente no dia a dia dos trabalhos 

das pessoas que escolheram uma profissão, estudaram durante vários anos sobre ela e nunca 

tiveram a oportunidade de realmente estarem em contato com a prática do exercício, para 

descobrir bem mais tarde que a decisão de carreira tomada por elas realmente não era a que 

mais os satisfaria como profissional. 

Um ponto sobre como a simulação de um jogo pode afetar a percepção do mundo real é o 

depoimento do jogador de futebol americano, Antônio Gates, deu sobre sua experiência em 

trocar o basquete pelo futebol americano. Segundo ele, o que o ajudou na transição de um 

esporte para o outro e na compreensão das regras do jogo foi poder jogar o simulador de futebol 

americano Madden [Squ11]. 

Além disso, alguns ramos não podem ser completamente compreendidos apenas pela base 

teórica vista em sala de aula, sem o uso da prática do exercício. Um dos exemplos é área da 

medicina, onde os alunos se sobressaem e desenvolvem melhor suas habilidades com a prática 

real do que com qualquer material de leitura, por isto que as faculdades de medicina possuem 

diversos aparelhos para que os alunos possam praticar e até mesmo corpos humanos nos quais 

os alunos podem ver e estudar completamente o funcionamento interno do corpo humano. 

Um outro exemplo é o ramo elétrico, onde a construção e operação de circuitos e materiais 

elétricos é muito diferente da forma de apenas ler um manual e memorizar o funcionamento de 

determinado componente, sem nunca ter realmente manipulado o mesmo. Por isto, os 

estudantes desta área possuem bastante prática a fim de conseguir entender como realmente os 

circuitos e maquinário funcionam. 
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 4.13 Produção 

Nos jogos, os jogadores também participam de ambientes de resolução de problemas de uma 

forma bem diferente do que em qualquer outra área: os jogadores são as peças principais que 

fazem as coisas acontecerem no ambiente, eles não apenas são consumidores estáticos de 

conteúdo. Os jogadores estão ajudando a criar o mundo do jogo com sua interação no ambiente 

e com isto descobrindo novas formas de experiências. 

Muitos dos jovens de hoje em dia são também produtores de mídia, muitas vezes 

trabalhando cooperativamente na realização desta tarefa, seguindo a tendência da nossa cultura 

que vem incentivando a produção e participação nos vários meios de consumo de mídia atuais, 

como as redes sociais e os canais de vídeo produção independente como o Youtube. Estes 

jovens já aprendem desde cedo a não ser apenas consumidores e espectadores de mídia, mas 

sim seus produtores [GL09]. 

Um dos expoentes da participação das pessoas na produção de conteúdo no mundo dos 

jogos é a Wow Wiki, a Wikipédia feita pelos jogadores do mundo de World of Warcraft. Ela é 

a segunda maior wiki do mundo, depois da própria Wikipédia. Os jogadores deste RPG se 

interessaram tanto pelo jogo que acabaram criando esta wiki que possui milhões de páginas 

individuais, cobrindo todos os assuntos acerca do jogo, como armas, mapas, magias e demais 

características do jogo inteiro. Todo este imenso material sendo criado apenas pelos jogadores, 

provando que quando os jogadores se reúnem para construir algo gigantesco eles conseguem 

realizar feitos extremamente notáveis. 

 

 

 4.13.1 Editores de Nível 

Grandes jogos eletrônicos atualmente vêm com um aplicativo no qual os jogadores podem criar 

suas próprias fases, um item adicional que se tornou bem popular no jogo Little Big Planet. 

Neste jogo, os jogadores podem criar seu nível de maneira bem intuitiva e prática e distribuir 

gratuitamente na internet para que outros jogadores possam jogá-lo livremente. A primeira 

versão deste jogo contou com milhões de níveis online criados pelos próprios jogadores, nos 
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quais as pessoas podiam se conectar à internet e desfrutar dos níveis sozinhos ou com pessoas 

que estivessem online. E muitas pessoas ficaram bastante conhecidas por terem produzidos 

níveis extremamente criativos e divertidos de serem jogados pela comunidade. 

O jogo Minecraft leva esta produção a um outro nível, ao permitir que os jogadores criem 

um mundo gigantesco utilizando-se de blocos quadriculados nos quais se pode utilizar a 

imaginação para construir cenários diversos. Diversos jogadores gostam de expor o resultado 

de sua criatividade na internet para que outros jogadores possam participar do ambiente criado 

por eles. 

 

 4.13.2 Aplicação na Educação 

Nos jogos, os jogadores são bastante ativos e são responsáveis por criarem o contexto do jogo 

em que participam. O que é bastante diferente do contexto da escola, onde os alunos muitas 

vezes apenas reagem passivamente com o ambiente, com pouca liberdade de exploração e 

criatividade. 

Os jogos permitem aos jogadores participarem ativamente no desenvolvimento do 

ambiente, por isto eles funcionam como uma excelente ferramenta para o aprendizado. Os 

estímulos que se apresentam ao jogador os fazem querer experimentar novas possibilidades de 

dentro do ambiente fora do senso comum, os ensinando a pensar diferentemente dos produtores 

originais do jogo e permitindo explorar [DD84]. 

Imaginemos, por exemplo, a criação de uma wiki sobre os assuntos escolares a serem vistos 

na escola, onde cada um dos alunos participasse ativamente e criassem páginas com 

explicações de conteúdo e tutoriais para que outros alunos acompanhassem o seu raciocínio. 

Isto sim seria um avanço no modelo de como os alunos de todo o mundo poderiam interagir e 

disseminar conhecimento entre eles. 

Os professores não podem simplesmente pôr informações dentro das cabeças de seus 

alunos, porque o aprendizado é um processo ativo no qual as pessoas estão construindo novas 

compreensões do mundo ao redor através da exploração, da experimentação, da discussão e da 

reflexão, ou seja, as pessoas não apenas recebem ideias, elas criam elas. 
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Estimular a criatividade dos alunos é uma ótima forma de manter o interesse dos mesmos e 

mudar sua rotina habitual de ensino. Ao fazer com que eles se sintam como parte de produção 

do aprendizado de alguma forma, os alunos podem ser tentados a explorar os materiais a ser 

aprendidos de uma forma totalmente inédita até mesmo para os educadores. 

Kurt Squire, [Squ11] fala sobre o site joystick101.org que incentiva a criação da cultura de 

participação deixando os jogadores se tornarem produtores de conteúdo. Neste site, um jogador 

pode criar um tópico sobre um jogo e enviar em forma de artigo e assim ser seguido por outros 

jogadores e seguir outros com o intuito de trocarem conhecimento e experiências. 

Os estudantes querem ser estimulados a enfrentar problemas e conseguir resolver os 

mesmos de acordo com sua criatividade, algo que os jogos oferecem aos mesmos. A escola 

tradicional tenta formar seres completamente passivos dentro da sala de aula, com pouca 

autonomia e apenas se limitando a entender o escopo do que o professor está passando sobre 

um determinado assunto. 

O grande problema das escolas é a segregação que eles criam, ao separar os alunos por 

níveis, e não permitir a troca de experiências entre os mesmos, as escolas criam barreiras para 

que o que os alunos estão produzindo em uma sala ou período acabe não sendo visto pelas 

turmas de outros períodos/turmas [Squ11]. 

 4.14 Melhora Cognitiva 

Os jogos permitem uma melhora cognitiva em habilidades reais de diversas formas. Will 

Wright esclarece o modo através do qual os jogos nos fazem tomar decisões. Segundo ele, 

rodamos modelos mentais constantemente em nossos cérebros para entender o que está 

acontecendo, ajudando-nos a tomar decisões. Procuramos por padrões em todos os lugares, 

mesmo quando eles não existem, criando nossas experiências. Mas nós temos uma quantidade 

limitada de experiências que podemos absorver para construir um esboço sobre o entendimento 

de um assunto, e os jogos nos ajudam a expandir nossas experiências. 

A mente possui certa capacidade de reter informação, e muitas vezes o nosso modelo mental 

automaticamente cria um padrão de acordo com o que temos por pré-estabelecido como 
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experiência. Isto pode gerar um erro no que a informação que estamos recebendo realmente 

significa. Na educação isto é ainda mais preocupante, pois muitas áreas da educação, como 

interpretação de textos, análise de dados, entre outras, dependem da percepção que o nosso 

cérebro irá fazer sobre os mesmos. 

Os jogos auxiliam a melhorarmos nossa capacidade de perceber o ambiente ao nosso redor 

e com isto podemos constantemente praticar a análise grandes dados para tomarmos a melhor 

decisão. No artigo da KQED sobre o benefício dos jogos, podemos ver exemplos de como os 

jogos conseguem auxiliar a melhora cognitiva de pessoas que jogam jogos de ação37. 

 4.14.1 Aplicação na Educação 

A melhora cognitiva que os jogos proporcionam, por si só, já é suficiente para auxiliar os alunos 

a desenvolverem habilidades que os façam ser melhor como alunos, conseguindo uma evolução 

em habilidades que serão proveitosas para o resto da vida em várias áreas. Estas habilidades 

deviam ser melhor exploradas pelo sistema educacional, visto que os benefícios que elas 

proporcionam serão de extrema valia para o desenvolvimento dos alunos. 

 4.15 Adaptabilidade 

Os jogadores muitas vezes podem ajustar um jogo para o seu ritmo de aprendizado e de 

jogatina. Os jogadores podem resolver um mesmo problema de diferentes formas, e também 

podem evoluir o seu personagem de acordo com o que lhes é mais apropriado para se 

concentrar, como por exemplo em um game de RPG: mais força, mais habilidade com a arma, 

maior inteligência para utilizar magias, mais poder de ataque e outros. 

Alguns jogos, como por exemplo o popular Mario Kart, possuem um complexo sistema de 

adaptação de acordo com a posição do jogador. Neste jogo em particular, que é do estilo 

corrida, a velocidade dos corredores é ajustada de acordo com a distância que o jogador está 

                                                      
37 http://ww2.kqed.org/mindshift/2014/05/16/social-and-emotional-benefits-of-video-games-metacognition- 

and-relationships/ 
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para outro competidor, diminuindo a velocidade dos corredores de frente para manter os 

jogadores próximos, e com isto balancear o nível de desafio em que todos tenham chance de 

ganhar. 

 4.15.1 Aplicação na Educação 

O currículo escolar devia ser otimizado para permitir ao aluno escolher como ele irá customizar 

o seu aprendizado durante o período em que estiver estudando, identificando seus interesses 

particulares e podendo praticar cada vez mais seus pontos fracos ou fortes. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSÕES E  

TRABALHOS FUTUROS 
 

 

Vimos, através desta dissertação, relacionando o poder educacional que os jogos proporcionam 

e como eles podem auxiliar a reformular para melhor o ambiente de ensino atual. Ambiente 

este que, como vimos, está bastante defasado em relação ao contexto de ritmo de mudanças em 

que nossa sociedade atual se encontra, especialmente para as crianças nascidas na geração da 

informação rápida. 

Concluindo o que foi visto durante a dissertação, podemos enumerar alguns dos aspectos 

fundamentais dos jogos que poderão ser úteis numa reformulação do modelo de ensino e 

aprendizagem: 

• Feedback Constante, este aspecto é fundamental para que a pessoa possa saber onde 

está acertando ou errando em suas ações. Os jogos conseguem oferecer ao jogador um 

feedback imediato e constante, estimulando os mesmos a modificar e melhorar suas 

habilidades dependendo da ação executada, mesmo quando o resultado de sua ação é um 

erro que leva o jogador a um grande fracasso em sua jornada. Esta etapa de repetição de 

tentativa e erro auxilia a melhorar o fator motivacional em aprender até que se domine 

uma habilidade [Vyg80], e isto pode ser utilizado de forma muito positiva na educação 

[SV13]. 

• Envolvimento Emocional, os jogadores sentem uma atração emocional tão forte pelos 

jogos e o mundo do jogo que acabam por tomarem iniciativa em criar consumir e criar 

conteúdo próprio para o seu jogo. Investindo mais tempo e mais energia para aprender 

melhor sobre o mundo do jogo que eles se envolvem. Os jogos também oferecem 

objetivos que dão um senso de onde se está e o que se deve fazer para progredir, diferente 

de muitas salas de aula. A relação entre o fator emocional positivo e o uso do videogame 

foi bem explorada por Ryan et al yan2006motivational, onde eles publicaram um estudo 
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sobre como o humor de uma pessoa pode melhorar utilizando-se de seu jogo favorito 

para despertar emoções positivas. Pacientes que sofrem de problema de saúde também 

podem utilizar-se do poder dos videogames para obterem melhores resultados em seus 

tratamentos [KCBP08]. 

• Socialização, diferente do que muitas pessoas pensam, os jogos são um elemento 

altamente social, e com o mundo dos jogos apostando cada vez mais alto na internet, 

cresce o número de jogadores que preferem entrar neste universo através das redes 

sociais e dos MMO’s. E o uso do comparativo de ranking ajuda os jogadores a se 

manterem interessados em avançar e aprender mais sobre o jogo que estão participando. 

Ferguson Garza demonstraram que jogadores que costumam utilizar os jogos que 

encorajam a violência entre dois jogadores de forma competitiva são mais propensos a 

serem cuidadosos com os outros e participar de campanhas de caridade tanto online 

quanto off-line do que os jogadores de jogos não violentos [FG11]. 

• Adaptabilidade, um dos aspectos que os jogos mais oferecem aos jogadores é a 

capacidade de tentar superar o desafio de acordo com o seu nível de conhecimento. O 

jogador tem uma progressão a ser seguida de acordo com o seu interesse pessoal em que 

habilidade ele deve melhorar. Sendo bastante pessoal e com ritmos diferentes. Além de 

os jogos permitirem aos aprendizes pode experimentar e conhecer sobre um universo 

através do próprio jogo, sem um professor para mostrar tudo. 

• Melhora Cognitiva, o resultado do uso dos jogos não beneficia apenas momentaneamente 

os jogadores. Alguns estudos experimentais já foram feitos sobre os efeitos dos jogos de 

luta influenciarem o crescimento de partes do cérebro que coordenam as atividades 

sociais, auxiliando no desenvolvimento destas áreas. Green Bavelier [GB12] analisaram 

dois grupos de controle que jogavam jogos de tiro e descobriram que os participantes 

obtiveram uma melhora real em alocação de atenção e maior habilidade de resolução 

espacial. Mantendo estas melhoras durante muito tempo após a experiência de jogo 

terminar. O pesquisador Piaget desenvolveu elos de ligação entre o jogo e diversos 

elementos que auxiliam o desenvolvimento de cognição social [PP62]. Os jovens que 

são nativos digitais, também estão acostumados a um aprendizado e experiência mais 

aberta e não fechada e linear, além de ter ajudado diversas pessoas a desenvolver de 
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forma mais direta habilidades de resolução de problemas, como demonstrado por 

Prensky [Pre12]. 

Estes aspectos devem ser considerados a fim de torná-los compatíveis com as demandas de 

habilidades e a fluidez do conhecimento da sociedade da informação. 

A utilização dos elementos dos jogos para moldar um ambiente educacional mais atrativo 

para os alunos pode sim ser bastante positiva se bem utilizada. Estes elementos podem muito 

positivamente auxiliar a atrair os alunos e os manter interessados em aprender a cada vez mais, 

pensando em um futuro com mais expectativa e positivismo. Para isto, é necessário um estudo 

mais aprofundado com a aplicação das técnicas aqui sugeridas sobre o uso destes elementos 

em sala de aula, e o acompanhamento do resultado destas técnicas em campo. 

Uma pesquisa feita pelo Project Tomorrow em 2015 relatou os benefícios dos games em 

sala de aula. Das mais de 8000 escolas pesquisadas nos Estados Unidos, foi verificado que em 

60% dos alunos do ensino médio usam seus smartphones e tablets para aprender enquanto estão 

na escola 38 . A pesquisa também descobriu quatro tendências para os próximos anos: 1) 

Estudantes utilizam de forma mais sofisticada e aprofundada as ferramentas digitais quando 

envolvidos no processo de aprendizagem em sala de aula. 2) Como consequência, os estudantes 

que estão utilizando eficientemente as ferramentas digitais para transformar sua experiência de 

aprendizado dão um maior valor de importância da tecnologia como parte do processo de 

personalização da educação. 3) Os estudantes associam o uso da tecnologia dentro da sala de 

aula com o desenvolvimento de habilidades que melhorarão suas capacidades futuras na escola, 

carreira e cidadania. 4) A habilidade de usar a tecnologia dentro do ambiente escolar auxilia o 

envolvimento dos estudantes no aprendizado e estabelece uma fundação para o 

desenvolvimento de uma individualidade e aprendizado independente. 

Jane MacGonigal faz um retrato sobre o futuro da sociedade e o uso dos jogos, prevendo 

alguns comportamentos que podem surgir nos próximos anos, incluindo como os jogos podem 

auxiliar as pessoas a aprender [Mac]. 

Também é necessário um catálogo completo de quais técnicas utilizadas produzem 

melhores resultados e são mais facilmente adaptadas para a realidade dos diversos setores da 

educação, tanto no Brasil, quanto mundialmente. 

                                                      
38 A notícia completa sobre a pesquisa pode ser vista em 

<http://www.gamesandlearning.org/2015/05/18/massivesurvey-finds-students-mobile-ready-wanting-games/> 
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Concluímos que os jogos apresentam diversos elementos que podem ser utilizados para 

auxiliar a aprendizagem. Especialmente jogos onde o jogador se conecte profundamente com 

o ambiente, como no caso de jogos estilo RPG. Os pontos citados sobre este tipo de jogo, como 

progressão de nível e personalização do jogador, são elementos a serem considerados 

proativamente na construção de um ambiente de ensino mais atraente. 
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