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arga esse videogame 
e vai estudar, meni-
no!”  “Isso não vai te 

dar futuro nenhum!” Quem nunca 
ouviu algumas dessas frases que 
os pais não se cansam de dizer? 
Mas há algum tempo as coisas co-
meçaram a mudar. Apesar de não 
serem comuns nas salas de aula, os 
games podem servir como cami-
nho para desenvolver habilidades 
como criatividade, raciocínio lógi-
co e coordenação motora. 

E não somente os chamados jo-
gos educativos se encaixam nesses 
quesitos. Pelo contrário, a profes-
sora de Mídias Digitais em Edu-
cação da PUC-Rio Magda Pische-
tola acredita que qualquer game 
pode ser uma motivação para o 
aprendizado. As regras e os desa-
fios estimulam o desenvolvimento 
do jogador. Para ela, não se pode 
quebrar a magia da atividade com 
características que forçam o apren-
dizado.

– Qualquer jogo pode ser edu-
cativo. Muitas vezes, os que são 
pensados para ser educativos são 
chatos.

Indicado por Pischetola, o Filo-
sofighters  é um jogo onde oito fi-
lósofos lutam entre si, dentre eles 
Marx e Platão. Na batalha, o joga-

dor deve usar comandos que se 
referem ao discurso dos pensado-
res. Um dos golpes de Platão, por 
exemplo, é o “homem dourado” 
que só existe no mundo das ideias.

Apesar da atração que o aluno 
tem pelo jogo, a professora diz não 
ser possível afirmar que a melhora 
no aprendizado se deva somente à 
atividade. 

– Se após um ano o aluno tem um 
desempenho melhor, não pode-
mos dizer que ele se deve somen-
te ao jogo, por que outros fatores 
também podem ter influenciado. 
Mas, com certeza, o game é uma 

forma de desenvolver e manter o 
potencial.

Alunos criam os 
próprios jogos

No Colégio Estadual José Leite 
Lopes/NAVE (Núcleo Avançado 
em Educação), localizado na Tiju-
ca, zona norte do Rio de Janeiro, 
os alunos são os responsáveis por 
criar jogos. O NAVE foi eleito pela 
Microsoft como uma das 33 escolas 
mais inovadoras do mundo. A for-
mação é técnica e se divide em três 
cursos que compõem a cadeia pro-
dutiva do game. Nas aulas de ro-

Brincadeira é 
coisa séria
Especialistas rompem com a ideia de que o jogo não faz parte 
da educação escolar

Caroline Brizon e Thays Gripp

A educadora Magda Pischetola incentiva futuros professores a introduzirem a 
linguagem dos games nas salas de aula
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teiro o estudante aprende a escre-
ver a história; nas de multimídia, a 
pensar nas imagens que serão usa-
das; nas classes de programação o 
material audiovisual ganha vida. O 
percentual de alunos empregados 
na área de criação de games é de 
30%. Desses, 25% deles trabalha 
com programação de jogos.

A escola tem uma área de convi-
vência que possui Xbox com Kinect 
e 10 computadores com acesso li-
berado à internet. A diretora geral, 
Ana Paula Bruno, conta que a ins-
tituição contém um banco de da-
dos com mais de 100 jogos criados 
pelos próprios alunos e que ficam 
disponíveis para eles. De acordo 
com ela, muitos deles são inspira-
dos por dificuldades dos próprios 
estudantes nas disciplinas.

– Nós temos o exemplo de um 
aluno da segunda série do ensino 
médio que tinha dificuldades em 
ligações químicas. Ele elaborou um 

jogo e depois passou para o digi-
tal. O game até hoje é utilizado na 
primeira série para que os alunos 
aprendam ligações químicas de 
uma forma mais lúdica.

O colégio está no topo do 
ranking do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) entre as es-
colas da rede estadual e tem 70% 
dos seus ex-alunos matriculados 
em universidades. Ana diz não 
ser possível afirmar que todos os 
bons resultados são trazidos pelo 
uso de jogos. Porém, para ela, o 
game é um importante fator para 
o aprendizado, pois usa ativida-
des lúdicas que prendem a aten-
ção do aluno. Ela acredita que 
qualquer jogo pode trazer algum 
ensinamento.

– Até mesmo o jogo de violência 
tem algo a ensinar. Ele desenvolve 
a parte motora, o reflexo e a con-
centração. Assim, quando os alu-
nos vão elaborar um jogo eles usam 

a linguagem da lógica, mesmo que 
seja para um game violento.

Adepta da mesma visão, a pro-
fessora Magda Pischetola afirma 
que os jogos educacionais são vá-
lidos para as crianças na educação 
infantil. Mas, para os jovens em 
geral, o ideal é que o game seja 
trabalhado como mais uma forma 
de ensino, que deve ser explora-
do em um trabalho conjunto en-
tre professor e aluno, até mesmo 
durante as aulas. Nesse processo, 
não se deve perder o conceito do 
lúdico, que significa exatamente 
ensinar e aprender se divertindo. 

– Não é para serem aqueles 
quinze minutinhos separados para 
o jogo. A ideia é o professor ser 
o mediador no processo do aluno 
jogar. Quando o professor partici-
pa há mais chance de melhorar o 
aprendizado.

Inserir os games durante as au-
las não é tarefa fácil, por isso a 

 

Os games também incentivam a interação entre os alunos

DivulgAção



Julho/Dezembro 2014Julho/Dezembro 201440

professora  diz que a ideia é mu-
dar o processo de educação, e é 
isso que ela propõe para aqueles 
que serão os futuros professores. 
Para a professora, não adianta lu-
tar contra a tecnologia quando os 
alunos já estão completamente 
imersos nela. 

– É necessário que os futuros 
professores utilizem as mídias e 
a linguagem audiovisual. A ino-
vação não é usar a mídia como 
suporte. A nova lógica da alfabeti-
zação é o aluno produzir. Escrever, 
criar jogos.

A estudante de publicidade na 
PUC-Rio Mainara Assis estudou 
no NAVE. Ela fez o curso de mí-
dias e diz que os jogos funciona-
vam como uma forma de manter 
a mente atenta, já que ficava 10 
horas dentro da escola. Mainara 
conta que aprendia até mesmo 
detalhes técnicos da matemática 
do game na escola. 

– A gente não aprendia só os jo-
gos, mas tudo o que precedia sua 
criação, como a linguagem binária 
e a construção de personagem.

Olimpíadas de Jogos e 
Educação 

Pensando nesse papel lúdico 
do jogo, a empresa Joy Street de-
senvolveu a OJE (Olimpíadas de 
Jogos e Educação). O engenhei-
ro de testes Guilherme Freire faz 
parte da organização do campeo-
nato. Ele diz que a empresa, no 
momento, está desenvolvendo as 
olimpíadas no Acre, mas já esteve 
em outros estados, como Rio de 
Janeiro e Pernambuco, por meio 
de um convênio com o governo.

Nas Olimpíadas, a disputa é di-
vidida entre primeiro e segundo 
turno, cada um com a duração de 
três semanas. Os estudantes for-

mam equipes e quatro delas são 
classificadas para a grande final.  
O aluno se depara com enigmas 
semelhantes ao do vestibular. Há 
também um conjunto de minijo-
gos que tratam sobre as matérias 
da escola ou, até mesmo, ques-
tões sociais, como um peixinho 
que come o mosquito da dengue. 
São usados três tipos de games: 
jogos semelhantes aos videoga-
mes clássicos com temas das dis-
ciplinas escolares, questões inspi-
radas no Enem e desafios textuais 
que desafiam a leitura e a busca 
por informações.  Freire conta que 
o campeonato atrai a atenção de 
todos na escola.

– O ambiente da Olimpíada pa-
rece com o de uma lan house e 
geralmente é montado em um gi-
násio. Os alunos jogam por cerca 
de duas horas. As olimpíadas têm 
até torcida. Alunos, professores, 
e coordenadores acompanham a 
pontuação num ranking atualizado 
em tempo real. 

Além das Olimpíadas, que são 
realizadas uma vez por ano no 
estado escolhido, a plataforma 
digital da OJE contém jogos para 
alunos e professores acessarem 
quando quiserem. 

Há um espaço no portal para os 
educadores onde é possível aces-
sar um índice gerado a partir do 
desenvolvimento do aluno no uso 
da plataforma de jogos.  O enge-
nheiro de testes explica que o pro-
fessor pode ver as estatísticas de 
cada aluno, como por exemplo, 
em qual jogo ele se deu melhor.

– Esses dados são muito impor-
tantes porque o professor pode 
ver se o aluno está melhorando 
com o estímulo dos games. É uma 
forma de ter o retorno dessa im-
plantação interativa.

 

1 Vinte e três escolas do Ensino 
Médio do Acre participaram da 

grande final

2 Cada equipe elege um aluno 
como capitão

3 A equipe organizadora das 
Olimpíadas trabalha duro para 

montar a arena digital
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Um dos objetivos das Olimpía-
das é aumentar o tempo de de-
dicação dos jovens aos equipa-
mentos tecnológicos nas práticas 
escolares e apoiar os processos de 
ensino e aprendizagem por meio 
das tecnologias educacionais. A 
ideia é levar as Olimpíadas para 
outros estados e reunir cada vez 
mais escolas. 

 
Lógica de mercado é 
tema de game 

Quem pensa que videogame 
não pode dar futuro para nin-
guém, está muito enganado.  O 
estudante de mídias digitais na 
PUC-Rio Gabriel Vinagre trabalha 
com a criação de jogos educati-
vos. Segundo ele, a pesquisa para 
o desenvolvimento dos games 
exige a presença de um especia-
lista no tema escolhido. Gabriel 
acredita que esse consultor é fun-
damental para validar a proposta.

– Se fizermos um jogo sobre a 
história do Brasil no período co-

lonial, além de a equipe ter de 
fazer uma grande pesquisa, seria 
de extrema importância ter um 
profissional na equipe que seja 
professor de história e, se pos-
sível, especialista nesse período 
tratado. 

Também é essencial que o game 
tenha um diferencial para que haja 
uma interação com o jogador de 
modo que o faça querer dedicar 
tempo à atividade. Vinagre criou o 
Rei da Praia, um jogo para compu-
tador que tem o objetivo de passar 
conceitos no campo do empreen-
dedorismo e da administração. Na 
história, o jogador controla Régis, 
um ambulante que precisa vender 
produtos e determinar o preço de 
cada um deles. O game tem a cara 
das praias cariocas, mostrando ali-
mentos clássicos como sanduíche 
e mate. 

São três cenários e cada um tem 
os dois produtos mais vendidos, 
chamados de “preferidos”. O jo-
gador precisa descobrir quais são 
eles através da observação das 
vendas e pode aumentar o preço 
se a procura for grande.  Mas os 

banhistas, também personagens, 
podem rejeitar os produtos se o 
preço subir muito.

A finalidade é alcançar metas de 
lucros. Ao concluir um objetivo, 
uma nova praia é desbloqueada. 
A ideia é passar conceitos como 
identificação de oportunidades, lei 
da oferta e da procura e avaliação 
de risco. Com o jogo, o estudante 
conquistou o 3º lugar no Concur-
so de Desenvolvimento de Jogos 
promovido pelo Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas). Ele e mais dois 
colegas concorreram com mais de 
200 inscritos de todo o país e ga-
nharam um prêmio de R$ 60 mil.  

Depois de ter participado do 
concurso, Vinagre começou a se 
interessar pela criação de jogos 
educativos. Ele conta que poder 
ensinar às pessoas é um incentivo 
a mais. 

— Desenvolver jogos é bem es-
timulante, principalmente, quan-
do podemos criar algo que possa 
ajudar as pessoas a aprenderem 
algum conteúdo de forma mais 
divertida.

Gabriel descobriu a paixão por jogos 
através do concurso que ganhou

Jogo aborda uma figura comum na vida do carioca: os ambulantes que 
trabalham nas praias
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 Jogos CONTRIBUEM para a inclusão digital Jogos CONTRIBUEM para a inclusão digital
Os jogos educativos são usados também nas aulas de 
inglês na NAVE de Irajá. A professora Fernanda Peixoto 
conta que muitos dos seus alunos não sabem usar um 
computador. Com os jogos, os estudantes aprendem 
inglês e informática ao mesmo tempo. Segundo ela, o 
diferencial do curso é que as aulas não são paradas e 
chatas.  
– Quando usamos esses jogos focamos mais na 
aprendizagem deles. O nosso curso é todo tecnológico 
e voltado para o turismo, ou seja, não podemos ter 

marasmo nas aulas. Isso é o que torna as nossas aulas 
diferentes de outros cursos. Os alunos se empolgam e 
sempre ficam estimulados para aprender cada vez mais. 
Fernanda também diz que os resultados do uso de 
jogos na aprendizagem do aluno são sempre positivos, 
tanto para os estudantes que têm conhecimentos de 
informática, quanto para os que não têm. Os jogos 
são utilizados em todas as aulas. Uma das plataformas 
utilizadas é a Moodle, na qual o professor coloca 
atividades, jogos e o material de estudo para os alunos.

LinksLinks

Eles forjam situações e facilitam o aprendizado. Os simuladores 
são jogos que permitem ao aluno aprender de uma forma segura 
e adaptada para ele. Alguns exemplos são o de Fórmula 1, o de 
voo e até mesmo o de espaçonave. Mas além desses que imitam 
máquinas, há também os que imitam ambientes e processos. É o 
exemplo do simulador de ecossistema que funciona por meio de 
um programa de computador.
O professor Bruno Feijó, fundador do ICAD/IGames (Laboratório 
de Desenho por Auxílio de Computador e Jogos Inteligentes) 
da PUC-Rio, se dedica à pesquisa e desenvolvimento de Jogos 
Digitais. Ele participou da criação do simulador de ecossistema 
de microbracias, o Watershed Ecosystem, aplicado no noroeste 
do estado do Rio de Janeiro. O projeto foi desenvolvido pelo 
laboratório ICAD/VisionLab do departamento de informática 
da PUC-Rio e a SEAPEC (Secretaria de Estado de Agricultura 
e Pecuária do Rio de Janeiro). A ferramenta mostra os efeitos 
ambientais das ações de uso de recursos naturais. Para os 
agricultores, o programa indica quais atividades produtivas 

ou de conservação são mais adequadas às condições locais e 
ajuda a decidir qual a melhor forma de planejar as atividades 
agrícolas. Feijó diz que o Watershed Ecosystem permite mostrar 
as mudanças que podem ocorrer a partir do uso correto dos 
recursos naturais presentes no campo, como água, solos, 
carbono e biodiversidade. 
– O técnico em agricultura simula os efeitos da erosão e de 
mudanças de exploração do plantio. O simulador de microbacias 
é utilizado para planejar a exploração autossustentável de 
uma região e até a educação da população rural. Com efeitos 
positivos para toda a sociedade, ele ajuda na exploração com 
menos agressão ao meio ambiente.
Apesar de admitir a importância dos simuladores, o professor diz 
que eles não são capazes de alcançar a experiência na vida real 
de forma completa. 
– Simulações nunca substituirão a prática, nem nesta década nem 
no futuro mais distante. Não temos como reproduzir a realidade! 
Matrix é ficção.

A SIMULAÇÃO da vida REALA SIMULAÇÃO da vida REAL

http://www7.educacao.pe.gov.br/oje/app/index - Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação

http://super.abril.com.br/multimidia/filosofighters-631063.shtml – Jogo Filosofighters

moodle.pracadoconhecimento.org.br – Plataforma Moodle


