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RESUMO 
Com a popularização dos jogos digitais, e a difusão de 
aparelhos eletrônicos capazes de suportar os mesmos, tal 
entretenimento tem sido cada vez mais aceito culturalmente, e 
consequentemente, cada vez mais analisado por pesquisadores, 
tanto em seus efeitos didáticos quanto psicológicos, tendo isso 
em vista o aspecto psicológico, a análise desses artefatos 
tecnológicos, será voltada pra a capacidade de instigar o 
raciocínio, desenvolvimento critico, e habilidades humanas, 
assim como desenvolver o gosto pelo conhecimento em áreas 
acadêmicas, como matemática, física, filosofia, literatura, e 
demais, com o uso dos jogos como uma instrumento de 
fomentação da psique do jogador, e de avaliação do mesmo. 
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1. INTRODUÇÃO	
A ideia principal que guia esse artigo, é a necessidade de que se 
existe em vários âmbitos da sociedade moderna, com relação a 
educação infantil, e até mesmo de adultos, já que além de 
traumas, distúrbios psíquicos, e doenças psicossomáticas, que 
podem acometer qualquer pessoa ao longo da vida, ainda tem 
questões como, educação e reeducação, ambiental, social, e 
pessoal, para que a sociedade se mantenha bem equilibrada e 
organizada, de acordo com seus preceitos estabelecidos. 

Como os jogos tem grande poder de absorção do jogador para 
dentro do seu mundo, é fácil ver o jogador se prende ao 
contexto no qual ele é inserido, e logo entende as regras que 
regem o mundo virtual no qual é inserido, ou se insere, dando 
total atenção aos detalhes, pois são eles que guiam o sujeito ao 
objetivo predeterminado pelo jogo. 

O sujeito já inserido no jogo, passa a atuar como personagem da 
história que se desenvolve no jogo, que por consequência, deve 
utilizar de comandos específicos, e ações determinadas, pra 
poder evoluir no mesmo, guiado pelo flow e fiero presentes 
nesse tipo de plataforma, que incita o sujeito a continuar em sua 
busca por se aprimorar, aprendendo assim, as regras que 
determinam seu sucesso, e adaptando seu raciocínio, 
coordenação motora, e qualquer outro sentido, e controle que 
precise adaptar pra atingir o objetivo. 

Com o feedback constante, o jogador tende a aprender, qualquer 
que seja o aprendizado proposto pelo jogo, sendo assim, com a 
motivação constante fornecida pelas estratégias oníricas da 
narrativa, ou apresentação seria porem desafiadora da proposta, 
o jogador tende a absorver e melhorar os atributos apresentados 
a ele como necessários para cumprir os desafios, sendo possível 
aumentar a memória, treinar a atenção, ou até mesmo melhorar 
problemas motores. 



2. CONCEITOS 
1. Sujeito-Jogador 

A definição de sujeito-jogador, é uma pessoa, que por meio do 
autogoverno, se define como um jogador, que segue as regras 
do mundo virtual, e dita suas próprias regras, de acordo com as 
já preestabelecidas pelo jogo ao qual participa (MENDES, 
2009) [1]. 

Sujeito jogador é também uma pessoa, que por curiosidade, 
prazer, ou relacionamentos, se coloca sobre um papel 
especifico, o papel de jogador, cujos objetivos giram e torno de 
aprender, e melhorar, todo o conhecimento acerca do seu 
objetivo, que varia de jogo para jogo. 

2. Narrativa 
Narrativa, é o método, no qual se define a história, cujo 
conteúdo, regras, e objetivo do jogo são passados, a narrativa 
em geral, tem como objetivo prender, e construir no jogador, as 
bases para se desenvolver o jogo, e o jogador como personagem 
central da trama narrada, constituindo um laço emocional entre 
o jogador, e o personagem que ele incorpora, sendo capaz de 
sentir em um certo nível as mesmas emoções que o personagem 
supostamente enfrente em cada momento do jogo (MENDES, 
2009) [1]. 

3. Onirismo 
Onirismo, é possivelmente a definição de uma vivencia 
sonhadora, em que a arte transcreve os sonhos para realidade, 
ou a realidade é transcrita em um sonho, no qual temos controle 
de cada detalhe, e vivemos o que mais desejamos, ou tememos 
(CAMÊLO, 2010) [4]. 

Sendo assim, o onirismo, é uma forma de expressão, mesmo 
que escondida, de ser um indivíduo, no sentido mais elevado do 
significado. 

4. Jogos 
Uma das definições de jogos é de que são atividades 
voluntarias, na qual existem regras e limites, que são criados e, 
ou, aceitas pelos participantes, tendo um objetivo, do qual se 
obtém prazer ao realizado, tirando a sensação de realidade, na 
qual enfrentamos consequências reais para cada ação 
(STRAPASON, 2011) [2]. 

5. Jogos Sérios 
Serious games, ou jogos sérios, são em suma, softwares ou 
hardwares, cujo o objetivo é mais voltado para a aprendizagem 
do que o entretenimento em si, mas ainda assim, capaz de 
entreter e conduzir o jogador a um mundo de sonho. 

Jogos sérios, podem ainda possuir subcategorizações, de 
educação, sociabilização, e tratamentos médicos, cujo 
tratamento é conhecido, mesmo que o jogo não tenha sido 
desenvolvido para tal. 

1. Jogos Educativos 
Os jogos educativos, possuem mais de um aspecto, o que será 
abordado aqui, é o aspecto de desenvolvimento social, e 
psicológico, que tais jogos podem trazer, tais como: The Last of 
Us; Child of Ligth; Brothers; e outros; cuja temática, gira em 
torno das construções sociais, comportamento humano, e 
desenvolvimento de características, e reações humanas em trono 
de determinados aspectos sociais, e desenvolvimento de tramas. 
Também será analisado, o uso de jogos para tratamento de 
pacientes, ou de jogadores, através de tais jogos, que ensinam 
através de mecânicas de desafio e recompensa, como o jogador 
deve se portar para superar um desafio, ou condição no mundo 
real. 

2. Jogos Sociais 
Jogos sócias, tem como principal função, ligar as pessoas 
através de atividades lúdicas, que através de ligações formadas 
pela ocitocina liberada durante o jogo, que é conhecida por nos 
dar prazer, diminuir dores, e estresse, tem a capacidade de 
estreitar laços entre as pessoas que compartilham do momento, 
o que torna a ligação entre jogadores, uma situação bastante 
fácil de ser aceita, o que nos leva a crer, em que os jogadores 
interagem entre si, seja de maneira competitiva, ou cooperativa, 
tende a aproximar ambos. 

3. Jogos Psicológicos 
Jogos psicológicos, que serão o enfoque deste texto, são jogos 
que procuram abordar com maior ênfase, os efeitos sociais, que 
a psique do personagem cria, assim como o contrário também 
acontece. 

Jogos de teor psicológico, tentam através da narrativa trazer o 
jogador ao mundo do personagem, tornando o personagem o 
jogador, e o jogador o personagem, por meio de 
reconhecimento de situações, ou sentimentos. 

Há jogos psicológicos, que tem como objetivo entreter, mas 
acabam por ensinar lições de vida, como por exemplo, Metal 
Gear 3: Snake Eater, que ao final, você percebia que tudo pelo 
que você lutou durante o jogo, era uma mentira, para proteger 
um grupo corrupto, derrotando uma pessoa que tinha se passado 
como traidora, enquanto na verdade tentava salvar a todos, nos 
levando a pensar, quantas vezes, e quantas pessoas se passam 
por vilões, para poder fazer um bem maior. 

3. Como os jogos ensinam 
Os seres humanos estão sempre aprendendo, não importa o que, 
ou como, parte da vida é aprendizagem, devido a isso, desde 
nossas interações sociais, a nossa hora de lazer, estamos 
desenvolvendo, criando, ou adquirindo conhecimento. 

Devido à natureza social do ser humano, boa parte do nosso 
conhecimento é transmitido por interações sociais, como salas 
de aula, vídeo aulas, palestras, entre outros. 

Os jogos, especialmente na infância, têm papel fundamental no 
ensino das crianças, através de brincadeiras que envolvem duas 
crianças ou mais com um objetivo, o que torna a aprendizagem 
gerada por essas formas de jogos mais direcionadas para o forte 
desenvolvimento social, e da psique humana em vários 
aspectos, como cooperação, comunicação e confiança. 

Os jogos eletrônicos, como qualquer obra de arte, transmitem, 
pela emoção e pelas múltiplas linguagens presentes nos 
mesmos, seu conteúdo para o sujeito-jogador, porque como se 
sabe atualmente sobre a memória humana, a eficiência de como 
e oque armazenamos, é ligado as emoções que sentimos no 
momento em que algo nos é apresentado, por exemplo, quando 
conhecemos uma pessoa, é mais fácil lembrar dela, se ela tem 
um perfume que lhe agrade, o que nos leva as ligações 
emocionais, que as narrativas dos jogos nos fazem ter, com cada 
curiosidade, cada surpresa, cada emoção, ou desafio 
apresentado, nos fazendo mais facilmente, armazenar o que nos 
é apresentado. 

Como essas mecânicas podem levar o sujeito-jogador a 
aprender uma nova habilidade social, ou aprender a ser mais 
empático com o próximo? 

Isso é respondido, quando vemos jogos que simulam as 
experiências sociais, seja de maneira simples, como The Sims, 
cujo o objetivo é viver uma vida virtual através de um 
personagem, ou de maneira mais complexa, como apresentado 
em Beyond two souls, em que são apresentadas escolhas que 
tem impacto real em como o jogo vai desenvolver, e como os 
outros personagens vão reagir, criando uma sensação bem 



familiar de como realmente acontece, cada escolha sua, 
interfere em como as pessoa lhe enxergam, como o mundo 
desenvolve, e o quanto elas vão te dar de volta, fazendo com 
que o jogador pare para analisar o que as pessoas ao redor 
pensam, e sentem, antes de agir, levando em consideração que 
outros também pensam e sentem. 

Outros jogos nos ensinam mais do que empatia, e 
comportamento social, eles nos ensinam como melhorar nossa 
qualidade de vida, o que fazer para melhorar sua saúde, como 
cuidar melhor das suas emoções, ou como ter mais 
perseverança, através de desafios, interações textuais, e 
pequenas narrativas, que lhe encorajam a ter atitudes positivas, 
que normalmente você não teria, um bom exemplo é o 
excelente jogo, Superbetter, em que você é inserido no jogo, 
com vários textos explicando por pesquisas cientificas, como 
cada passo que você realiza, trará mudanças positivas em sua 
vida, e através de quests, pequenos desafios, o jogador vai 
aprendendo de forma divertida, como cuidar da saúde do corpo 
e da mente, e entendendo com as explicações dadas pelo 
próprio jogo, como aquilo melhora sua vida. 

4. Como os jogos avaliam 
A forma de se avaliar através dos jogos é bastante intuitiva, já 
que é inerente dos jogos digitais a quantificação numérica das 
ações do jogador, e com isso sendo fácil avaliar estatisticamente 
os dados, podendo se gerar gráficos, e dar feedback ao usuário. 

Uma mecânica muito popular dos jogos, é o nível, que 
determina as capacidades do personagem de acordo com a 
experiência adquirida pelo mesmo, o que pode se considerar de 
igual validade para o jogador, já que assim como o personagem 
se torna mais forte conforme se joga, o jogador também se torna 
mais apto, e mais conhecedor das mecânicas do jogo conforme 
o sujeito-jogador joga. 

Outra mecânica bastante utilizada, é a simulação, na qual o 
jogador se encontra, num ambiente, e, ou, personagem, definido 
pelo jogo, no qual é proposto um desafio com base em 
acontecimentos, ou necessidades reais, que se deseja simular, 
para que o jogador já tenha certa experiência com a tarefa a ser 
realizada, sem pôr em risco, sua vida, ou de outras pessoas, 
fazendo com que possa se avaliar pontos de melhoria, correção, 
ou de atenção no qual se deve agir, para que a pessoa avaliada 
possa agir com precisão e sem riscos na hora certa. 

Existe também, a gamificação de questionários, que 
transformam questões simples, e comuns, em algo interativo e 
interessante, prendendo o jogador, fazendo com que o mesmo, 
se sinta interessado em responder, para descobrir ao final quais 
as respostas corretas, quais as erradas, e sua pontuação. 

Uma forma de avaliação bastante efetiva, que é normalmente 
atrelada a níveis, é a quantificação de ações em forma de 
atributos, nos quais, um determinado conjunto de ações lhe 
rende pontos em um determinado tipo de atributo. 

5. Conclusão 
Os jogos têm grande capacidade de instruir seus jogadores, já 
que além terem um objetivo narrativo, e artístico, ainda tem 
como conceito essencial, ensinar o jogador algo, nem que seja a 
forma de jogar o jogo, então quando utilizado já se planejando 
uma o ensino, ele se torna um forte aliado, tanto para repassar 
conhecimento, como para impulsionar o crescimento pessoal do 
sujeito-jogador. 
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