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RESUMO 

 O presente artigo tem como obejtivo dissertar sobre a 
evolução dos jogos educativos em Recife e sua aplicação no 
ensino desde o início do século XXI. Usando como referências 
empresas que atuam no mercado atual. 
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ABSTRACT 

This article has as your main goal explain about the 
educative digital games evolution in Recife and your application 
in teaching since the beginning of the XXI century. Using as 
references enterprises that act in now a days market 
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1. INTRODUÇÃO 
Este artigo tem como principal objetivo analisar como 

os jogos digitais educativos vem crescendo no mercado nesses 16 
anos, tentando compreender a concept art de empresas 
desenvolvedoras de jogos, identificar como é feita a escolha da 
faixa etária para cada jogo e avaliar o impacto desses jogos sobre 
os usuários.  

O aprendizado por jogos digitais educacionais ou 
gamificação, é um modo de ensinar crianças, jovens e até adultos, 
de forma divertida e interativa, levando atividades, desafios e 
motivações. Isso torna a aprendizagem mais rápida e dinâmica.  

   Tal área de desenvolvimento vem atraindo o apoio e 
investimentos financeiros do governo e de empresas para as 
diversas entidades,  cursos e centros educacionais que estão 
voltados para o tema de games.  

Este assunto tem grande importância, do ponto de vista 
do grupo, no estudo  de avanços tecnológicos voltados para a área 
de game design e áreas adjacentes. Além disso, será um auxílio na 
pesquisa de como esses avanços influenciam no mercado, e 
ajudará a compreender até que ponto um jogo digital pode 
proporcionar experiência aos designers, às empresas 
desenvolvedoras e, acima de tudo, aos usuários.  

No âmbito acadêmico a relevância do tema está 
diretamente relacionado ao mercado. Ao estudar a evolução 
desses games, a pesquisa irá dar assitência à profissionais em 
busca de novidades para aprimorar suas habilidades, e será 

possível explorar as constantes mudanças que houveram nos 
gráficos e no game play ao longo do tempo. 

Além de toda a importância para a área acadêmica e 
para os pesquisadores desse artigo, o tema também envolve o 
público geral, e não somente aqueles ligados diretamente a ele, 
como designers. Para a sociedade, o interesse consistirá em 
estudar até que ponto um corpo social compreende a área de game 
design e como eles são influenciados e afetados por esse 
 mercado. Obtendo como consequências geradas pelo 
conhecimento desse mercado o aumento do consumo de jogos 
digitais e a atração de jovens para a área podendo vir a serem 
futuros profissionais de game design. 

Visando informar sobre avanços tecnológicos que irão 
ajudar profissionais à procura de melhorar suas habilidades, e 
orientar a sociedade tentando atrair futuros profissionais e/ou 
consumidores da área dos games, este artigo também tem como 
finalidade em responder ao objetivo geral, seguindo a hipótese de 
que a evolução e crescimento da gamificação deu-se segundo a 
aplicação de avanços tecnológicos desde a virada do século até os 
dias atuais.  

A pesquisa será aplicada através da análise com o uso 
de ferramentas existentes visando confirmar a hipótese formulada 
acima, explicando todos os processos realizados ao longo da 
pesquisa. 

Procedimentos bibliográficos com levantamento 
histórico dentro do período estipulado, e entrevistas com empresas 
desenvolvedoras de jogos constituirão este artigo. E por esse 
motivo a pesquisa terá um foco qualitativo, no qual estudaremos 
detalhadamente a razão pela qual as empresas investem em jogos.  

2. JOGOS DIGITAIS 
 

2.1 O MERCADO 
Jogos digitais não são produtos novos no mercado, mas 

a utilização dos mesmos para fins educativos é um conceito 
recente e vem ganhando força nos últimos anos. No início do 
século XXI já existiam empresas que, para tornar a aula mais 
dinâmica, faziam uso da tecnologia como instrumento de ensino. 
Segundo a analista de mercado de jogos NewZoo, o setor de jogos 
no Brasil é o 11º maior do mundo, somando US$ 1,2 bilhão em 
2014. 

No Recife, em 2000, foi fundada a empresa Jynx 
Playware que nessa época desenvolvia soluções de entretenimento 
por meio digital. Ela é a principal responsável pelo primeiro 



advergame e jogo educativo brasileiro. Com isso é possível notar 
que logo no começo do século já existia a preocupação de 
melhorar e transformar a educação. 

No decorrer dos anos outras empresas desse ramo foram 
surgindo como, por exemplo, a Joy Street que está no mercado 
desde 2009 e que, recentemente, investiu em planos de expansão 
graças ao aporte de R$ 2,5 milhões do Criatec II, a Educandus que 
foi fundada em 1990, inicialmente criando artefatos tecnológicos 
que melhorassem o aprendizado, e atualmente disponibilizando 
produtos, dentre eles jogos, para educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio, educação ambiental, etc. 

2.1 ENTREVISTA 
De acordo com uma entrevista realizada, no decorrer 

destes 16 anos houve um aumento na aceitação desse meio de 
aprendizado que gerou a melhora na qualidade dos produtos e o 
aumento dos interesses de pessoas e instituições em investir em 
empresas desenvolvedoras de jogos, o que comprova a eficiência 
desse método de ensino. Além de tudo citado anteriormente, 
devido ao maior conhecimento das empresas ao longo dos últimos 
anos a respeito dos produtos, existe a tendência da criação de 
times multidisciplinares no desenvolvimento dos jogos, contando 
com designers, ilustradores, programadores e pedagogos. 

Um conceito escrito por Flusser dizia que “Design é 
uma nova forma de cultura onde a arte e a tecnologia seguem 
juntas.”                                                                                              
                  (Vilén Flusser – 1999) 

Envolvendo isso com o objeto principal do artigo, o 
game design seria a nova forma de cultura onde arte e tecnologia 
continuam integradas e interdependentes, e o game design 
educativo seria então a junção de arte, tecnologia e educação. 
Com isso chegamos também ao conceito do que seria um game 
designer, segundo Salen e Zimmerman (2012) em Rules of Play, 
game designer já era considerada uma profissão comum, em que o 
indivíduo pode trabalhar sozinho ou em grupo e cujo foco era e 
ainda é “projetar a jogabilidade (gameplay) concebendo regras e 
estruturas que resultam em uma experiência para os jogadores.” 

            (Salen e Zimmerman, Rules of Play vol.1, 2012) 

Logo, de acordo com Salen e Zimmerman, o game 
designer seria responsável não só pela arte, mas principalmente 
pelas regras e estruturas que tronarão o jogo uma experiência para 
o usuário. 

Complementando o assunto retratado acima, foi 
realizada uma entrevista com a Joy Street a respeito da visão 
sobre o uso dos jogos digitais na educação, a escolha dos temas 
para concept art, a escolha do público alvo e as mudanças 
ocorridas na empresa e no mercado desde o ano de fundação. 

A Joy, assim como a Educandus, Jynx Playware, OJE 
entre outras tanas empresas, tem um objetivo em comum: Agregar 
valor para que o ensino brasileiro (e recifense) fuja das salas de 
aula monótonas para um novo universo em que o aluno aprende 
na prática com o uso dos jogos digitais. E como a Joy afirmou 
durante a entrevista, eles querem demonstrar que aprender pode 
ser divertido e empolgante. 

Com o aumento do interesse dos investidores, a 
demanda por profissionais cresceu, não somente profissionais 

designers, mas também programadores e pedagogos. A Joy 
afirmou que uma equipe de criação de games educativos, dias 
atuais, possui aproximadamente 9 integrantes, entre designers, 
ilustradores e animadores, e também diz que este número vem 
crescendo. 

O público alvo é escolhido de acordo com a temática do 
jogo, entretanto, no caso da Joy já existe um público fidelizado 
para o produto principal, a OJE (Olimpíada de Jogos digitais e 
Educação), que são algumas escolas públicas de ensino médio de 
algumas partes do Brasil. E também existe outro produto também 
com público fidelizado, o Plinks, também para escolas públicas, 
mas para o ensino fundamental. 

Os produtos citados acima além de outros 
disponibilizados pela Joy e por outras empresas têm como 
objetivo melhorar o sistema de aprendizado. Segundo o conceito 
formulado por Löbach “design é o processo de adaptar o objeto de 
acordo com as necessidades físicas e mentais o usuário.” 

                                                   (Bermd Löbach – 1976) 

Associando isso ao seguinte conceito de jogo escrito por 
Juul: 

“Um jogo é um sistema formal baseado em regras, cujos 
resultados são variáveis e quantificáveis, onde diferentes variáveis 
determinam diferentes valores, o jogador exerce o esforço a fim 
de influenciar o resultado, o jogador sente-se unido ao resultado, e 
as consequências da atividade são opcionais e negociáveis.” 

      (Jasper Juul – Half Real – 2005) 

Concluímos que o jogo educativo nada mais é que uma 
adaptação visando o conforto físico e psicológico do usuário, 
fazendo com que este se sinta estimulado a aprender. E que 
através desse jogo o usuário possa tirar o máximo de 
conhecimento possível e que busque por si mesmo respostas e 
soluções. Além disso, estímulos externos como Olimpíadas ou 
programas que fazem uso de games como meio de ensino também 
auxiliam na melhora do convívio e das relações sociais. 

Entretanto o ambiente dos jogos não se resume somente 
a alcançar objetivos. Adriana Kei Ohashi, em seu artigo Game 
Design e Prototipagem: Conceitos e Aplicações ao Longo do 
Processo Projetual, disse “Daniel Cook [2009], em seu artigo 
Game Design as Government, estabelece uma interessante 
comparação do game design como uma forma de governo. Sua 
analogia pode ser exemplificada na tabela a seguir:” 

Jogo Sociedade 

Mecanismos do jogo, regras e sistemas Legislação 

Jogadores Cidadãos 

Código e moderadores que aplicam a 
mecânica do jogo 

Poder 
Executivo 



A atuação do game design Poder Legislativo 

Escalonamento e atendimento ao cliente Poder Judiciário 

 

          (COOK, APUDE Adriana Kei Ohashi Sato -2010) 

Então, de acordo com Cook, citado por Adriana Kei 
Ohashi, um jogo além de um meio de alcançar objetivos, seria um 
sistema regido por estruturas e regras semelhantes à da sociedade 
atual. Adaptando esse pensamento para o ambiente dos jogos 
digitais educativos teríamos a seguinte tabela: 

Jogo educativo Sociedade Ambiente 
Educativo 

Mecanismos do jogo, 
regras e sistemas 

Legislação MEC 

Jogadores Cidadãos Alunos 

Código e moderadores 
que aplicam a 
mecânica do jogo 

Poder 
Executivo 

Professores e 
Mestres 

A atuação do game 
design 

Poder 
Legislativo 

Empresa 
Desenvolvedora do 
Jogo 

Escalonamento e 
atendimento ao cliente 

Poder 
Judiciário 

Secretaria 
Municipal da 
Educação 

 

 

3. CONCLUSÃO 
Por tanto, por mais que os Jogos Educativos ainda sejam 

vistos com um certo preconceito por parte de algumas pessoas 

ainda é possível perceber que com o passar dos anos, mais 
empresas vão surgindo com o objetivo de agregar inovação e 
qualidade em projetos educacionais para que a tecnologia e o uso 
de jogos, não sejam utilizados apenas como uma forma de 
entretenimento mas sim uma forma mais dinamica para facilitar o 
aprendizado de milhares de jovens. 

Com isso, cada vez mais vão aparecendo Jogos 
educativos e o mercado de trabalho para designer, ilustradores, 
animadores, programadores e tantas outras profissões que estão 
por trás de tudo isso, vai aumentando. E no fim de tudo, todo 
mundo acaba se ajudando, profissionais unidos para melhorar a 
educação, além de gerar conhecimento, gera mercado, envolvendo 
muito dinheiro para fazer com que esse mercado continue em 
crescimento. Trabalho esse que trás para a sociedade maior valor, 
sendo de forma monetária e valor simbólico. 
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