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Corpo Editorial

Conselho Editorial

Publicação trimestral, em formato eletrônico, 
o Discussion Paper ESPM reúne artigos, 
notícias de pesquisas, resenhas, traduções ou 
entrevistas oriundas de debate temático. 

O objetivo é incentivar a discussão de assuntos, 
atinentes ou complementares, ao conteúdo 
curricular de disciplinas da área de Ciências 
Sociais Aplicadas. 

O perfil deste periódico oferece espaço de 
publicação da produção docente, incluindo 
procedimentos de pesquisa, em diferentes 
formatos.

O Discussion Paper ESPM busca também 
ampliar repertório e capacidade de análise 
do corpo discente, pois, a inciativa procura, 
especialmente, a participação do aluno nos 
debates geradores de cada número.  

A submissão de trabalhos deverá ser feita através do endereço 

eletrônico do periódico. O Processo de Avaliação pelos Pares 

consiste nas seguintes etapas: o ar tigo original será analisado 

por dois integrantes do Conselho Editorial para verif icar se 

cumpre com os requisitos temáticos e metodológicos e def inir 

a área epistemológica de avaliação a ser direcionada. Em 

seguida, o ar tigo será enviado a pares de avaliadores externos, 

preservando o anonimato dos autores , que não compareceram ao 

debate gerador do respectivo Discussion Paper. Os avaliadores 

externos procederão de acordo com os critérios: 1. Publicar sem 

alterações; 2. Publicar com pequenas alterações, efetuadas pelos 

avaliadores; 3. Retornar ao autor com orientações de correções 

a serem efetuadas, podendo ser publicado posteriormente; 4. 

Retornar ao autor com a reprovação do ar tigo, sem publicação 

posterior. Mais informações em: http://discussionpaper.espm.br/.
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APRESENTAÇÃO DO DEBATE

Por que tanta gente gosta de games? Por que a indústria de videogames, há anos, tem 
faturamento maior do que a da tradicional indústria do cinema? Respostas passam tanto 
pelas novas mídias, como pela interatividade ou, principalmente, por  nova construção 
de identidade, aquela em que cada um é “o jogador”. 

Essa multiplicidade temática constrói a insaciável atração embutida nos games. 
Neles, parece que todos estão envolvidos. De diferentes modos. Mas sem exceção. 
Inclusive, todos os que pensam o processo ensino/aprendizagem. Sem esquecer, claro, 
a “resistência” existente, misto de preconceito e medo, à ideia de game.

O sentido maior do Discussion Paper Game e Educação é este: como convier, no 
ambiente escola, com a lógica do game? Para esta discussão foram convidados tanto 
professores da ESPM, como dois jovens pesquisadores alunos do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação e Consumo. O professor Mauro Berimbau discutiu “Game 
design aplicado à aprendizagem”,  Vicente Mastrocola, “Game e retórica de consumo”, 
Matheus Marangoni, “Gamificação Mercadológica”, enquanto os pesquisadores 
Fernando Matijewitsch e Fernanda Kushima debateram “Game e Pesquisa”. 

Em seguida a transcrição e edição do debate:



GAME DESIGN APLICADO À APRENDIZAGEM 

Mauro Berimbau
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Atividades lúdicas, jogos educativos, jogos de sala de aula, gamificação. Muitos 
são os nomes dados às aplicações de jogos para a educação, da infantil até a 
superior. Uma atividade que não é necessariamente nova, mas que atualmente 

tem aparecido como tema de pesquisa e prática dentre diversos educadores como uma 
alternativa aos métodos mais tradicionais de ensino, fundamentados em aulas expositivas. 
Com o cada vez maior acesso à informação, a ideia antiga do professor como detentor do 
conteúdo tem aberto espaço para outras posturas didáticas, como a aplicação de jogos. 

No entanto, todas essas práticas sofrem de um gravíssimo problema. A tarja do “jogo 
educativo”. Jogos produzidos por professores tendem a ser grandes “quiz games”, 
exercícios de pergunta e resposta, com elementos estéticos coloridos e infantilizados. 
Em suma, uma prova da mais tradicional travestida de jogo. Se o game é produzido por 
um game designer, vemos uma situação ainda mais agravada, pois nada garante que 
aquela atividade possui algum objetivo de aprendizagem ou preocupação didática, já 
que essa não é uma competência primária desse profissional. Para o aluno que joga, o 
“jogo educativo” tende a causar arrepios. Afinal, há grandes chances do jogo nem ser 
divertido, e nem tão eficiente quanto o aprendizado mais tradicional da leitura dos livros. 

Os fomentadores e/ ou desenvolvedores desses jogos geralmente são os educadores que, 
munidos de seus objetivos de aprendizagem, procuram desenvolver atividades lúdicas 
que procuram desenvolver certas habilidades. Seguindo a taxonomia de Bloom revisada 
(KRATHWOHL, 2002), entendemos que existem três grandes domínios aprendizagem 
que podem ser desenvolvidos: 1) O conhecimento/ cognição, 2) as habilidades e funções 
psicomotoras ou 3) as atitudes ou afetos. Em teoria, todas as aulas em uma escola se 
preocupam em desenvolver algum desses aspectos em seus alunos. 

Estratégias para fomento da prática
 1) Precisamos assumir que o desenvolvimento de jogos é uma atividade 
multidisciplinar. Educação, arte, game design e programação. Um professor, sozinho, 
não é capaz de desenvolver um jogo interessante, divertido, envolvente, com uma boa 
história, adequada identidade visual e com uma boa experiência para o usuário. Ao 
mesmo tempo, os profissionais envolvidos no desenvolvimento de games também não 
tem o expertise de um educador para promover o conteúdo adequado. Esse território 
intermediário é o que as empresas especializadas em serious games ou jogos para 
treinamento e educação se preocupam em ocupar, compreendendo metodologias de 
ensino. Mesmo com esta competência, é necessário um tempo de estudo e pesquisa 
para a produção de um conteúdo relevante para o aluno.

GAME DESIGN APLICADO À APRENDIZAGEM Mauro Berimbau
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 2) Precisamos encontrar estratégias para barateamento da produção e consumo 
dessas práticas. Desenvolver jogos para uma disciplina é algo tentador, mas muitas 
vezes impraticável por conta do tempo e dos custos de desenvolvimento de um game. 
Jogos digitais podem custar de 50 mil até 500 mil reais, em média, dependendo do 
que se planeja desenvolver. Jogos analógicos são mais baratos em produção, mas se 
deterioram rápido e tendem a promover simulações bem mais simples do que aqueles 
dos games. Ainda pensando na viabilidade mercadológica, talvez não valha a pena 
desenvolver um jogo para uma disciplina específica do ensino superior. É por isso que 
a maior parte das aplicações se encontram no ensino fundamental e médio. Por ser um 
conteúdo mais ou menos genérico, comum à todas as escolas, a formatação de produtos 
que atendam esse mercado maior é mais simples.

 3) Precisamos produzir jogos para ganhar experiência no seu desenvolvimento e 
aplicação, para acelerar a curva de aprendizado.

 4) Precisamos aproveitar os fomentos à produção.

 5) Precisamos de legitimidade.

Referências Bibliográficas
KRATHWOHL, D. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: An Overview. Theory into 
Practice, 41(4), 212-218.
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Há uma contextualização importante a ser apontada neste discussion paper : um 
game, independente de plataforma, é um objeto cultural formado por regras, 
estética, interatividade, narrativa e interface. Um game existe em função de 

players, que se organizam em comunidades cercadas de tecnologia, mídia, comunicação 
e consumo.  As maneiras que os games refletem  e refratam as normas e crenças das 
culturas ao seu redor são essenciais para entender os games em si e os insights que 
eles adicionam à experiência humana (FLANAGAN, 2009, p.67). Todo jogo, de alguma 
maneira, gera algum tipo de aprendizado para o jogador.

A cultura do video game e as retóricas de consumo que permeiam essa gigantesca indústria 
geraram uma pluralidade de públicos consumidores inseridos dentro deste contexto 
contemporâneo. A maturidade que este mercado atingiu nas últimas duas décadas, 
entre outros aspectos, criou diferentes práticas e usos divergentes para os games e, 
hoje, além dos jogadores casuais e hardcore players temos um inúmero contingente de 
indivíduos que consomem jogos de maneiras bastante variadas e específicas – no campo 
educacional, inclusive. Flanagan (2009, p.5) aponta que certas pessoas, ao jogarem 
juntas, formam comunidades e desenvolvem uma identidade de grupo com grande senso 
de pertencimento; nesse caso, o ato de jogar assume aspectos de uma ferramenta de 
autoconhecimento e reflexão sobre o eu. Mesmo Marshall McLuhan, na década de 1960, 
em seu livro Understanding Media: The Extensions of Man (1964) já postulava que os 
games possuem um papel importante na sociedade e que são meios de participação 
coletiva e educacionais bastante importantes.

Regis (2014, p.278) aponta que a “importância cultural e econômica dos games cresce 
na mesma proporção em que seus públicos se expandem e diversificam” e que portanto 
os video games “tornaram-se, assim, um potente meio de comunicação, interação e 
sociabilidade na cultura contemporânea”. Seguindo o pensamento anterior de Regis, é 
possível ver que hoje os games extrapolaram a esfera do puro entretenimento e podem 
ser utilizados na área médica (ARAUJO; CARVALHO; FERREIRA; VASCONCELLOS, 
2013, p.343) ou para promover o aprendizado (TÓTH; POPLIN, 2013, p.194).

Dentre algumas técnicas do uso de games para o aprendizado podemos destacar a 
utilização do método de Game Based Learning. O professor Fabio Tola, físico e game 
designer, utiliza tal método em suas aulas no colégio de ensino fundamental que ministra 
aulas na cidade de São Paulo. Este pesquisador explica o processo de Game Based 
Learning em alguns tópicos:

1. Imagine que você tem um conteúdo para passar para uma equipe de uma empresa, 

GAME E A RETÓRICA DO CONSUMO Vicente Mastrocola
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estudantes de uma classe ou algum tipo específico de profissional. É possível fazer isso 
de uma forma completamente expositiva (demonstrando ideias em uma lousa durante 
uma aula) ou de uma forma que os envolvidos irão vivenciar uma experiência.

2. Vivenciar uma experiência, neste caso, é diferente de assistir a um filme/palestra de 
maneira inerte. A ideia é que os envolvidos tomem decisões de maneira ativa e que um 
sistema (no caso um game) analógico ou digital irá dar um feedback do resultado de 
cada ação tomada.

3. É um espaço de assimilação de ideias e conceitos por meio de um jogo. Agir no 
sistema proposto e receber respostas é o fundamento elementar dessa modalidade.

4. É possível usar um jogo comercial para treinar uma mensagem específica ou criar um 
jogo sob medida para uma determinada situação.

Quando um projeto de uso de games em sala de aula é proposto, é fundamental que um 
professor – caso não conheça técnicas e procedimentos de desenvolvimento de jogos 
- trabalhe junto com a figura de um game designer. Este trabalho interdisciplinar é que, 
potencialmente, irá gerar um resultado coerente e positivo para os alunos dentro da sala 
de aula. Atualmente, no cenário brasileiro, notamos inúmeras ações que se encerram no 
formato de um quiz game, conforme mencionamos no tópico anterior.

O despreparo também se reflete quando falamos dos congressos acadêmicos de games 
em solo nacional. A discussão está dando seus primeiros passos e ainda falta estofo 
teórico e interesse para que seja levada a sério e colocada em um patamar de destaque. 

Referências Bibliográficas
ARAUJO, Inesita Soares de; CARVALHO, Flavia Garcia; FERREIRA, Patrícia Castro; 
VASCONCELLOS, Marcelo Simão. Using social contexts as a framework for designing 
a health communication video game. IN: HUBER, Simon; MITGUTSCH, Konstantin; 
ROSENSTINGL, Herbert; WAGNER, Michael G; WIMMER, Jeffrey (Eds.). Context 
Matters! Proceedings of the Vienna Games Conference 2013: Exploring and Reframing 
Games and Play in Context. New Academic Press: Viena, 2013.

FLANAGAN, Mary. Critical Play – Radical Game Design. Cambridge: MIT Press, 2009.

McLUHAN, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. London: Routledge, 
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POPLIN, Alenka; TÓTH, Eszter. Cooperative learning games – a successful tool for 
prom oting children’s participation in urban planning? IN: HUBER, Simon; MITGUTSCH, 
Konstantin; ROSENSTINGL, Herbert; WAGNER, Michael G; WIMMER, Jeffrey (Eds.). 
Context Matters! Proceedings of the Vienna Games Conference 2013: Exploring and 
Reframing Games and Play in Context. New Academic Press: Viena, 2013.

REGIS, Fátima. Games. IN: BACCEGA, Maria Aparecida; BERGER, Christa; CITELLI, 
Adilson; FRANÇA, Vera Veiga; LOPES, Maria Immacolata Vassalo (orgs). Dicionário de 
Comunicação – Escolas, Teorias e Autores. São Paulo: Ed. Contexto, 2014.
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O tema Games e Educação é muito complexo e abrangente para uma rápida e 
única discussão. Entendo que apenas iniciamos a discussão com este debate. E 
sendo assim, vejo que é mais pertinente, neste momento, apresentar de forma 

direta algumas ideias que já estamos discutindo no GameLab ESPM. E ao final propor 
um questionamento para discussões futuras.

Quando falamos de Games, Educação e Mercado não podemos pensar apenas no 
momento atual e em suas perspectivas futuras. Temos primeiro que olhar para o passado. 
Os games, ou abordagens gamificadas em sala de aula, não são uma novidade. Me 
lembro de, quando aluno da ESPM na década de 1990, ver o uso do jogo SimCity 2000 
em aulas de gestão. Os alunos tinham que criar suas cidades vir tuais e através da 
gestão, por exemplo, de impostos e recursos, precisavam fazer sua cidade prosperar. 
Veja que estávamos nos anos 90, sem internet rápida (quando tínhamos internet), nem 
todos possuíam computador em suas casas e sem  a ideia formalizada de gamificação 
sendo aplicada. Outro exemplo que tive contato durante aquele período, foi o tradicional  
Markstrat simulation, aplicativo com mais de 30 anos de atuação oferecendo uma 
plataforma de simulação de mercado, que na época chamávamos de jogos de empresas. 
A plataforma promete trabalhar com uma simulação estratégica de marketing para alunos 
testarem as teorias e tomada de decisão em um jogo livre dos riscos do mercado real.

Citei apenas dois exemplos para entendermos que as dinâmicas de games aplicadas 
na educação não é uma novidade. Precisamos reconhecer, no entanto, que o termo 
gamificação foi criado recentemente por Nick Pelling em 2002, e seu uso só se tornou 
popular no começo dos anos 2010. Tal termo ganhou maior uso ao associar a incorporação 
de aspectos de recompensa no uso de softwares não-games. Hoje percebemos que a 
gamificação é usada de forma geral para a aplicação das técnicas de game-design em 
atividades não relacionadas aos jogos. Vejam que uma (apenas uma dentre diversas) 
técnica do game-design é a recompensa por um desafio cumprido. E a educação trabalha 
a séculos com recompensas (notas, aprovação, etc.) em função de desafios cumpridos 
(provas, trabalhos, TCCs, etc.). Contudo, o que as empresas presentes no mercado de 
games e educação têm buscando, é a ampliação do uso correto de diversas técnicas 
do game-design no sentido de tornar a experiência da aprendizagem em algo mais 
interessante para alunos e professores.

Hoje vemos diversas iniciativas utilizando a gamificação no ensino de língua para 
crianças. Como exemplo de destaque podemos indicar a Duolingo, uma plataforma 
colaborativa online, que trabalha com acesso gratuito para o ensino de linguagem. O 
serviço foi desenvolvido para que os estudantes possam aprender um determinado 
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idioma enquanto ajudam a traduzir sites e documentos. No início o usuário começa com 
sentenças básicas. Ao avançar o “jogador” recebe sentenças mais complexas. Conforme 
os usuários aprendem, eles ganham pontos ao completar as lições são cumpridas. A 
plataforma indica como diferencial, que o conteúdo da internet é bem mais interessante 
do que frases inventadas pelos materiais tradicionais de ensino.

Outro caso que tem atraído atenção é o Ribbon Hero. Um jogo épico que vem junto com 
o pacote Office da Microsoft e tem o objetivo de ensinar como usar os programas da 
empresa. O jogo consiste de desafios divididos em quatro seções: tratamento de texto, 
design e layout de página, apresentação artística e pontos gerais. As três primeiras 
seções foram desenvolvidas para introduzir aos usuários atributos importantes dos 
programas. Um destaque, além do cuidadoso game-design, é a possibilidade de os 
jogadores demonstrarem seus resultados no Facebook. Sendo assim, podemos ver o 
Ribbon Hero como um jogo/ tutorial que gera motivação não somente pelo aprendizado, 
mas também, pela socialização e disputa nas redes sociais digitais.

A tecnologia vem avançando e, com este avanço, temos a impressão que fica mais 
fácil a integração de dinâmicas de game-design com educação. Por exemplo: temos 
velocidades cada vez maiores de internet; a realidade vir tual, que ainda não chegou, mas 
está tentando emplacar ainda nesta década e os smartphones cada vez mais poderosos 
e interligados a tudo (IoT – internet das coisas). Tecnologias cada vez mais acessíveis 
e próximas de nós. Mas não podemos e não devemos entender que a gamificação deva 
ser a simples aplicação de tecnologia da informação e comunicação nos processos de 
aprendizagem.

Há muito que se discutir sobre quem e como se deve trabalhar o conteúdo e qual o real 
objetivo de gamificarmos o processo de ensino e aprendizagem. Ainda temos diversas 
questões em aberto como por exemplo: como deve ser a preparação do conteúdo, o 
professor tradicional tem condições de preparar aulas gamificadas, é necessário o uso 
de tecnologia e, por fim, os alunos entendem e/ ou preferem aulas gamificadas. Questões 
debatidas constantemente no GameLab ESPM com professores pesquisadores e alunos 
que participam do laboratório.

Vemos, assim, que o campo de estudos de games associados à academia ainda é 
relativamente novo e com poucas pesquisas realmente profundas em nosso País. Um 
campo rico, que não pode ser entendido de forma isolada e que deve trabalha a partir 
de outros campos de pesquisa, como Administração, Publicidade, Design, Pedagogia e, 
claro, Tecnologia.

GAMIFICAÇÃO MERCADOLÓGICA Matheus Marangoni
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Em 2000, a Society for Cinema Studies Conference (agora chamada de Society 
of Cinema and Media Studies) viu o surgimento de seu primeiro painel voltado 
inteiramente para os videogames. Mesmo que estivesse localizado em uma das 

menores salas de conferência, o Video Game Theory foi bastante visitado e procurado 
pelas pessoas que lá estavam (WOLF, 2006).

Já em 2001, o primeiro periódico acadêmico dedicado à pesquisa sobre jogos, Game 
Studies, foi lançado com a missão de construir um canal para as discussões já em 
curso sobre os games e o ato de jogar, que pairavam entre a disputa de duas linhas de 
estudo: a ludologia, que defende o estudo dos jogos como sistemas formais de regras, 
e a narratologia, que defende o estudo dos jogos como textos (VOORHEES, 2009). De 
acordo com o editor chefe, Espen Aarseth, este era o ano inicial dos estudos sobre games 
como um campo acadêmico internacional. Esta fala também foi baseada no sucesso da 
primeira conferência acadêmica internacional sobre jogos de computadores, a Computer 
Games and Digital Textualities, organizada pela Universidade de Copenhagen, na 
Dinamarca (RAESSENS, 2006).

Percebe-se, então, que, desde o fim da década de 1990, o interesse acadêmico em 
relação aos games experimentou um grande crescimento e várias razões podem ser 
atribuídas para justif icar este recente acontecimento. Wolf (2006) enumera algumas 
delas: 

Há vários anos, a indústria dos videogames passou a indústria do cinema em termos de 
faturamento; os jogos amadureceram bastante técnica e esteticamente para receber 
atenção generalizada; a indústria de jogos tem crescido em sua inf luência sobre 
outras indústrias de mídia, especialmente quando se trata de franquias cross-media; 
e, talvez o mais importante, a primeira geração que cresceu com os videogames, 
que gostava deles, jogavam-nos e os conheciam intimamente, agora está produzindo 
trabalhos acadêmicos sobre eles (WOLF, 2006, p. 116, tradução nossa).

E por que amamos tanto games? Assim como qualquer outro produto cultural, eles 
constituem quem somos, nos ensinam, nos movem, nos acompanham desde que somos 
crianças. Não é raro ver um gamer afirmando que algum aspecto de sua moral, ou de 
sua identidade, fora definido com base em seus jogos preferidos.

Pois, também acreditamos que existe outra razão do por que amamos tanto games e nos 
interessamos tanto em pesquisá-los. Discursos ficcionais (como filmes séries e jogos) 
sempre constituem narrativamente uma outra verdade. Porém, diferentemente de outras 
mídias, nos games quem efetivamente atua nesse outro mundo é o jogador. Você é o 
personagem. Você é aquele que age sobre a história. Há, portanto, certa transposição 
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do “eu sou” da vida objetiva para o “eu sou” do mundo feito de pixels. Supomos que esse 
aspecto identitário também tem grande parcela em nossa paixão.

Além do aspecto subjetivo, há várias outras relações acadêmicas com os jogos. 
Principalmente, no que tange a ESPM, referente ao campo de estudos da comunicação 
e do consumo. Às vezes, as pessoas comentam com desdém: “Não acredito que você 
gastou US$ X por uma simples roupinha no League of Legends!”. Mesmo que um pouco 
agressiva, a resposta padrão para esse tipo de comentário bem que poderia ser: “E você 
gastou mais dinheiro ainda com uma roupa na loja do shopping”. Embora os jogos se 
constituam como um “outro mundo”, muitas das relações que vemos na realidade objetiva 
estão presentes lá. Se eu compro um item no LoL com finalidade estritamente cosmética 
é porque tal item possui um valor ali dentro e constitui minha identidade / identidade do 
meu avatar no interior daquele universo.

Só aqui falamos de dois modos de se pensar jogos: um mais psicológico, outro mais 
voltado para a temática trabalhada pela nossa faculdade. Mas, há diversas maneiras de 
se trabalhar com um texto tão rico como um jogo: há o aspecto da narrativa, do design, 
da própria máquina, da relação interpessoal em jogos multiplayer, do game studies, 
entre vários outros temas possíveis. Por sua vez, o avanço da indústria e, inclusive, o 
desenvolvimento de novas tecnologias (como o VR), só tende a levantar mais e mais 
indagações.

No entanto, essas indagações, infelizmente, ainda não são totalmente atendidas. Apesar 
de serem muitos os modos de se pensar jogos como objeto de estudo, há muito pouco 
espaço na academia para trabalharmos com games. É um produto ainda mal visto, seja 
por sua relação com o universo infantil, seja por ser uma mídia “nova”. Às vezes, os 
professores que estão em cargos de orientação não possuem a mesma vivência que 
temos com os jogos, não conhecem as infinitas possibilidades que ele nos traz. E, pior, 
não se abrem para aprender. Esse é um problema que encontramos. Mas, à medida que 
mais e mais pessoas demonstrarem o desejo de estudarem isso, chegará uma hora em 
que ganharemos tanto a batalha como o jogo.
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