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RESUMO 

 
 

 

Nessa pesquisa, objetivamos mapear e analisar a produção acadêmica sobre games e a área 

da Educação, a partir do levantamento e seleção no banco de Teses e Dissertações da 

CAPES, compreendendo os cursos de Educação, no período entre 2011 a 2016. Partimos 

da seguinte problemática para o desenvolvimento da pesquisa: como as teses e dissertações 

abordam e compreendem o uso de games no processo de ensino e aprendizagem na área de 

Educação? De início, buscou-se compreender as concepções acerca do termo “Estado da 

Arte” e “Estado do Conhecimento” para fundamentar a escolha pela terminologia 

“Mapeamento Analítico” usado nesse estudo, ancorados em teóricos como Brandão, Baeta 

e Rocha, Laranjeira e Romanowski e Ens. Em seguida, procedeu-se a uma revisão 

bibliográfica sobre os conceitos, características e premissas de jogo e game, sustentadas 

em teóricos como Huizinga, Vygotsky, Piaget e Villas Bôas. Em termos metodológicos, 

realizamos uma pesquisa de caráter bibliográfico, de abordagem qualitativa e quantitativa, 

acerca do tema games e Educação. A partir dos critérios estabelecidos, e da leitura dos 

resumos, chegou-se ao corpus de 50 produções efetivamente analisadas. Como 

procedimento para a análise, empregou-se a Análise de Conteúdo de Bardin de modo a 

examinar os aspectos explorados nos estudos, seus referenciais teóricos e conclusões, 

sendo estabelecida uma categorização a fim de agrupá-los no tocante aos seus objetos e 

abordagens. Os resultados demonstraram o crescimento das pesquisas sobre games e 

Educação no Brasil nos últimos anos, sobretudo na região Sudeste e no estado da Bahia. 

Tais produções apresentam tanto as possibilidades de uso dos games enquanto facilitadores 

no processo de ensino-aprendizagem, considerando o contexto em que estão inseridos e a 

importância do professor nessa dinâmica, assim como os riscos a ele associados, como 

reprodução de preconceitos de gênero, estímulo à violência e propagação da ideologia 

capitalista. Com a leitura dos resumos e da íntegra das pesquisas (quando necessário), 

efetuou-se uma análise qualitativa e quantitativa dos dados, observando-se, de modo geral, 

o predomínio de estudos qualitativos que abordam a relação do sujeito-jogador com o 

game. Não pretendemos esgotar o tema com esse mapeamento, mas constituir um 

compêndio – de teses e dissertações sobre games e Educação – que instigue novas 

investigações e aprofundamentos do tema, e que contribua para facilitar o trabalho de 

outros pesquisadores.   
 

Palavras-Chave: Jogos Digitais. Games. Educação. Mapeamento Analítico. Produção 

Acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research objectively focus on mapping and analyzing Brazilian scientific production 

regarding games within the educational area. From investigative selection on CAPES’ 

database of theses and dissertations, understanding education courses between the period 

from 2011 to 2016, we surface a starting point question to guide this research: how does 

theses and dissertations approach and comprise the use of games in the teaching and 

learning processes within the educational area? At the outset, we sought to comprehend 

the conceptions about "State of the Art" and "State of the Knowledge" in order to base 

the choice of the terminology "Analytical Mapping" used in this study, sustained by 

authors such as Brandão, Baeta e Rocha, Laranjeira and Romanowski and Ens. The 

following stage proceeded as a literature review about concepts, definitions, 

characteristics and premises of game and digital game, based on the theorists Huizinga, 

Vygotsky, Piaget and Villas Bôas. The methodology used to reach the proposed 

objectives, encompassed a bibliographic research with qualitative and quantitative 

approach, on the topics of games and Education. From established criteria and descriptors, 

and the reading of abstracts, a total of 50 theses were analyzed. In order to examine the 

covered aspects of the researches, the theoretical frameworks that sustain them and its 

conclusions, the Bardin’s content analysis was applied to help establish a categorization 

based on objectives and subjects content. The results presented a research growth scenario 

in Brazil regarding the subjects of game and education in recent years, specially the 

southeast region and Bahia state. Such academic productions bring forward possibilities 

of using games to facilitate the teaching-learning processes, considering their linked 

contexts and the importance of professors within the dynamics, and the risks involved, 

such as reproducing pre-concepts of gender, violence stimulus and capitalism ideology 

propagation. From the perusal of abstracts and full research theses (when necessary), a 

qualitative and quantitative analysis of the data was applied, observing in a general sense, 

the predominance of qualitative studies regarding the relation between the user-player 

and the game. The thematic must not be depleted by this research. On the contrary, this 

research is a compendium of theses and dissertations about games and Education to 

instigate new and further investigations on the subject. 
 

Keywords: Digital Games. Games. Education. Analytical Mapping. Academic 

Production 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivendo e aprendendo a jogar 

Vivendo e aprendendo a jogar 

Nem sempre ganhando 

Nem sempre perdendo 

Mas, aprendendo a jogar 

 

APRENDENDO A JOGAR 

Guilherme Arantes  

 
 

 



LISTA DE FIGURAS 
 

 

 

Figura 01 – Spacewar............................................................................................................41 

 

Figura 02 – Brown Box.........................................................................................................42 

 

Figura 03 – Telejogo..............................................................................................................43 

 

Figura 04 – Atari 2600...........................................................................................................43 

 

Figura 05 – Palavras-chave dos resumos organizados em uma Nuvem de Palavras............89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 
 

 

 

Quadro 01 – Os Gêneros e Características dos Games....................................................49/50 

 

Quadro 02 – Teses sobre Games – Área Educação – 2011 a 2016 (Disponíveis na base de 

dados da CAPES)..............................................................................................................74/75 

 

Quadro 03 – Distribuição das Teses por Universidades – 2011 a 2016 (Disponíveis na base 

de dados da CAPES)..........................................................................................................75/76 

 

Quadro 04 – Dissertações sobre Games – Área de Educação – 2011 a 2016 (Disponíveis na 

base de dados da CAPES)..................................................................................76/77/78/79/80 

 

Quadro 05 – Distribuição das Dissertações por Universidade – 2011 a 2016 (Disponíveis na 

base de dados da CAPES).................................................................................................80/81 

 

Quadro 06 – Pesquisa por Nível Educacional – Teses e Dissertações – 2011 a 2016..........84 

 

Quadro 07 – Relação de Games Estudados nas Teses – 2011 a 2016.............................85/86 

 

Quadro 08 – Relação de Games Estudados nas Dissertações – 2011 a 2016.............86/87/88 

 

Quadro 09 – Abordagem Metodológica Aplicada – Teses e Dissertações – 2011 a 2016...88 

 

Quadro 10 – Categorização das Teses e Dissertações Segundo Objetivos e Investigação da 

Pesquisa – 2011 a 2016..........................................................................................................91 

 

Quadro 11 – Categoria 01: Relação Sujeito-Jogador com o Game .................................92/93 

 

Quadro 12 – Categoria 02: Avaliação Analítica de um Game ....................................106/107 

 

Quadro 13 – Categoria 03: Aprendizagem e Games ..........................................................120 

 

Quadro 14 – Categoria 04: Narrativa/Conteúdo Gamer ....................................................123 

 

Quadro 15 – Categoria 05: Processo de Produção de um Game .......................................128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 
 

 

 

Gráfico 01 – Perfil do Gamer – Pessoas que declararam jogar algum jogo eletrônico.........45 

 

Gráfico 02 – Perfil do Gamer – Quais categorias de jogos eletrônicos costuma jogar?........46 

 

Gráfico 03 – Concentração das Teses por Ano – 2011 a 2016..............................................82 

 

Gráfico 04 – Concentração das Dissertações por Ano – 2011 a 2016...................................82 

 

Gráfico 05 – Concentração das Teses e Dissertações por Ano – 2011 a 2016 .....................83 

 

Gráfico 06 – Pesquisas por Nível Educacional – 2011 a 2016..............................................85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO.........................................................................................16 

 

CAP. 01 – DISCUSSÃO SOBRE O “ESTADO DA ARTE” E A 

PROPOSTA DE MAPEAMENTO ANALÍTICO..................................21 

 

CAP. 02 – O JOGO, O GAME E SUAS REFLEXÕES.........................28 

 

2.1 Contextualização ..................................................................................28 

2.2 O Jogo e seus Conceitos .......................................................................34 

2.3 Origem e Evolução dos Games ............................................................40 

2.4 O Mercado de Games ...........................................................................44 

2.5 A Classificação dos Tipos de Games ...................................................47 

2.6 Games na Educação .............................................................................51 

2.7 Tecnofobia x Tecnofilia: quem ganha o jogo nas discussões sobre os 

Games?........................................................................................................55 

 

CAP. 03 – METODOLOGIA...................................................................61 

 

3.1 Objetivo Geral.......................................................................................62 

3.2 Questões de Estudo...............................................................................62 

3.3 Procedimentos de Coleta das Teses......................................................65 

3.4 Procedimentos de Coleta das Dissertações...........................................68 

3.5 O corpus final da pesquisa....................................................................69 

 
 

CAP. 04 – MAPEAMENTO ANALÍTICO DA PRODUÇÃO 

ACADÊMICA SOBRE GAMES NA EDUCAÇÃO...............................73 

 

4.1 Análise geral do corpus da pesquisa......................................................74 

4.2 Categorização das Teses e Dissertações Selecionadas..........................90 

4.3 Categoria 01: Relação Sujeito-Jogador com o Game............................92 

4.4 Categoria 02: Avalição Analítica de um Game...................................106 

4.5 Categoria 03: Aprendizagem e Games................................................120 

4.6 Categoria 04: Narrativa/Conteúdo Gamer .........................................123 

4.7 Categoria 05: Processo de Produção de um Game..............................128 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................135 



 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................139 

 

APÊNDICE: Relação das Teses e Dissertações que constituíram o 

corpus dapesquisa....................................................................................147 



16 
 

INTRODUÇÃO  

 

Não fui uma criança jogadora de games1. Não sou, nem nunca fui um gamer2. 

Talvez essa afirmação, logo no início dessa dissertação sobre games na Educação, possa 

gerar estranheza ao leitor. Mas, afinal, por que diabos então o interesse por tal objeto de 

estudo? Para melhor compreensão dessa resposta é necessário voltarmos ao passado. Por 

isso, reafirmo: não, não fui uma criança jogadora de games. Não que esses artefatos 

tecnológicos sedutores não exercessem fascínio sobre mim. Mas, na década de 80, quando 

eu tinha por volta de 10 anos, o acesso a tais “inovações” era restrito a poucos felizardos 

cujos pais podiam dispor de uma quantia considerável de dinheiro para comprar consoles 

e cartuchos escassos e caros no mercado brasileiro. Não era o meu caso. Filho de uma 

família de classe média baixa do município de São Gonçalo, Rio de Janeiro, meu primeiro 

(e único) acesso a um jogo digital quando criança se deu na casa de um vizinho do mesmo 

prédio, orgulhoso proprietário do seu mais novo “Atari”. Aquele aparelho lhe conferia 

um certo grau de “status e poder” no pequeno prédio de três andares do subúrbio, fazendo 

com que as poucas crianças que ali residiam quisessem ter a chance de jogar, pelo menos 

uma vez, no videogame Atari. Poucos eram os escolhidos. Eu era um deles. A realidade 

que vivi no século passado não parece ser muito diferente daquela que milhares de 

crianças e jovens vivenciam todos os dias no Brasil e no mundo, não obstante se propague 

que a tecnologia é “para todos” e que está “acessível a todos”. De que “todos” mesmo 

estamos falando? A minha dificuldade de acesso ao videogame quando infante, e as 

circunstâncias e as regras (do dono do jogo) às quais tive que me submeter para poder 

jogar, talvez tenham criado em mim um certo distanciamento de tais artefatos 

tecnológicos ao longo da minha adolescência e fase adulta. Anos depois, quando eu já 

poderia comprar os games que eu quisesse, raramente enveredava por essa experiência, 

preferindo a leitura ou, quando muito, as brincadeiras e jogos analógicos. Por este motivo, 

                                                             
1 Ao longo desta pesquisa, optamos por, preferencialmente, utilizar o termo games para nos referirmos 

estritamente aos jogos eletrônicos e/ou digitais e/ou virtuais e/ou computacionais, de consoles e/ou 

computador e/ou celular, buscando dessa forma evitar qualquer possível dúvida ou ruído em relação ao 

conceito de “jogo”, que entendemos ser mais abrangente e, por isso, estar fortemente relacionado aos 

jogos de tabuleiro e/ou analógicos ou mesmo às atividades e/ou competições no campo dos esportes (Cf. 

HUIZINGA, 1993).  Por isso, ao longo do texto dessa pesquisa, iremos nos referir aos jogos digitais e/ou 

jogos eletrônicos como games, por entendê-los como sinônimos. 

 
2 Gamer é o termo, em inglês, para se referir a jogador de videogame.  
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estudar o universo dos games e sua relação com a Educação foi para mim revisitar o 

passado e, ao mesmo tempo, repensar o presente e vislumbrar o futuro, experimentando 

o choque com uma realidade que, antes da minha entrada no Mestrado em Educação, eu 

conhecia de forma ainda superficial.  

O interesse por este objeto de estudo foi aguçado nos contatos com meus alunos 

da Graduação em Design Gráfico e da Pós-Graduação em Planejamento Estratégico para 

as Mídias Sociais da Faculdade de Tecnologia Senac Rio, e com os alunos de Publicidade 

da Universidade Unigranrio. Na relação com esses jovens, o tema dos games sempre foi 

uma constante, assim como a minha experiência – nem sempre prazerosa – de vê-los jogar 

(muitas vezes de forma camuflada, às escondidas) durante as aulas, dentro de sala. 

Entender de que forma tais artefatos podem contribuir ou atrapalhar para o processo de 

ensino-aprendizagem começou a me instigar. Minha condição de não-gamer, nesse 

processo, me pareceu positiva pois me deixou numa posição, de certa forma, isenta, 

imparcial, sem buscar defender com exageros, nem criticar com severidade o uso dos 

games dentro ou fora de sala. Ao contrário, o que me interessava, cada vez mais, era 

entender o contexto e as visões daqueles que já estavam trilhando há mais tempo que eu 

essa área de estudo, dissecando os games, suas qualidades, possibilidades, limites, riscos 

e potências. 

Nas minhas primeiras leituras, encontrei desde afirmações com um viés mais 

tecnofílico como a de Mattar (2010, p. 13) de que “o aprendizado necessita de motivação 

para um envolvimento intenso, o que é atingido pelos games” até comentários com uma 

visão claramente tecnofóbica como o de Stezer (2014) ao salientar que  

  

De fato, não há nada de 100% bom ou 100% mau no mundo. Uma 

pessoa em uma de minhas palestras disse o seguinte: "Meu filho 

aprendeu inglês jogando video games, isso não é bom?" Claro que 

é, só que, em face dos enormes prejuízos causados por esses jogos, 

a minha resposta foi: "Mas não há outros meios mais sadios de se 

aprender inglês? 

 

Segundo matéria do portal Terra, o Brasil possui 66,3 milhões de gamers e teve 

uma movimentação de US$ 1,3 bilhão em 2017, sendo considerado o principal mercado 

de jogos da América Latina e o décimo terceiro no ranking mundial, conforme dados da 

pesquisa realizada pela Newzoo3. A pesquisa ainda apontou que o perfil do gamer vem 

                                                             
3 Newzoo é uma empresa de inteligência de mercado global que atua como parceira de diversas outras 

empresas em assuntos relacionados a games, dispositivos móveis e esportes, com escritórios em 
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mudando ao longo dos anos, e já apresenta um crescimento no número de jogadoras do 

sexo feminino.  

Compreendendo as polêmicas que envolvem o assunto, o crescimento do tema em 

matérias jornalísticas, no mercado e na academia, as diferentes visões divergentes a 

respeito do uso dos games enquanto possível recurso mediador e/ou facilitador na área da 

Educação, o caráter polissêmico e amplo de tal ferramenta, e a disputa própria do campo 

científico como nos lembra Bordieu (1976), percebi a importância e a necessidade de uma 

investigação sobre a produção acadêmica cuja temática são os games no campo da 

Educação, buscando mapear o que tem sido falado, a favor ou contra, sobre tal objeto de 

estudo.  

Mais do que um modismo, as teses e dissertações que fazem parte dessa pesquisa 

demonstram que o uso dos games na Educação é um tema que tem crescido em termos 

de interesse e produção acadêmica a cada ano, com a contribuição tanto de autores 

estrangeiros como Prensky (2001, 2012), Clark (1970), Caillois (1990)  quanto de 

pesquisadores brasileiros como Alves (2009, 2013), Moita (2006), Santaella (2004), 

Lourenço (2012), Carvalho, Pedrosa e Rosado (2017), entre outros.  

Para adentrar o universo dos games e da Educação, iniciei uma vasta revisão de 

literatura sobre o assunto, com posterior varredura das produções acadêmicas no banco 

de dados da Capes4. Tal fase de levantamento me consumiu muitas horas de trabalho e 

dedicação, exigindo leituras, checagens e releituras de títulos e resumos a fim de garantir 

a confiabilidade, clareza e assertividade necessárias a esse mapeamento. 

A grande quantidade de teses e dissertações encontradas no banco de dados da 

Capes, compreendendo o período entre 2011 e 2016, exigiu a necessidade de organização 

e classificação para que fosse possível sua análise, com elaboração de quadros e gráficos 

que sintetizassem e tornassem mais claros os dados encontrados. O objetivo era apresentar 

um panorama sobre a discussão dos games especificamente na área da Educação, mas 

sem, necessariamente, considerar apenas o espaço formal da escola e nem somente os 

                                                             
Amsterdam, São Francisco e Shanghai. Disponível em: <https://newzoo.com/about/> Acesso em 

03/08/2018.   

 
4 CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior) é o órgão do Ministério da 

Educação responsável pelo reconhecimento e a avaliação de cursos de Pós-Graduação stricto-sensu 

(mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado) em âmbito nacional, sendo ainda um repositório 

da produção acadêmica realizada no país. Disponível em: < 
http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/sobre-a-capes> Acesso em 02/02/2017 

 

http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/sobre-a-capes
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jogos classificados como “educativos”. De um total inicial de 348 (trezentos e quarenta e 

oito) teses e dissertações chegou-se ao resultado final de 50 (cinquenta) produções 

acadêmicas que atenderam aos critérios estabelecidos para o escopo dessa pesquisa, cujo 

percurso metodológico será explicitado no capítulo 03 (três). 

Face às diversas questões a serem exploradas e considerando a riqueza 

polissêmica do tema games e educação, o mapeamento da produção acadêmica sobre o 

assunto visa compartilhar e contribuir com o campo científico e a sociedade como um 

todo as principais discussões e reflexões a que chegaram pesquisadores de todo o país. 

Ao longo dessa pesquisa, no sentido de melhor compreender os games, buscou-se 

enquanto fundamentação teórica autores fundantes e complementares no estudo sobre os 

jogos, tais como Huizinga (1993), Vygotsky (2007), e Piaget (1971). Tais teóricos têm 

posições bem distintas sobre o conceito de jogo, que ora os aproximam, ora os distanciam. 

Huizinga (1993), por exemplo, em seu tratado “Homo Ludens”, apresenta o jogo como 

uma atividade que exerce fascinação, prazer, alegria e tensão em todos os seres. Tais 

elementos fazem parte do ser e, de certo modo, transcendem a nossa racionalidade. 

Motivo pelo qual, inclusive, a conceituação da palavra jogo não é passível de uma 

definição única ou exata. Já no tocante à cognição, Vygotsky (2007) e Piaget (1971) 

compartilham a ideia de que os jogos possuem a capacidade de desenvolver funções 

cognitivas tanto em crianças quanto em adultos.  

Como direcionamento para a elaboração da presente pesquisa, foi estabelecido 

como objetivo geral: mapear e analisar a produção acadêmica brasileira sobre games no 

banco da Capes, nos cursos de Pós-Graduação em Educação, entre 2011 a 2016. A partir 

deste objetivo geral foram elaborados os seguintes objetivos específicos: a) Quais 

metodologias têm sido utilizadas para o estudo de games na Educação;  b) Quais 

referenciais teóricos têm sido utilizados na produção acadêmica brasileira sobre games e 

Educação; c) Quais disciplinas têm sido investigadas pelas teses e dissertações sobre 

jogos eletrônicos;  d) Quais tipos de jogos eletrônicos (simulador, estratégia, ação, 

aventura, esporte, etc.) têm sido mais utilizados como recurso facilitador no processo 

ensino-aprendizagem, no ambiente escolar ou fora dele.  

Buscando responder às questões de estudo, essa pesquisa foi estruturada em 05 

(cinco) capítulos.  

Após uma breve introdução que pretende inserir o leitor no assunto e apresentar o 

objetivo geral e questões de estudo, o capítulo 01 (um) discute as diferentes acepções 
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sobre “Estado da Arte” e “Estado do Conhecimento”, defendendo ainda a opção pelo uso 

do termo “Mapeamento Analítico” no presente estudo.   

O capítulo 02 (dois) explora questões relativas ao jogo e ao game, seus conceitos, 

classificações e tipos, dados do mercado, contextualização na área educacional e visões 

antagônicas sobre os jogos digitais numa perspectiva tecnofílica versus tecnofóbica, 

dando enfoque às características do jogo eletrônico educacional.  

O terceiro capítulo esclarece o percurso teórico-metodológico, detalhando os 

procedimentos adotados, os critérios e descritores utilizados para o levantamento e a 

seleção do corpus dessa pesquisa.  

O capítulo 04 (quatro) focaliza e explicita o ponto central desse estudo que são os 

apontamentos analíticos e comentários, dentro de uma abordagem qualitativa e 

quantitativa, sobre os dados obtidos a partir da leitura dos resumos e, muitas vezes, da 

íntegra dos textos, das teses e dissertações selecionadas para compor essa pesquisa. O 

capítulo apresenta um panorama das produções defendidas no período já mencionado, 

agrupando-as em categorias de acordo com a abordagem do estudo. Procuramos discutir 

e apresentar como a produção se distribui ao longo do tempo, indicando os estados e as 

respectivas instituições às quais estão vinculadas, além de examinar em quais regiões do 

país mais se concentram, quais disciplinas são mais exploradas, quais games têm sido 

mais estudados, quais os objetivos e sujeitos das pesquisas, as metodologias mais 

empregadas, os referenciais teóricos e as principais conclusões e/ou reflexões a que 

chegaram.  

Finalmente, apresentamos as nossas considerações finais, sem, obviamente, 

buscar esgotar o assunto ou encerrar qualquer questão, mas, ao contrário, configurar-se 

como ponto de partida para futuras investigações.  
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CAP. 01 – DISCUSSÃO SOBRE O “ESTADO DA ARTE” E A 

PROPOSTA DE MAPEAMENTO ANALÍTICO 

 

O conhecimento relativo a uma determinada questão, sejam relatos de pesquisa, 

sejam as teorias usadas para explicá-la, é imprescindível para identificar ou definir com 

mais precisão os problemas que demandam uma investigação em uma dada área 

(ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1998). Nesse sentido, Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (1998, p.150-151) elencam três situações que podem dar origem a um 

problema de pesquisa:  
  

a) lacunas no conhecimento existente; b) inconsistência entre o que 

uma teoria prevê que aconteça e resultados de pesquisas ou 

observações de práticas cotidianas; e c) inconsistências entre 

resultados de diferentes pesquisas ou entre estes e o que se observou 

na prática. 
 

Foi a partir das circunstâncias listadas acima pelos autores, e sobretudo pela crítica 

feita por Charlot (2006) a respeito da falta de uma memória sobre a pesquisa educacional 

no país, que decidimos entrar nesse “jogo”, repleto de obstáculos e fases difíceis, que é 

próprio da pesquisa científica, enveredando por pistas, trilhas e comandos que ora nos 

aproximavam, ora nos afastavam do objeto de estudo. Tal desafio só foi aceito e o “jogo” 

jogado por acreditarmos na relevância desse tipo de investigação. Um estudo que busca 

mapear e analisar a produção acadêmica (teses e dissertações), cujo enfoque são os games 

na área da Educação, sendo essencial, para tanto, o conhecimento da literatura produzida 

acerca do tema. 

 

As ciências da educação na França, a pesquisa educacional no 

Brasil, carecem de memória. A principal consequência disso é que 

refazemos continuamente as mesmas teses, as mesmas dissertações, 

sem sabermos o que foi produzido anteriormente. Fazemos uma tese 

que já foi feita há dez anos, no mesmo país ou no exterior, e até 

mesmo, às vezes, uma tese que foi defendida uma semana antes, em 

outra universidade, sem que tivéssemos conhecimento disso. 

(CHARLOT, 2006, p.17) 

 

Corroborando com a fala de Charlot (2006), cremos que um mapeamento e análise 

da produção acadêmica referente à temática de games na Educação irá cooperar com 

futuros pesquisadores na investigação, compreensão e apropriação dos games enquanto 

meio de expressão e representação simbólica nas práticas educativas, assim como 

contribuir para ajudar a criar parte da memória defendida pelo autor.   
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Para darmos o start ao desenvolvimento desta dissertação, entendemos como 

imperativo a realização de uma boa revisão de literatura, tendo como objetivo não só 

preparar o caminho como iluminá-lo a fim de que pudesse ser percorrido de forma um 

pouco mais fácil pelo pesquisador, compreendendo desde a definição do problema até a 

interpretação dos resultados. Para isso, como propõe Alves-Mazzotti (1992), a revisão 

deveria servir a dois aspectos básicos: “(a) a contextualização do problema dentro da área 

de estudo; e (b) a análise do referencial teórico” (ALVES-MAZZOTTI, 1992, p.54). No 

tocante à contextualização do problema, é necessário entender e aceitar que a produção 

do conhecimento, como esclarece a autora, não é um empreendimento isolado. Trata-se, 

antes e sobretudo, de uma construção coletiva da comunidade científica, um ato 

colaborativo, um processo contínuo de busca, no qual cada nova investigação agrega, 

amplia, avança, complementando ou contestando/questionando contribuições que foram 

anteriormente conferidas ao estudo de uma mesma problemática. Sendo assim, no que diz 

respeito à análise do referencial teórico, torna-se evidente que o esforço de elaboração 

teórica é essencial, pois: 

 

(...) o quadro referencial clarifica o racional da pesquisa, orienta a 

definição de categorias e constructos relevantes e dá suporte às 

relações antecipadas nas hipóteses, além de constituir o principal 

instrumento para a interpretação dos resultados da pesquisa 

(ALVES-MAZZOTTI, 1992, p.55). 

 

Alves-Mazzotti (1992) ainda evidencia que o trabalho de um pesquisador é 

facilitado quando existem revisões atuais publicadas sobre o mesmo tópico. Contudo, ela 

sinaliza que são poucas as revisões produzidas no Brasil sobre o conhecimento acumulado 

em uma dada área, o que obriga o pesquisador a um trabalho de “garimpagem”. Segundo 

a autora, embora seja uma prática tradicional nos países desenvolvidos, a elaboração dos 

chamados “estados da arte”, no Brasil, fica restrita a capítulos encontrados em teses e 

dissertações de mestrado e doutorado.   

Sobre o estado da arte, Ferreira (2002) sinaliza que a motivação dos pesquisadores 

por esse tipo de investigação é a sensação do não conhecimento acerca da totalidade de 

estudos e pesquisas em determinada área de conhecimento cujo crescimento tanto 

quantitativo quanto qualitativo tem sido expressivo e, por isso, requer reflexões.   

Considerando ainda a importância e a dificuldade desse tipo de pesquisa, Ferreira 

(2002, p.259) acrescenta que:  
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Sustentados e movidos pelo desafio de conhecer o já construído e 

produzido para depois buscar o que ainda não foi feito, de dedicar 

cada vez mais atenção a um número considerável de pesquisas 

realizadas de difícil acesso, de dar conta de determinado saber que 

se avoluma cada vez mais rapidamente e de divulgá-lo para a 

sociedade, todos esses pesquisadores trazem em comum a opção 

metodológica, por se constituírem pesquisas de levantamento e de 

avaliação do conhecimento sobre determinado tema.   

 

Para melhor entendimento a respeito dos limites desta pesquisa em particular, 

julgamos importante apresentar e esclarecer alguns conceitos e de que forma os termos 

“Estado da Arte” e “Estado do Conhecimento” vêm sido compreendidos e usados pela 

comunidade científica. Alguns autores costumam utilizá-los como sinônimos, enquanto 

outros apontam uma distinção bem clara.  

Segundo Brandão, Baeta e Rocha (1986, p. 7), “o termo “Estado da Arte” ou 

“Estado do Conhecimento” resulta de uma tradução literal do inglês”, tendo por objetivo 

realizar levantamentos do que se conhece sobre um determinado assunto a partir de 

pesquisas elaboradas em uma determinada área. Conforme as autoras, esse tipo de 

pesquisa é usual na literatura científica americana, embora pouco conhecida entre 

pesquisadores no Brasil.  

Laranjeira (2003) acrescenta que a expressão “Estado da Arte” foi estabelecida   

como uma cópia da denominação de uma modalidade de pesquisa estruturada no meio 

acadêmico dos Estados Unidos (State of the Art), tendo por objetivo diagnosticar algo ou 

uma determinada área de conhecimento. Para o autor, trata-se de trazer ao público 

indicativos de mapeamento de questões problemáticas da realidade concreta, seja para a 

demonstração de sua importância, seja para a percepção do pouco caso que lhe fazem. 

Apesar da importância já exposta a respeito desse tipo de pesquisa, no sentido de 

levantar, analisar, debater e compartilhar a produção acadêmica em diferentes áreas 

científicas, foi apenas a partir da segunda metade de 1970 que deu-se início no Brasil às 

pesquisas conhecidas como “estado da arte” ou “estado do conhecimento” (PENIDO, 

2017).   

As pesquisas de levantamento e análise da produção acadêmica de uma 

determinada área do conhecimento em um dado período são denominadas em geral de 

“Estado da Arte” ou “Estado do Conhecimento” por se tratar “de um instrumento que 

busca a compreensão do conhecimento sobre determinado tema, em um período de tempo 

específico e, consequentemente, sua sistematização e análise” (TEIXEIRA, 2006, p. 60). 

Contudo, tais estudos podem receber outras denominações, tais como “Síntese 
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Integrativa” (ANDRÉ, 2002), “Trabalhos Inventariantes” (SOARES e MACIEL, 2000) 

ou “Pesquisas que estudam pesquisas” (SLONGO, 2004).  

Entretanto, Romanowski e Ens (2006, p.39-40) alertam que, embora recentes, os 

estudos de “Estado da Arte” que objetivam a sistematização da produção numa 

determinada área do conhecimento já se tornaram imprescindíveis para apreender a 

amplitude do que vem sendo produzido. As autoras destacam a diferença entre uma 

pesquisa de “Estado da Arte” para uma pesquisa de “Estado do Conhecimento”:  

 
Os estudos realizados a partir de uma sistematização de dados, 

denominada “estado da arte”, recebem esta denominação quando 

abrangem toda uma área do conhecimento, nos diferentes aspectos 

que geraram produções. Por exemplo: para realizar um “estado da 

arte” sobre “Formação de Professores no Brasil” não basta apenas 

estudar os resumos de dissertações e teses, são necessários estudos 

sobre as produções em congressos na área, estudos sobre as 

publicações em periódicos da área. O estudo que aborda apenas um 

setor das publicações sobre o tema estudado vem sendo denominado 

de “estado do conhecimento”.  

  
Em face das questões e discussões elencadas anteriormente, optamos por utilizar 

o termo “Mapeamento Analítico” para nos referirmos à revisão de literatura que foi 

realizada sobre a temática dos games na Educação. Nossa opção por utilizar o termo 

“Mapeamento Analítico” se deveu a alguns aspectos e circunstâncias do presente 

trabalho. Ao imaginarmos o esforço hercúleo de pesquisadores do passado que se 

embrenhavam na difícil e exaustiva tarefa de realizar uma pesquisa de “estado da arte” 

ou “estado do conhecimento” em uma época pré-internet, tendo que recorrer 

presencialmente a bibliotecas físicas, universidades diversas e livrarias a fim de coletar 

seu objeto de estudo, muitas vezes tendo que transcrever informações à mão ou 

datilografá-las, entendemos que é inegável a agilidade e a facilidade que, não apenas a 

Internet, mas os recursos dos softwares de computadores contribuíram e auxiliaram para 

a realização desse tipo de investigação, sobretudo na sua fase inicial de varredura dos 

materiais existentes. Contudo, ainda que possamos utilizar a internet, enquanto 

ferramenta, para nos ajudar a colher dados mais atuais e em menor tempo, seja através de 

bibliotecas virtuais, sites de universidades, banco de dados online, troca de e-mails entre 

pesquisadores, softwares e aplicativos, reduzindo distâncias e aproximando interlocutores 

da academia, é impossível garantir que se obtenha a totalidade das pesquisas produzidas. 

Afinal, “sempre existem algumas ‘perdidas’, não possíveis de serem acessadas, por 

diferentes motivos.” (PENIDO, 2017, p. 29) 
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Nesse sentido, concordamos e reiteramos o que esclarece a autora ao afirmar não 

ser  

[...] possível mapear nenhuma produção em sua totalidade, pois há 

sempre novas atualizações contemplando novos trabalhos, há 

sempre um “erro” humano no momento de inserção dos dados, ou 

na busca dos trabalhos, na multiplicidade de ações de diversidades 

do sujeito, fatores que interferem na produção de uma pesquisa. 

Inventariar toda a produção, mesmo com a ajuda de uma tecnologia 

existente e moderna, é uma ideia utópica por parte do pesquisador. 

(PENIDO, 2017, p.38) 

 

Nessa perspectiva, embora não consideremos o presente trabalho como um 

“estado da arte”, tentamos nos aproximar de tal empreitada no sentido em que buscamos 

pesquisar, identificar, reunir, quantificar, classificar e disponibilizar os resultados dos 

diferentes dados coletados – seja em forma de figuras, quadros e/ou gráficos – de modo 

a contribuir com o compartilhamento dos conhecimentos de tais produções junto à 

comunidade acadêmica.  

É necessário, todavia, deixar claro que o presente estudo não se configura um 

“estado da arte” ou “estado do conhecimento” conforme as classificações e concepções 

defendidas por alguns autores já apresentados. Um dos principais motivos se deve ao fato 

de que, ainda que esta pesquisa tenha se proposto a levantar e analisar produções 

acadêmicas (e, especificamente, os resumos de teses e dissertações) que se debruçaram 

sobre a dinâmica dos games na Educação, não foi possível, neste momento, abranger e 

aprofundar tal análise acerca do objeto de estudo em virtude das dificuldades e limitações 

inerentes à realização, durante um curso de mestrado, de um “estado da arte” – ou mesmo 

um mapeamento, como é o caso –, por maior que fosse a dedicação e o esforço do 

mestrando e de seu orientador. Para reiterar tal posicionamento, apresentamos a falas de 

Romanovsky e Ens quando afirmam que  

 
[...] os estados da arte demandam tempo para a realização das leituras. 

Em muitas áreas são produzidas centenas de pesquisa em um só ano. 

Para a realização de estado da arte, os estudos realizados por grupos 

permitem exame mais abrangente. No entanto, se estes grupos 

necessitam de encontros periódicos de modo a aproximar as 

interpretações realizadas, os estudos realizados individualmente 

exigem a delimitação explícita. Além disso, os dados coletados por 

meio de pesquisas do tipo estado da arte possibilitam uma abertura 

muito grande para sua análise. Para isso, é fundamental que o 

pesquisador faça uso de um apoio teórico e possua experiência em 

análise de dados (2006, p.48). 
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Nosso percurso sempre foi, desde o início desta investigação, na tentativa de 

responder a uma pergunta que pode ser considerada a síntese de nosso estudo: 

 

- Quais são e como são, em termos de abordagem, as pesquisas que estudam o 

uso de jogos digitais no processo de ensino e aprendizagem na atualidade? 

 

Tal indagação alicerça esta dissertação, que se constrói a partir do levantamento 

de pesquisas já realizadas tendo como lócus o banco de teses e dissertações da Capes e 

como objeto de estudo os jogos digitais – ainda que comerciais e não necessariamente 

considerados “educativos” – enquanto estratégia de ensino. Nosso interesse é, pois, 

descobrir e apresentar as principais contribuições de tais estudos, mesmo que 

compreendendo as limitações que poderíamos enfrentar e não pretendendo, de forma 

alguma, encerrar um assunto tão amplo e polissêmico.  

Metodologicamente, a definição de uma área de pesquisa pelo volume de 

produções científicas direcionadas a uma mesma matéria permite “gerar novas 

perspectivas de olhar, novas práticas e reflexões sobre um mesmo objeto de estudo” 

(FERREIRA e SILVA, 2011, p. 135).  

Alves (2013) esclarece que o crescimento das pesquisas sobre jogos eletrônicos 

no país é marcante com o início do séc. XXI. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 

Comunidades Virtuais, do qual a autora é uma das coordenadoras, realizou no período de 

2010-2012 o projeto Games Studies5 em que foi levantada a produção acadêmica relativa 

aos games na área da educação, cobrindo de 1994 a 2010, no banco de dados da Capes. 

Segundo Alves (2013, p. 179), nesse espaço de tempo foram produzidos  

um total de cento e onze trabalhos distribuídos em noventa e três 

dissertações, sendo 1 profissionalizante e dezoito teses de 

doutorado, destacando as áreas de Educação (23 dissertações, 1 

delas profissionalizante e 5 teses), Comunicação (15 dissertações e 

6 teses) e Computação/Informática (26 dissertações). 

 

Lourenço (2012) que realizou um “Estado da Arte” sobre games na Educação, 

compreendendo os anos de 1987 a 2010, levantou inicialmente quinhentos e noventa e 

três trabalhos na base de dados da Capes. Posteriormente, o autor reduziu esse número 

                                                             
5 O Projeto Games Studies foi financiado pela FAPESB (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 

Bahia), e analisou as produções acadêmicas cujos jogos eletrônicos tenham sido objeto de investigação.  

Disponível em: < http://comunidadesvirtuais.pro.br/cv/pesquisa/> Acesso em 08/02/2018. 

 

http://comunidadesvirtuais.pro.br/cv/pesquisa/
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com o uso de descritores, restando cento e cinquenta e seis teses e dissertações que foram 

efetivamente analisadas.  

Os números e as pesquisas de Lourenço (2012) e Alves (2013) demonstram o 

crescimento do assunto games no campo científico, o que já justificaria esta dissertação. 

Outro fator relevante para endossar a necessidade dessa pesquisa, sinalizado por Alves 

(2013), é que a Educação, embora seja a área que mais produziu estudos sobre os games 

nos últimos dez anos, ainda demonstra resistência em relação à interação com as 

tecnologias digitais, em especial os games. Além disso, fazendo menção a Tavares 

(2006); Gallo (2007); Alves (2005); Kashiwakura (2008) e outros, Arruda (2009, p.70) 

sinaliza que “as pesquisas sobre videogames caracterizam-se por serem incipientes e estão 

em processo de consolidação teórica, inclusive do termo que define tais artefatos 

culturais”.  

Em face do que já foi amplamente exposto, não obstante esta não seja uma 

pesquisa do tipo estado da arte, acreditamos que ela cumpra seu papel de mapear e analisar 

a produção acadêmica sobre games na educação, considerando o recorte e filtros 

utilizados, que serão detalhados e esclarecidos no capítulo 03 (três) sobre a Metodologia 

Nesta pesquisa, procuramos identificar e conhecer as teses e dissertações –

abrangendo 2012 a 2016 – que abordam os games na Educação, assim como os resultados 

e as possíveis contribuições que tais produções acadêmicas conferem a esse campo de 

estudo. Por conta disso, optamos por uma metodologia de levantamento bibliográfico, de 

abordagem qualitativa-quantitativa, pretendendo cooperar para a maior exposição, 

divulgação e debate sobre uma matéria tão instigante e controversa dentro e fora das 

escolas.  
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CAP. 02 – O JOGO, O GAME E SUAS REFLEXÕES   

 

2.1 Contextualização 

                

Nos últimos 10 anos, com o acelerado desenvolvimento da tecnologia, e a 

expansão do acesso à internet e a diferentes artefatos como smartphones, tablets e 

consoles6, a temática dos games – como costumam ser geralmente denominados os jogos 

eletrônicos ou jogos digitais – vem ganhando cada vez mais espaço e destaque na mídia, 

em pautas de matérias televisivas, de jornais, de sites e também em investigações no 

campo científico, aqui definido segundo a abordagem de Bourdieu (1976, p.1): 
 

 

O campo científico, enquanto sistema de relações objetivas entre posições 

adquiridas (em lutas anteriores), é o lugar, o espaço de jogo de uma luta 

concorrencial. O que está em jogo especificamente nessa luta é o 

monopólio da autoridade científica definida, de maneira inseparável, como 

capacidade técnica e poder social; (...)  
  

 

Embora venham sendo pesquisados pela comunidade científica brasileira há anos, 

conforme revela Lourenço (2012), os jogos eletrônicos continuam a gerar discussões e 

polêmicas – tanto conceitualmente quanto em termos de utilização prática como um 

possível recurso facilitador ou motivador no ensino-aprendizagem em sala de aula ou fora 

dela. Autores como Moura e Alves (2009) apontam que uma das críticas que os games 

recebem na perspectiva do ensino-aprendizagem é enquanto “recurso facilitador”, já que 

este artefato irá confrontar-se com a realidade da Educação no Brasil, da precária 

infraestrutura da maioria das escolas e da formação dos professores. Ou seja, embora 

possam ser vistos como uma “inovação”, de certa forma com um viés de “fetichização”, 

os jogos eletrônicos são sobretudo mais um desafio para um profissional já 

sobrecarregado de dificuldades e desigualdades. Trata-se de um ponto de vista 

importante, afinal não se pode analisar um tema ou um sujeito (seja aluno, seja professor), 

sem considerar o contexto no qual está inserido.  

No tocante à formação dos professores e possíveis dificuldades no uso dos games, 

pode-se citar o resultado da pesquisa Professores do Brasil: impasses e desafios, (GATTI 

                                                             
6 Segundo o Dicionário Português/Inglês do portal bab.la, o termo console pode ser substantivo ou verbo. 

Enquanto substantivo, console significa gabinete, terminal. Nesse sentido, o console é o aparelho 

(videogame) em si. Disponível em <http://pt.bab.la/dicionario/ingles-portugues/console> Acesso em 

14/06/2017.    
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e BARRETO, 2009) no capítulo em que investiga quem são os estudantes universitários 

das carreiras que conduzem à docência: 

Embora nas escolas de nível médio o ensino dominante da língua 

estrangeira seja o do inglês, verifica-se que em torno de 60% dos 

estudantes de Pedagogia não possuem sequer o domínio elementar 

desse idioma, o que ocorre com 40,3% dos alunos das demais 

licenciaturas. (GATTI e BARRETO, 2009, p. 168) 

 

Um dado mais atual que reforça essa problemática sobre a falta de domínio da 

língua inglesa foi apontada pela matéria do Globo Online7 com o título “Somente 15% 

dos professores da rede pública que ensinam inglês dominam o idioma”, destacando que 

o Ministério da Educação (MEC) estima que em torno de 85% dos docentes que dão aulas 

de inglês para alunos de escolas públicas não dominam a língua estrangeira. Como 

possíveis causas apontadas para este problema, segundo a matéria, estão a deficiência nos 

cursos oferecidos pelas universidades e a falta de oportunidades para praticar a língua.  

Considerando que a maioria dos games são produzidos por empresas 

internacionais e utilizam a língua inglesa, a dificuldade no domínio do idioma pode ser 

entendida como mais uma barreira a ser vencida pelos professores. Essa mesma 

dificuldade, aliada à falta de hábito no uso do computador, foi apontada em pesquisa para 

o artigo Jogos eletrônicos e mediação docente (MOURA e ALVES, 2009), em que as 

autoras revelam: 

Os dados do questionário da pesquisa relativos ao perfil dos 

professores nos mostram que das onze professoras da oficina apenas 

quatro tem o hábito de usar o computador e se conectar a internet. 

(...) Pelos dados percebemos como a interação com as tecnologias 

digitais é reduzida. Verificamos que as professoras com 40 anos ou 

mais têm um grau de interação com as tecnologias e a internet baixo 

ou quase nulo (...) Esses dados vêm endossar a teoria dos 

apocalípticos trazidos por Buckinghan (2007) de que existe um 

fosso entre as gerações dos pais e screenagers. (MOURA e ALVES, 

2009, p. 145)  

 

Vale ressaltar ainda, como resultado da pesquisa de Moura e Alves (2009), que 

as autoras declararam que os jogos escolhidos para a oficina realizada com as professoras, 

                                                             
7 Globo Online Disponível em <https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/somente-15-dos-

professores-da-rede-publica-que-ensinam-ingles-dominam-idioma-22407130> Acesso em 02/03/2018.    
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a fim de que estas analisassem as possibilidades pedagógicas dos games (The Sims8, 

Civilization9, Harry Potter10 e A Mansão de Quelícera11), não funcionaram nas máquinas 

da escola pelo fato desses games exigirem uma configuração mais avançada do que a 

existente nos computadores da unidade escolar. Para contornar tal situação, foram 

utilizados outros jogos eletrônicos, mais simples, que exigiam uma configuração menor. 

Nesse sentido, um aprendizado relevante para o pesquisador refere-se à 

necessidade e à importância de se atentar para o contexto sempre que se tem contato com 

um objeto de estudo, seja um artefato tecnológico, seja um texto – acadêmico ou não. 

Quem fala? Quando fala? Onde fala? Contra quem fala? Em que situação fala? Com que 

interesses fala? A quem tais interesses atendem? Em resumo, sempre deve-se considerar 

o contexto histórico e situar os sujeitos e os objetos a partir dessa perspectiva. Portanto, 

é imprescindível identificar e posicionar historicamente os autores em seus locais. E é 

também nesse sentido que a tecnologia deve ser sempre entendida enquanto encarnada.  

Além das questões de ordem prática, citadas anteriormente, podemos em termos 

conceituais destacar a crítica de Rüdiger (2013, p.68) que descreve os videogames como 

“uma mídia paradigmática do capital em sua etapa imperial, mas também um meio real e 

potencial de expressão de algumas forças que o questionam (cf. Dyer-Witheford, 2009, 

p.XV)”. A partir da fala de Rüdiger (2013), entende-se os games como uma mídia nova 

pertencente à estrutura do pensamento capitalista, ou seja, um artefato que reproduz o 

modelo e a lógica do capital, se associando a valores como competitividade e consumismo 

                                                             
8 Simulador que permite a construção de personagens, comunidades, interações sociais, relacionamentos e 

vidas virtuais, permitindo ao jogador assumir papeis com a proposta de constituição de família, criação de 

filhos, construção de casas, troca de vestuário, etc.  Disponível em: < 
https://www.tecmundo.com.br/tutorial/12396-como-jogar-the-sims-social.htm> Acesso em: 11/12/2017 
 

9 Jogo de estratégia baseado em turnos, onde o jogador tenta criar um império capaz de resistir ao tempo. 

No jogo é possível governar o mundo, estabelecendo e liderando uma civilização da Idade da Pedra até a 

Era da Informação. Disponível em: < https://civilization.com/pt-BR/>, Acesso em: 11/12/2017. 
 

10 Jogo que explora o universo mágico do famoso personagem dos livros e do cinema, apresentando diversos 

desafios na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Disponível em: < 
https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/04/harry-potter-hogwarts-mystery-chega-gratis-ao-android-e-

ios.ghtml> Acesso em 11/12/2017. 

11 Jogo com fins pedagógicos, com tema investigativo. Propõe um espaço de experiência, ao mesmo tempo 

lúdico e estético, desenvolvido para o público infanto-juvenil. Nele, o jogador-aluno deve explorar os 

ambientes da misteriosa mansão da feiticeira Quelícera, com a missão de desvendar mistérios e ajudar a 

resolver problemas do passado. O jogo é recomendado pelo Ministério da Educação do Brasil (Guia de 

Tecnologias Educacionais, nas edições 2008/2009 e 2011/2012), sendo composto do site de apoio ao 

educador e do game. Disponível em: <http://www.casthalia.com.br/a_mansao/guia_educador.htm> Acesso 

em: 11/12/2017.  

 

https://www.tecmundo.com.br/tutorial/12396-como-jogar-the-sims-social.htm
https://civilization.com/pt-BR/
https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/04/harry-potter-hogwarts-mystery-chega-gratis-ao-android-e-ios.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/04/harry-potter-hogwarts-mystery-chega-gratis-ao-android-e-ios.ghtml
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/guia_tecnologias_educacionais_2008_2.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/guia_tecnologias_educacionais_2008_2.pdf
http://www.casthalia.com.br/a_mansao/guia_educador.htm
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(estímulo à troca do obsoleto, do “velho” por uma nova versão de jogo, de console, de 

cartuchos, etc.).  

Amaral e De Paula (2007, p.326/327) salientam que “os videogames não são 

objetos neutros, inofensivos e que eles tendem a refletir e a reforçar valores da sociedade 

em que vivemos”. Os autores, inclusive, criticam em seu ensaio as análises que vêm sendo 

realizadas acerca dos games, que acabam por esquecer que tais jogos carregam em seu 

cerne “elementos constitutivos da subjetividade” (ibid, p. 326), ratificando, por exemplo, 

que tanto os comandos quanto as ações existentes dentro de um videogame irão responder 

a circunstâncias e a situações que foram pré-programadas pelos seus 

criadores/desenvolvedores.  

Apesar das visões anteriormente apresentadas, também é possível compreender 

que embora um artefato tecnológico como o game jamais será “neutro” – já que foi criado 

por um homem (sujeito-histórico) e faz parte de um contexto social, político e econômico, 

podendo atender a determinados interesses e não a outros –, ele também pode ser 

cooptado por outras forças diversas, tendo sua linguagem e características ressignificadas 

com o intuito de promover, por exemplo, propostas educacionais, revolucionárias e 

solidárias (RÜDIGER, 2013). Daí o seu fascínio na sociedade e o interesse que vem 

despertando em tantos pesquisadores.   

Sobre o fascínio que os games exercem sobre crianças e adultos, Krüger e Moser 

(2005) afirmam que isto se deve ao fato destes artefatos pertencerem a uma indústria que 

mescla tecnologia e lazer. Em oposição, Cruz (2010, p.187) salienta que “não é por ser 

uma indústria que games fascinam; talvez fosse mais correto dizer que games fascinam 

porque são jogos. E jogos, independentemente de quais sejam, fascinam tanto crianças 

como adultos (uns mais, outros menos)”.  

Segundo Paul Gee (apud MOITA, 2006, p.12), “o modo de pensar gerado pelos 

jogos está mais adaptado ao mundo atual do que o ensinado pelas escolas”. Na perspectiva 

deste autor, “as crianças adquirem um maior nível de aprendizagem, porque o 

conhecimento adquirido nos games pode ser aplicado imediatamente. Além disso, os 

games têm a vantagem de passar as informações de uma maneira mais divertida e 

interativa” (ibid, p. 21).  

Nesse sentido, consideramos válido enfatizar que sempre que algo novo surge, 

afloram simultaneamente dúvidas e críticas. Provavelmente fruto do desconhecimento, 

da especulação ou mesmo da tentativa de prevalência de um determinado tipo de posição 

ou pensamento sobre outros em favor de interesses também diversos e muitas vezes 
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antagônicos. Por isso, não é de se admirar que os games suscitem tantas visões 

divergentes. Assim, faz-se necessário lembrar Felinto (2005, p.54) quando diz que o 

“admirável mundo novo das tecnologias informáticas” gera ao mesmo tempo 

expectativas, insegurança, “otimismo exacerbado” e incertezas. O autor recorda, por 

exemplo, o rádio, a televisão e o telégrafo, esclarecendo que tais tecnologias trouxeram – 

à época de sua introdução – “fantasias e delírios utópicos ou distópicos”. Tal constatação 

pode ser associada tanto ao entusiasmo e discurso acrítico de alguns quanto à crítica 

unilateral e radical de outros, sempre que o assunto é o papel dos games na Educação.  

O confronto de visões divergentes de diferentes autores enriquece o debate sobre 

os artefatos tecnológicos – como os games – e sua utilidade e utilização no processo de 

ensino-aprendizagem. Dentre elas, está a crítica à ideia ingênua ou manipuladora da 

instituição de um “novo status”, da “inovação”, do “novo momento”, da “nova tecnologia 

redentora” que irá conseguir corrigir ou solucionar os problemas da Educação como se 

apenas o acesso (quando isto é possível) a artefatos tecnológicos pudesse dar conta de 

resolver questões extremamente complexas, históricas e polissêmicas. Esse 

estabelecimento do “novo” enquanto crença de algo inaugural na Educação parece tão 

equivocado quanto a ideia ou a prática da padronização de conteúdos. Afinal, as pessoas, 

suas histórias e seus contextos são diversos. E, se são diferentes, qualquer tipo ou tentativa 

de generalização é um provável caminho para o erro.  

A partir da leitura dos textos de Canclini (2009) e Barreto (2009), refletimos de 

que forma os games muitas vezes são vistos ou apontados segundo o paradigma de “novo 

enredo de fetichização das TIC”. Ambos os autores questionam a dita “sociedade do 

conhecimento, da informação, do saber”, argumentando que o acesso a tecnologias desse 

“novo mundo” muitas vezes acaba por acentuar a desigualdade.  

No caso específico dos games que, nos últimos tempos, vêm sendo apontados 

como possíveis “facilitadores” do processo de ensino-aprendizagem, surge, então, a 

pergunta: facilitadores para quem? Em qual escola? Para quais alunos? Para quais 

professores? Em que contexto social, político e econômico? Se imaginarmos a realidade 

da maioria das escolas públicas brasileiras, de suas precárias instalações e limitações, e 

todos os aspectos relativos aos problemas de formação continuada dos professores no 

Brasil, os games irão facilitar ou ser mais um desafio na escola? Nessa perspectiva, 

qualquer afirmação generalizante se configura um risco. 

Da mesma forma que é arriscado falar em “sociedade do consumo”, “sociedade 

da informação” e “globalização”, é um risco falar que os games seriam “a” solução para 
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o estímulo dos alunos ao estudo. Afinal, como afirma Canclini (2009, p.225), a 

designação de sociedade do conhecimento – como outras – “requer especificar com 

cuidado seu âmbito de aplicação para não homogeneizar movimentos heterogêneos ou 

grupos sociais excluídos das modalidades hegemônicas do conhecimento”. Para Canclini 

(2009) “os saberes científicos e as inovações tecnológicas estão desigualmente repartidos 

entre países ricos e pobres, por níveis educacionais e faixas etárias”.  

Quando Canclini (2009) fala sobre o multilingüismo e sinaliza a prevalência do 

inglês, inclusive nas publicações do campo científico, relatando a globalização da língua 

inglesa em outras áreas do conhecimento ou mesmo da indústria cultural, podemos 

relacionar tal questão – como já mencionado anteriormente – com uma característica 

própria do mercado de games, já que a grande maioria dos jogos eletrônicos é produzida 

por empresas estrangeiras, tendo o inglês como idioma principal. Não apenas a língua, 

mas a cultura estrangeira costuma imperar nos jogos eletrônicos, aspecto que deve ser 

sempre observado e analisado de forma crítica. 

Tomando como ponto de partida as críticas que os dois autores tecem, é 

importante refletir sobre o papel fundamental que a Educação exerce na redução do que 

eles denominam de “brecha digital” (CANCLINI, 2009) ou “fratura digital” (BARRETO, 

2009). Canclini (2009, p.237), por exemplo, afirma que 

(...) é necessário educar para a multiculturalidade, ou melhor, para a 

interculturalidade. Uma interculturalidade que propicie a 

continuidade de pertencimentos étnicos, grupais e nacionais, junto 

com o acesso fluido aos repertórios transnacionais difundidos pelos 

meios de comunicação urbanos e de massas. A conjugação de telas 

de televisão, computadores e videogames está familiarizando as 

novas gerações com os modos digitais de experimentar o mundo, 

com os estilos e ritmos de inovação próprios destas redes, bem como 

a consciência de pertencer a uma região mais ampla do que o próprio 

país, a um tempo em que interconectam mediante histórias distintas. 

Conhecer implica socializar-se na aprendizagem das diferenças, no 

discurso e na prática dos direitos humanos interculturais.  

   

No livro “Sala de Aula Interativa”, Silva (2006) questiona e confronta a forma 

como o conhecimento (lógica da distribuição x lógica da comunicação) vem sendo 

transmitido pelos professores aos estudantes ao longo dos tempos (e, aqui, se faz 

necessário criticar o próprio verbo transmitir). Assim como seria ingênuo pensar que 

apenas mudando a comunicação em sala de aula as questões da educação estariam 

resolvidas, também é preciso compreender que a “crise da educação” é muito maior, mais 
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profunda e mais difícil de ser solucionada apenas com o oferecimento ou acesso a 

artefatos tecnológicos.  

Silva (2006), acredita que a interatividade pode assumir a perspectiva de 

modificação, promovendo o que chama de “as bases da comunicação livre e plural”, 

permitindo que a “crise” seja evidenciada em sua complexidade e que professores e 

alunos possam encontrar “formas de reação e de reinvenção da educação e da própria 

sociedade”. Para tal, é urgente a constituição de uma nova postura, de um novo modo de 

agir do professor dentro da sala de aula (seja presencial, seja a distância). O autor sugere 

que é preciso caminhar para além da “intenção” quando diz que a “aprendizagem é um 

processo encarnado na “materialidade da ação”. Ele cita Martín-Barbero (1998) ao 

sinalizar um novo papel para o professor, que seria o de  

Romper com a prevalência da transmissão e “converter-se em 

formulador de problemas, provocador de interrogações, 

coordenador de equipes de trabalho, sistematizador de experiências, 

e memória viva de uma educação que, em lugar de aferrar-se ao 

passado, valoriza e possibilita o diálogo entre culturas e gerações” 

(BARBERO, 1998, apud SILVA, 2006, p. 158). 

 

Todas as questões até aqui apresentadas demonstram a riqueza polissêmica dos 

games e sua relevância para o campo científico. Desse modo, uma pesquisa como esta, 

que se debruça sobre a produção acadêmica acerca do tema, analisando suas 

problematizações e características, poderá contribuir para a expansão do debate e 

esclarecimento sobre esse fenômeno em futuras pesquisas da área.  

 

2.2 O Jogo e seus Conceitos                                

 

Durante a pesquisa sobre teses e dissertações que têm os games como objeto de 

estudo, mostrou-se importante para nós a compreensão sobre o conceito de “Jogo”, 

presente em Huizinga (1993) e em outros autores. Este entendimento ganha ainda mais 

relevância quando percebemos que, mesmo nos dias atuais, “os jogos eletrônicos trazem 

características já consagradas nos estudos dos jogos, pois possuem todos os atributos 

dados ao conceito de jogo” (MENDES, 2005, p. 53). 

Ao longo da história, diversos autores se empenharam – e ainda se empenham – 

na tentativa de definir o que é jogo. Há diversas abordagens sobre tal conceito, tendo em 

Huizinga (1993), talvez, o seu representante mais conhecido e citado nas pesquisas 



35 
 

científicas sobre o tema. Não pretendemos nesse estudo relacionar todas as abordagens 

possíveis sobre o conceito de jogo, o que seria impossível face à amplitude e 

complexidade de tal termo, bem como ao limite das páginas que seguem. Contudo, nos 

esforçamos para tentar relacionar e confrontar alguns conceitos teóricos sobre o assunto. 

Ranhel (2009, p. 3) esclarece que um dos precursores sobre estudo de jogos foi o 

etnólogo norte-americano Stewart Culin. Segundo o autor, Culin escreveu diversos 

artigos a respeito de jogos de diferentes localidades como China, Japão, África, EUA, 

entre 1898 e 1924. Ele “defendia que a prova de que todas as culturas do planeta tiveram 

um contato primordial é que havia similaridades tanto na forma de jogar quanto nos jogos 

que elas praticavam” (RANHEL, 2009, p. 4).  

O autor sinaliza que filósofos como Wittgenstein e Gadamer também  

colaboraram para os estudos sobre o conceito de jogo e o ato de jogar, mas foi Huizinga, 

em 1938, com seu tratado Homo Ludens, o “pioneiro ao definir jogo”, o “primeiro a tentar 

explicar a atividade lúdica de forma abrangente”, já que em sua época existiam diversas 

teorias que buscavam conceituar o ato de jogar, mas sempre relacionando-o a algum tipo 

de “finalidade biológica, a um aprendizado”, sem se preocupar, necessariamente, “em 

saber o que é o jogo em si ou o que ele significava para os jogadores” (RANHEL, 2009, 

p. 5).  

Autor basal no estudo sobre jogos, Huizinga (1993) destaca que, ao longo da 

história da humanidade, o jogo tem sido partífice de quase todas as sociedades. E 

conforme o autor, sofre transformações de acordo com a sociedade na qual está inserido 

e/ou foi desenvolvido. Huizinga (1993, p. 33) elucida que o jogo 

(...) é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de 

certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras 

livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de 

um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e 

alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana.  

Ao compreendermos que os jogos reúnem características de uma determinada 

sociedade, dialoga-se com o pensamento de Caillois (1990) que os apresenta como fatores 

e imagens de uma dada cultura. Dessa forma, é possível, pois, de certo modo, caracterizar 

uma civilização ou mesmo uma época pelos seus jogos.  

No tocante às características comuns aos jogos, tais como o ato voluntário, o fato 

de o jogo se concretizar como forma de evasão da vida real, obedecendo a regras, a limites 

de espaço e de tempo e, como tensão que se expressa na incerteza de seu final, Huizinga 
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(1993) pontua que “a desobediência às regras implica a derrocada do mundo do jogo” 

(HUIZINGA 1993, p.14). 

Embora tenha escrito Homo Ludens no século XX, as concepções de Huizinga 

(1993) em relação ao jogo, tanto na perspectiva socioeconômica quanto na cultural, 

parecem continuar atuais na sociedade. O autor deixa claro em sua conceituação que o 

jogo é “uma atividade livre, conscientemente tomada como “não-séria” e exterior à vida 

habitual” (ibid, p. 16). Todavia, faz-se necessário pontuar que, de modo algum, ao falar 

em atividade “não-séria”, o autor está desvalorizando o ato de envolver-se totalmente 

num jogo, já que “formas de jogo podem ser extraordinariamente sérias” (ibid, p. 8). 

Apesar da importância de Huizinga (1993), de suas conceituações e abordagem 

filosófica acerca dos aspectos lúdicos do homem, Ranhel (2009, p. 5-6) faz uma ressalva 

já que “uma definição feita em 1938 não poderia explicar jogos computacionais; primeiro 

porque àquela época computadores eram objetos teóricos312, segundo, porque foi 

elaborada para se referir às atividades lúdicas de uma forma geral”. 

Ainda no tocante ao conceito de jogo, Carvalho, Pedrosa e Rosado (2017, p.375) 

apontam que desde as primeiras civilizações humanas é possível encontrar registros de 

jogos. Eles detalham que 

A palavra jogo vem do latim iocus e significa brinquedo e 

divertimento. Um jogo pode ser qualquer artefato que entretém e 

diverte ou a própria relação desenvolvida pelos participantes com 

suas regras e convenções de cenário. O jogo, de forma geral, 

apresenta um gama de situações que envolvem e entretém as 

pessoas.  

Os autores comentam que na área da educação a ideia de que os jogos podem 

desenvolver funções cognitivas em crianças e adultos costuma ser compartilhada. Para 

tanto, enfatizam que são evocados estudiosos como Vygotsky, Piaget e Freinet, ainda que 

suas concepções não sejam totalmente compreendidas ou efetivamente consideradas. Tais 

autores, segundo Carvalho, Pedrosa e Rosado (2017, p.377), “concordam que em algum 

momento os jogos trabalham o desenvolvimento sensório-motor, a imaginação e seu 

                                                             

12  Nota original de Ranhel (2009, p.5-6): Embora conceitualmente computadores existissem antes do livro 

de Huizinga (1938), os primeiros computadores eletromecânicos e eletrônicos só surgiram na década de 

1940.  
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aspecto simbólico, a aprendizagem significativa e preparam as crianças para a vida e o 

trabalho”.  

Abordando especificamente o jogo eletrônico (que podemos nos referir ainda 

como jogos digitais ou mais popularmente conhecidos como videogames ou games), 

Carvalho, Pedrosa e Rosado (2017, p.376) o conceituam enquanto  

um artefato (hardware mais software) em que o sujeito (jogador) 

interage com imagens reproduzidas em uma tela, como as de 

televisão, do monitor de computador e dos dispositivos móveis, 

resultantes de cenários eletronicamente e matematicamente 

simulados, com base ou não em situações reais. São muitas as 

categorias de jogos e podemos classificar de diferentes formas, de 

acordo com seu objetivo. Como exemplo, podemos citar os jogos de 

ação, os estratégicos, os de aventura, de adivinhação, os esportivos, 

os de simulação, os role-playing games (RPG), entre outros.  

  

Ranhel (2009, p.20) declara que, embora alguns filósofos tenham tentado 

conceituar o jogo, suas definições foram “tão genéricas e amplas” que poucas ajudam a 

definir formalmente o que são jogos computacionais. Importante ressaltar que esse autor 

usa o termo “jogos computacionais” para referir-se aos games, haja vista que defende a 

ideia de que tais jogos “existem na forma de algoritmos, de conjuntos de instruções 

computacionais associadas a dados numéricos”, requerendo portanto, de acordo com o 

autor, “a mediação de processadores eletrônicos digitais para serem executados”, seja em 

computadores, seja em celulares, consoles, etc.  

Ainda que aponte sobre a dificuldade de uma definição sobre o que é jogo, 

Ranhel (2009, p. 21) ressalva que, na atualidade, em que “os jogos acontecem nos meios 

digitais”, é preciso se “preocupar menos com os aspectos das indefinições”, já que    

A forma obtusa com que os processadores seguem as regras (os 

algoritmos) não permite (ainda) que os programas de jogos 

entendam o contexto. A tecnologia atual (ainda) não permite que os 

agentes de software compreendam linguagem natural, e essa parece 

ser uma razão fundamental que dificulta simular comportamentos 

sociais convincentes. Assim sendo, nos jogos computacionais ainda 

é nítido que o jogador enfrenta conjuntos de regras, conflitos 

programados, agentes robóticos. 

 

O autor pondera que uma possível definição conceitual formal sobre jogar jogos 

computacionais (leia-se games, videogames, jogos digitais, jogos eletrônicos) será ainda 

mais difícil e complicada no futuro, já que a evolução da tecnologia, segundo Ranhel 

(2009, p.21), aponta para “a convergência entre narrativas e jogos em ambientes nos quais 
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os algoritmos simularão personagens virtuais com comportamentos cada vez mais 

parecidos com os dos seres humanos”. E, nesse sentido, na visão do autor, será possível 

que softwares ajam como adversários que entendem aspectos “da psicologia humana ou 

do contexto do jogo”. Certamente uma nova dinâmica e características que irão tornar o 

debate sobre definições e indefinições sobre o tema ainda mais acirrado. 

Visando ampliar a compreensão do que seja um game, foi realizado um 

levantamento da concepção de jogo segundo diversos autores.   

-  Johan Huizinga (1993), referencial clássico e fundante em todos os textos 

relacionados a estudos sobre jogos, considera o jogar como uma “função vital”, 

atividade inerente ao ser humano, que assume também uma função cultural devido 

ao seu significado, valores e relações sociais. Define o jogo como parte essencial 

da cultura e, portanto, um componente do desenvolvimento da civilização. Para o 

autor, o jogo transcorre de acordo com regras e agrega pessoas criando, assim, 

grupos sociais.  

- Vygotsky (2007), que desenvolveu importantes pesquisas sobre a 

aprendizagem e o desenvolvimento da criança, compreende o brinquedo como uma 

importante fonte de desenvolvimento, possibilitando à criança satisfazer seus 

desejos através da imaginação e do faz-de-conta, podendo ser compreendido como 

fonte de desenvolvimento. Por conseguinte, uma das características do jogo e do 

brincar é explorar o que Vygotsky (2007) conceituou de “Zona de Desenvolvimento 

Proximal”. Nela, o autor defende a ideia de que o ensino eficaz não é o que espera 

o desenvolvimento cognitivo completo; mas aquele que se antecipa ao mesmo, 

impulsionando-o. De certo modo, essa noção está presente na concepção dos 

games, haja vista que eles permitem aos jogadores começarem a agir antes mesmo 

de estarem totalmente competentes em uma tarefa (CLARK, 2006). 

- Clark C. Abt (1970) considera o jogo uma atividade com objetivos e que 

requer responsabilidade de seus jogadores para tomadas de decisão, considerando 

regras acordadas pelos jogadores.  

- Roger Caillois (1990) destaca a existência de regras específicas para cada 

jogo, que anulam quaisquer outras pré-existentes. O jogo insere-se, portanto, em 

uma realidade secundária, uma fantasia independente da vida real. Sendo assim, o 

jogo não deve ser uma obrigação. Caso fosse, seria desinteressante.  

- David Parlett (1971 apud Salen e Zimmerman, 2006) destaca a dupla 

estrutura em que o jogo tem por base. Uma representada pelo objetivo final do jogo 

e outra pelas regras acordadas entre os jogadores. 

- Bernard Suits (1990) enfatiza que o jogo é uma atividade de livre adesão, 

com objetivos próprios e que as regras, previamente definidas, limitam o 

comportamento dos jogadores. 

- Elliot Avedon e Brian Sutton-Smith (1971) acentuam a natureza restritiva 
das regras estabelecidas pelos jogos, defendendo que a participação nos jogos é 

voluntária, ou seja, não se participa de um jogo por imposição. Consideram que a 

presença da competição nos jogos faz com que o conflito seja incorporado. 
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- Chris Crawford (2003) postula que os jogos abrigam 04 (quatro) fatores: 

representação – enquanto sistema formal que, de forma subjetiva, representa um 

subconjunto da realidade –, interação, conflito e segurança, no sentido em que seus 

resultados são menos severos do que as situações por ele modeladas.  

- Katie Salen e Eric Zimmerman (2003) ressaltam que o jogo é um sistema 

composto por um conflito artificial – no qual os jogadores aderem e se envolvem – 

e por regras, que se convertem em resultados quantificáveis.  

 

Piaget (1971), cuja investigação sobre a evolução do pensamento e da inteligência 

foi uma das preocupações constantes em seus estudos, explorou a função do jogo no 

desenvolvimento intelectual da criança, defendendo que o ato de jogar favorece a 

construção do conhecimento.  

Ele propôs uma classificação para o jogo, compreendendo o aspecto estrutural e 

psicogenético do ser humano. Tal classificação é alicerçada em 03 (três) grandes 

estruturas, a saber: o jogo do exercício, o jogo simbólico e o jogo com regras. Tratam-se, 

pois, de três estruturas que se relacionam a 03 (três) níveis da inteligência: senso-motora, 

representativa e refletida. No jogo do exercício, que tem início durante os primeiros meses 

de vida, de 0 (zero) a 02 (dois) anos, a criança tende a repetir determinadas ações e 

movimentos pelo simples prazer, sem que haja uma técnica e nem uma outra finalidade. 

No jogo simbólico, que principia a partir dos 02 (dois) anos e que persistem até, 

aproximadamente, os 06 (seis) anos de idade, a criança vivencia o jogo do faz-de-conta, 

em que há a predominância do símbolo, resultando na representação ficcional seja de um 

objeto, seja de um conflito ou mesmo de um desejo não realizado. Já a terceira 

classificação começa na infância e perdura pela idade adulta, desenvolvendo-se durante 

toda a vida. São jogos fundamentados nas relações sociais (jogo social, jogos de cartas, 

esportes, etc.) onde a importância da interação é ressaltada. Os jogos com regras, pois, 

estimulam a criança a desvincular-se de seu egocentrismo para interessar-se pelos acordos 

do grupo do qual faz parte. É interessante notar que este termo – regras – é uma constante 

nas acepções sobre jogos, haja vista o número de vezes em que é repetido nos 

pressupostos dos autores citados anteriormente.  

A partir de seus elementos constitutivos, Mendes (2005, p. 53) reforça que os 

jogos eletrônicos representam uma “atividade lúdica, têm um sistema de regras 

previamente estabelecido e, igualmente, são objetos para se jogar”. O autor, no entanto, 

indica que a descrição de tais artefatos, sobretudo na atualidade, é mais complexa, já que 

se fundamenta em diferentes tipos de estratégias e saberes, sejam de entretenimento, 
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sejam de marketing, de consumo ou mesmo históricos, geográficos, etc. Desse modo, há 

os que saem em defesa dos games – tais como os simuladores de voo –, usando como 

argumento a eficiência, a segurança e a viabilidade econômica que propiciam a 

treinamentos de pilotos, soldados, entre outros. Assim como existem aqueles que alertam 

para os possíveis riscos que tais artefatos tecnológicos podem trazer à saúde, relacionando 

desde problemas corporais, de desempenho escolar, de apatia e/ou exclusão das relações 

pessoais e em família, e até mesmo o reforço a conceitos como competitividade 

exacerbada, promoção da violência ou preconceitos de gênero. Mendes (2005, p.53) 

pontua que os jogos eletrônicos têm sido “considerados artefatos nada inocentes”, e  

elenca alguns autores que propagam ideias com uma visão mais crítica, ao entenderem 

que os games “educam para o consumo (CABRAL, 2001); educam para a violência 

(CHILDREN & THE MEDIA, 2002; JOGOS DO MILÊNIO, 2001; AGUIAR, 2002); 

educam para os papéis de gênero (CHILDREN & THE MEDIA, 2002)”. Por outro lado, 

o autor cita também estudiosos que reforçam as possibilidades pedagógicas dos jogos 

eletrônicos, tais como “(PROVENZO Jr., 1997; LOPES, 2000; PIRES, 2002)”.   

Reverberando as críticas feitas por alguns autores, em especial aquela sobre a 

educação dos jogos para o consumo, não podemos nos esquecer de que “no sistema 

capitalista, (sistema no qual os jogos eletrônicos nasceram e se difundem rapidamente) a 

acumulação desenfreada de bens é estimulada pela propaganda, garantindo retorno dos 

investimentos crescentes e escravizando o indivíduo ao consumo” (AMARAL; DE 

PAULA, 2007, p. 325).  

 

2.3 Origem e Evolução dos Games                                              

 

No sentido de clarificar a origem e a evolução dos games, apresentaremos a seguir 

alguns dados históricos. Partindo dessa perspectiva, podemos dizer que os videogames 

surgiram como forma de entretenimento há mais de 50 anos. Mais conhecido por ter sido 

um dos criadores da bomba atômica, Willian Higinbotham desenvolveu a ideia daquilo 

que conhecemos como jogos eletrônicos. Todavia, seu objetivo inicial não estava ligado 

à diversão, como ressaltam Krüger e Moser (2005 p.4): 

 

(...) o ancestral dos videogames foi inventado pelo físico e 

engenheiro nuclear Willy Higinbothan em 1958, para demonstrar a 

capacidade de um determinado computador em traçar a trajetória de 

formas que rebatiam em obstáculos. Ele utilizou uma tela com uma 
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linha horizontal, dividida por uma “rede” no meio. Uma “bola” 

ficava quicando de um lado para outro enquanto dois estudantes 

controlavam totalmente sua trajetória, utilizando alguns botões para 

comandar o processo. 

 

No início da década de 60, Steve Russel, estudante do MIT (Massachusetts 

Institute of Technology, nos Eua), idealizou com o auxílio de outros colegas um jogo de 

batalha espacial, inspirado nos livros de E. E. "Doc" Smith. O objetivo era transpor a 

ficção científica da literatura para outra mídia. E, assim, surgiu o Spacewar (KRÜGER e 

MOSER, 2005, p.4)  

 

Figura 01: Spacewar 

 

Fonte: http://museum.mit.edu/150/25 

 

Mas, somente em 1966 a história do videogame ganhou uma proporção maior 

devido à criação de Ralph Baer, engenheiro eletrônico e gerente de desenvolvimento de 

uma indústria de artigos militares. Segundo Lopes (2010), após ter atuado em diversas 

empresas de rádio e TV, Baer teve a ideia de criar um aparelho capaz de rodar jogos 

eletrônicos por meio da televisão. Esse fato foi extremamente singular e imprescindível 

para o futuro dos games. Afinal, até aquele momento os jogos só rodavam em 

computadores, sendo o acesso restrito a pequenos grupos de estudantes universitários. 

Baer desenvolveu e patenteou um aparelho chamado “Brown Box”, que possibilitava 

rodar diferentes tipos de jogos na televisão, criando assim o que pode ser considerado o 

http://museum.mit.edu/150/25
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primeiro videogame doméstico, um artefato que possibilitava a diversão em casa. Por esse 

motivo, ele é considerado por muitos como o “pai” dos videogames.  

 

 

Figura 02: Brown Box 

 

Fonte: http://lilconconvention.com/guests/ 

 

 

 

 

 

 

Lopes (2010) informa que o primeiro console comercializado foi o Odissey, 

desenvolvido em 1972 pela empresa Magnavox, nos EUA. Somente no final da década 

de 70 o aparelho começou a ser vendido no Brasil. Conhecido como Telejogo, consistia 

em traços que subiam e desciam para rebater um quadrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lilconconvention.com/guests/
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Figura 03: Telejogo 

 

 

Fonte: http://anos70e80blogpaulafagundes.blogspot.com/2012/12/videogame-tele jogo.html 

 

O autor aponta que, seis anos depois do Odissey, surgiu o console que se tornaria 

um fenômeno de vendas e que, até hoje, é associado à história do videogame: o Atari 

2600. Projetado por Nolan Bushnell e lançado em 1978, o console é considerado um 

símbolo cultural dos anos 80, tendo sido lançado no Brasil em 1983.  

 

Figura 04: Atari 2600 

 

 

Fonte: https://overgameretro.com.br/loja/atari/atari-2600-woodgrain-not-for-resale-promotial-

only 
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Conhecendo e compreendendo o histórico dos games, podemos inferir que tais 

artefatos tecnológicos estão ligados ao cotidiano e ao imaginário de um grande número 

de pessoas, constituindo-se em um fenômeno cultural que cada dia mais ganha espaço 

dentro das universidades como objeto de investigação devido à potência de suas forças, 

para o bem ou para o mal, dependendo sempre do contexto e do ponto de vista e/ou uso 

dos sujeitos a eles relacionados.  

 

2.4 O Mercado de Games     

 

De acordo com dados da quinta edição da Pesquisa Game Brasil13, realizada pelo 

Sioux Group, Blend New Research e Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)  

através do GameLab e Go Gamers, em fevereiro e março de 2018, 75,5% dos brasileiros 

jogam – independentemente da plataforma – jogos eletrônicos. A pesquisa entrevistou 

mais de 2.853 participantes únicos, pertencentes a todos os estados brasileiros, com 

enfoque nas classes A, B e C, contando com esforços conjuntos de profissionais da 

indústria e do segmento acadêmico a fim de revelar o perfil demográfico e 

comportamental dos jogadores de games no país.  

Do total de respondentes, 30% disseram que consomem jogos de tabuleiro; 34,9% 

que jogam jogos de cartas e 24,1% praticam jogos de quadra. Segundo os dados da 

pesquisa, a expressiva participação dos games no consumo/uso dos brasileiros parece 

demonstrar seu poder de influência na sociedade atual. No tocante às plataformas que 

costumam ser usadas, a pesquisa apontou a primazia do smartphone, ratificando, 

inclusive, uma informação da mesma pesquisa realizada em 2017. Segundo os dados, as 

três plataformas mais usadas pelos jogadores de games são o celular/smartphone (84%), 

o console (46%) e o computador (45%).  

Em matéria publicada no site da Pesquisa Game Brasil, em 18 de maio de 2018, é 

destacado que, pelo terceiro ano consecutivo, as mulheres são as principais jogadoras de 

games – informação que contradiz uma crença, já tida como ultrapassada inclusive, de 

que os homens seriam os principais gamers (jogadores de jogos eletrônicos) no país. O 

gráfico 1 demonstra o que o estudo revelou: 58,9% dos jogadores online são, na 

verdade, do público feminino. Na opinião de Lucas Pestalozzi, presidente da Blend New 

                                                             
13 Pesquisa Game Brasil. Disponível em <https://www.pesquisagamebrasil.com.br/gamerview-nova-

edicao-da-pesquisa-game-brasil-revela-habitos-dos-gamers-brasileiros/> Acesso em 01/02/2018.    
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Research, “as mulheres representam a maioria da população brasileira, e isso também se 

reflete ao falarmos de jogos eletrônicos”.  

 

Gráfico 01  

                                                       

Fonte: https://www.pesquisagamebrasil.com.br/ 

 

Em relação ao perfil do jogador, segundo o levantamento da PGB, a maioria tem 

entre 25 a 34 anos de idade (35,2%), seguido por jogadores entre 35 a 54 anos (32,7%). 

A pesquisa ainda explorou a relação do game nas famílias, sinalizando que 72,5% dos 

pais entrevistados afirmam jogar com seus filhos. Outro dado interessante levantando pela 

pesquisa diz respeito às categorias de jogos eletrônicos que costumam ser mais jogados 

pelos gamers brasileiros. O gráfico 2 apresenta esse resultado.  
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Gráfico 02  

                         

Fonte: https://www.pesquisagamebrasil.com.br/ 

 

As preferências apontadas no estudo sobre os tipos de categoria de jogos 

eletrônicos, em que se destacam “Estratégia, Aventura e Ação”, tanto entre homens 

quanto mulheres, podem indicar caminhos para a criação de jogos educacionais e mesmo 

comerciais, sinalizando a relevância do enredo e das narrativas na construção dos jogos. 

Ainda analisando o mercado de games, Lino Rodrigues, em matéria veiculada na 

versão online do jornal Estado de Minas (em.com.br), em abril de 2018, afirma que a 

indústria de games está entrando em uma nova fase de desenvolvimento no Brasil.  Com 

uma receita de US$ 1,3 bilhão em 2017, esta indústria “está deixando a adolescência para 

entrar na idade adulta”. Segundo o site, o mercado de games é um negócio estratégico 

para países como China, Estados Unidos e Japão, com previsão de movimentar 

globalmente US$ 128,5 bilhões até 2020, e atingir 28,4% da população mundial.  

A matéria ainda destaca que o governo brasileiro está começando a se interessar 

por esse mercado, preparando, inclusive, políticas para impulsionar o desenvolvimento 

do setor no país. O atual ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, prometeu o anúncio de 

novas linhas de investimento, ainda para 2018, em formação, capacitação, produção e 

comercialização de jogos eletrônicos. Segundo Sá Leitão, o setor de games pode 

contribuir para o desenvolvimento do Brasil por seu potencial de geração de empregos. 

De acordo com dados da Abragames, associação que reúne as empresas que atuam 

no setor, nos últimos 10 anos o número de empresas desenvolvedoras no país cresceu de 

https://www.pesquisagamebrasil.com.br/
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43 para mais de 300. Trata-se de um salto expressivo que demonstra a força, o poder e o 

interesse sobre o mercado de games. O Brasil detém a 13ª posição no ranking mundial e 

o 2º lugar entre os países da América Latina, região que responde por 4% do faturamento 

de US$ 108,9 bilhões registrado em 2017. 

A importância estratégica do mercado de games para o Brasil fez com que o 

Ministério da Cultura, por meio da Agência Nacional de Cinema (Ancine), abrisse editais 

para incentivar com recursos projetos de empresas nacionais. Em 2017, a Ancine colocou 

R$ 20 milhões à disposição das empresas de games. A Finep (empresa pública brasileira 

de fomento à ciência, tecnologia e inovação) também disponibilizou recursos financeiros 

para startups de diversas áreas, inclusive desenvolvedoras de jogos eletrônicos. 

 

2.5 A Classificação dos Tipos de Games                           

 

Sobre os tipos de games, Krüger e Moser (2005, p.6) esclarecem que “não existe 

um consenso geral para a classificação dos tipos de jogos eletrônicos. Mas algumas 

categorias podem ser demarcadas, tais como: Aventura (Alone in the Dark), Esportes 

(FIFA 2004), Estratégia (Civilization III), RPG (Diablo) e Simulação (Sim City)”. Os 

autores ainda elucidam que os games também podem ser categorizados pela atitude 

adotada pelo jogador durante o jogo: “uso de planejamento ou esforço físico”.  

De acordo com Santaella (2004), os jogos eletrônicos se diferem de outros jogos 

por proporcionarem interatividade e imersão. Para a autora, “o game é um mundo possível 

porque, nele, jogador e jogo são inseparáveis, um exercendo o controle sobre o outro”. 

Ao trazer a temática dos games para o ambiente escolar, Amaral e De Paula (2007) 

recordam que é muito comum ouvir a reclamação e preocupação de mães em relação ao 

tempo que seus filhos passam jogando videogames, em detrimento do tempo dedicado ao 

estudo. Os autores percebem essa concorrência como desleal, haja vista o interesse que 

os games exercem sobre crianças e jovens. E é exatamente nesse aspecto que assinalam 

que “tal interesse deveria ser mais bem explorado nas relações professor-aluno” no 

sentido, inclusive, de aumentar o interesse pelo “conteúdo curricular comum”. É 

exatamente pela atratividade exercida por esses artefatos, que os jogos eletrônicos podem, 

na visão dos autores, ajudar de alguma forma a resgatar a atenção dos alunos para a 

aprendizagem, seja no espaço da escola ou fora dela.  
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Na sociedade contemporânea, temos visto que os games são um fenômeno que 

evolui de forma extremamente veloz atrelado à tecnologia e aos interesses econômicos 

da terceira maior indústria em faturamento do mundo – a indústria de games.  Como 

sinaliza Alves (2013), os jogos eletrônicos vêm ao longo de mais de 50 anos ocupando 

diversos espaços na sociedade, configurando-se desde uma indústria do entretenimento 

até o objeto de estudo no campo acadêmico, tanto no exterior quanto no Brasil. Uma 

prova desse interesse crescente pelos games, por exemplo, é a proliferação no número de 

Grupos de Pesquisa em instituições de ensino apontados por Lourenço (2012, p. 115) 

quando afirma que “até 2011 havia cerca de 16 Grupos de Pesquisa ativos atuando sobre 

games na interface com comunicação e/ou educação no Brasil”.  

Temos observado um aumento da presença dos jogos no contexto educativo e 

também o crescimento do número de produtoras de games voltadas ao desenvolvimento 

de jogos declaradamente destinados à aprendizagem (PRENSKY, 2012; CARVALHO, 

PEDROSA, ROSADO, 2017). Entretanto, conforme apontam Carvalho, Pedrosa e 

Rosado (2017, p. 30), os jogos utilizados no processo ensino-aprendizagem não são 

projetados com esse fim, sendo, em sua maioria, lançados com fins comerciais, “ainda 

que possam ser também vistos pelos professores como recursos didáticos com 

possibilidades de utilização em situações educativas”.  

Um dos desafios seria, portanto, encontrar a forma mais atraente de usá-los no 

ambiente de ensino, pensando no comportamento e interesse dos alunos, mas também 

com objetivos de aprendizagem, pensando na missão das escolas. E, além disso, é 

imprescindível possibilitar às escolas a infraestrutura necessária para seu uso e aos 

professores o conhecimento, a habilidade e a dinâmica de mediação com os estudantes no 

trato com tais artefatos tecnológicos. Ou seja, uma tarefa nada fácil que pode ser 

comparada às muitas fases e obstáculos existentes nas narrativas de inúmeros jogos 

digitais.  

No tocante aos tipos e gêneros de games, podemos citar um estudo realizado por 

Villas Bôas (2005, p.28-30) que relaciona e distingue diferentes gêneros de games, 

especificando suas mecânicas e atrativos, além de apresentar um exemplo de cada tipo. 

O quadro 1 organiza tais considerações do autor.  
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Quadro 01  

OS GÊNEROS E CARACTERÍSTICAS DOS GAMES 

GÊNERO DESCRIÇÃO MECÂNICA QUALIDADES EXEMPLOS 

Adventure 

 
Jogos baseados em 

histórias, geralmente 
voltados em 

solucionar enigmas 
para seguir com seu 

curso. 

Nem sempre são em 
tempo real (híbrido 

c/ ação), usam mais o 
cérebro e menos a 

destreza e os 
reflexos. 

Um mundo grande e 
complexo para se 
explorar, com Pcs 

interessantes e uma 
boa história.  

Monkey Island 

Ação  

Jogos em tempo real, 
nos quais o jogador 
deve responder com 

velocidade ao que 
está ocorrendo na 

tela.  

Dominado pelos FPS 
(First Person 

Shooter), menos 
intelectual do que os 

jogos de puzzles, 
estratégia, adventure 

e outros.  

Explosões de 
adrenalina e ação que 

exigem rápidas 
escolhas e bons 

reflexos.  

Half-Life 

RPG 

Geralmente o 
jogador dirige um 

grupo de 
personagens em 

alguma missão, em 
diversas tramas e 

cenários.  

 
Grande universo do 

jogo com história 
não-linear. Sistemas 

de evolução dos 
poderes e forças dos 

personagens.  

Microgerenciamento 
dos personagens: 

escolha de 
equipamentos e 

armas; sistema de 
magias e complexo.  

Ultima 

Simuladores 

Jogos que simulam 
condições do mundo 
real, principalmente 

operação de 
máquinas complexas, 
como aviões e carros.  

Quanto mais "sério" 
o simulador, mais 

próximo à realidade 
espera-se que seja. 
Jogos estilo "arcade 

sims" são menos 
realistas, com 
controles mais 
simplificados.  

O realismo e a 
precisão dos controles 
das máquinas e de sua 

operação são os 
principais fatores.  

Flight Simulator 
2002 

Esportes 

Jogos que 
representam os 
esportes "reais" 

coletivos ou 
individuais.  

Podem tanto simular 
o esporte pelo lado 
do atleta praticando 

o esporte, ou pelo 
lado do técnico 

gerenciando sua 
equipe.  

Espera-se a completa 
reprodução das regras 

e das principais 
peculiaridades de 

cada esporte.  

Fifa 2002 
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Luta 

Jogos para dois 
jogadores onde cada 

um controla um 
personagem que usa 
uma combinação de 

movimentos e 
manobras para 
ataque e defesa 

contra o oponente.  

Jogos geralmente de 
perspectiva lateral e 

de curta duração, 
com ampla variedade 

de personagens e 
manobras 

Têm um conjunto 
básico de ataques, 
defesas e contra-
ataques de rápida 

aprendizagem, e um 
grupo de manobras e 

combinações mais 
complexas que 

exigem mais prática 

Tekken 3 

Casuais 

Adaptações dos jogos 
tradicionais como 
xadrez, gamão e 
paciência. Inclui 

também jogos dos 
shows de Tv.  

Jogos de Interface 
simples, geralmente 
com uma baixa curva 

de aprendizagem.  

Jogadores esperam 
que as regras sejam 

exatamente as 
mesmas dos jogos em 
suas versões "reais". 

Chess / Show 
do Milhão 

"God Games"  

Também chamados 
de "software toys", 

jogos que não 
possuem um real 
objetivo além do 

passatempo.  

Geralmente não há 
critérios de vitória e 

de derrota, ou de 
erros e acertos.  

Com um brinquedo 
simples, espera-se 

apenas e 
simplesmente que 
seja "divertido".  

The Sims 

Educacionais 
Jogos cujo objetivo é 
ensinar enquanto se 

diverte jogando. 

Geralmente voltados 
para o público 

infantil, utilizam uma 
estrutura semelhante 

à de desenhos 
animados.  

O conteúdo deve ser 
muito bem elaborado 

em conjunto com 
especialistas, para que 

realmente atinja o 
objetivo de ensinar 

brincando.  

Coelho Sabido 

Puzzle  

Jogos puramente 
voltados para o 

desafio intelectual na 
solução de 
problemas.  

Esse gênero é de 
jogos de enigmas e 

problemas 
propriamente ditos, 

sem nenhum 
contexto de história, 

cenário ou outro 
objetivo além da 

solução dos 
problemas.  

Problemas de lógica, 
de matemática ou 
mesmo enigmas 

filosóficos são 
apreciados.  

The Incredible 
Machine 

Online / 
Massive 

Multiplayer 

Jogos que podem ser 
qualquer gênero 
anterior, com a 
diferença de ser 

jogado na internet.  

Comunidades inteiras 
estão surgindo em 
torno desses jogos, 

que são 
desenvolvidos com o 
objetivo de favorecer 
o surgimento dessas 

comunidades.  

Um gênero novo e 
com diversas 

características de 
jogabilidade ainda em 

fase de 
transformação.  

Everquest 

 

Fonte: Villas Bôas (2005, p.28-30) – reformatado pelo pesquisador.  
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A partir do Quadro 1, é possível inferir que diferentes tipos compõem o universo 

ficcional dos games, configurando-se em classificações muito específicas, com 

mecânicas (o conjunto de regras) e narrativas distintas.   

 

2.6 Games e Educação     

 

Como já mencionado, a temática dos games na Educação costuma gerar 

discussões acirradas, tanto conceitualmente quanto em termos de sua utilização prática 

no ensino-aprendizagem, em sala de aula ou fora dela. 

Artefatos tecnológicos como filmes e jogos digitais, declaradamente educativos 

ou não, podem ser usados em sala de aula no sentido de contribuir com a dinâmica de 

ensino-aprendizagem. Tal estratégia pode ser definida como Aprendizagem Tangencial, 

que, segundo Leite (2016, p. 135) ocorre quando “o aluno tem contato com o 

conhecimento sem perceber a intenção de ensiná-los”. Ainda no tocante à Aprendizagem 

Tangencial, Portnow e Floyd (2008) defendem a ideia de que, de algum modo, os jogos 

podem promover o interesse dos alunos na compreensão de determinados conteúdos. 

Leite (2016) sugere que os games podem ser utilizados para envolver os alunos, 

estimulando seus interesses por assuntos específicos. “Embora o conhecimento dos 

conteúdos não esteja explícito nos jogos, eles exigem a busca da informação por parte 

dos jogadores” (Leite, 2016, p. 2). O uso de tais recursos parece mostrar a possibilidade 

de estimular e tornar as aulas mais atraentes, dialógicas e envolventes. Contudo, é 

necessário estar atento e observar que, em geral, no que se refere às tecnologias e seu uso, 

existe um posicionamento marcado pela dicotomia fáusticos14 versus prometeicos15 ou 

tecnófobos16 versus tecnófilos17, o que torna ainda mais imprescindível considerar sempre 

                                                             
14 Relativo a Fausto, personagem que intitula um poema trágico do escritor alemão Johann Wolfgang von 

Goethe (1749-1832). “Na visão fáustica, (...) o domínio tecnológico da natureza carece de qualquer 

justificação humana que não seja a própria expressão do poder tecnológico, e consequentemente não tem 

qualquer limite, é infinitista” (GARCIA, 2012, p.486).  
15 Relativo a Prometeu, da mitologia grega que é distinguido pelo ideal de ação e de fé no homem. “Na 

visão prometeica, que se pode encontrar em alguns dos socialistas utópicos e positivistas franceses dos 

finais do século XVIII e do século XIX, o domínio tecnológico da natureza tende a aparecer subordinado 

ao bem humano, à emancipação da espécie no seu conjunto, e a ser finito” (GARCIA, 2012, p. 486).   
16 “Avaliam os diversos aspectos contraproducentes da técnica e da tecnologia e enfatizam sobretudo a 

passividade do Homem perante as mesmas. Alguns dos seus defensores demonstram realmente uma aversão 

incontrolável à evolução tecnológica, que chega ao ponto de considerarem o desenvolvimento tecnológico 

como fonte de diversos problemas sociais na atualidade” (FURTADO, 2009, s.p.).  
17 “Acreditam que os recursos da técnica e da tecnologia são os principais incitadores do avanço da 

Humanidade. Os seus adeptos pouco problematizam o capitalismo financeiro, apoiando-o e às suas 

demandas ideológicas sem dificuldade” (FURTADO, 2009, s.p.).  
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que as TIC não são neutras, não são desencarnadas, e, por isso mesmo, suscitam pontos 

de vista antagônicos que costumam rotulá-las para o bem ou para o mal.   

É partir dessa perspectiva, que a tecnologia (e os games nela inseridos) deve ser 

sempre analisada enquanto objeto encarnado, parte de uma sociedade, de uma dada época, 

de um dado momento histórico, político, cultural e social. Tal abordagem contribui para 

a fundamentação de  uma crítica necessária ao uso das tecnologias nas práticas 

educacionais – em especial dos games –, cooperando para o seu entendimento, 

questionamento e desenvolvimento.  

Partindo dessa premissa e da referência à lenda bíblica da Torre de Babel, que 

aparece no filme “Metrópolis18”, de Fritz Lang, e no conto “A Biblioteca de Babel19” 

(BORGES, 1988), surge uma questão que consideramos relevante: será que os games 

estão facilitando o ensino-aprendizagem ou se tornando uma nova linguagem 

desconhecida para muitos “operários” da educação, recriando em sala de aula uma nova 

Torre de Babel, um novo desafio a ser vencido, um novo labirinto a ser percorrido pelo 

professor sem o Fio de Ariadne20? Será que todos têm (ou terão) acesso a esses recursos, 

incluindo aí o povo da “Cidade das Máquinas21”, ou somente os felizes habitantes das 

mais altas torres, no ambiente idílico de algum “Jardim dos Prazeres22”? 

Tais indagações surgem ao percebermos que com os games imergimos em um 

universo ficcional, já que  

o jogo oferece uma representação imaginária da vida, das atitudes, 

do comportamento e dos valores de uma sociedade. Ele propõe ao 

jogador um universo distinto (ficcional) do seu mundo cotidiano 

(real), onde esse jogador experimenta um novo ambiente. Porém, é 

relevante lembrar que o universo do jogo só passa a existir de forma 

concreta quando apresenta características e elementos reconhecidos 

                                                             
18 Lançada em 1927, a ficção científica dirigida por Fritz Lang e roteirizada por Thea Von Harbou é 

considerada um marco na visão distópica do futuro. Metrópolis exerceu, e ainda exerce, grande influência 

sobre a criação de escritores e cineastas que tratam de temas futurísticos, sobretudo pela riqueza de seus 

signos e referências. 
19 Publicado em 1944 no livro Ficciones, este é um dos contos mais complexos de Jorge Luis Borges. Nele, 

o autor apresenta uma biblioteca onde todos os possíveis livros existem, suscitando aos teóricos diversas 

interpretações, como por exemplo a representação metafórica da sociedade da informação atual.  
20 Expressão oriunda da mitologia grega, faz referência ao fio que Teseu recebeu de Ariadne para escapar 

do labirinto após vencer o Minotauro. É o que se pode chamar de fio condutor, que auxilia a sair de 

determinada situação problemática ou a concluir um raciocínio.  Disponível em: 

https://www.infoescola.com/mitologia/ariadne/ Acesso em 10/08/2017.  
21 Os operários, no filme Metrópolis (1927), trabalhavam em regime de escravidão, abaixo da superfície, 

local conhecido como Cidade das Máquinas ou dos Trabalhadores.  
22 No filme, Metrópolis (1927), de Fritz Lang, os poderosos ficam na superfície, onde há o Jardim dos 

Prazeres, destinado aos filhos dos mestres.  

 

https://www.infoescola.com/mitologia/ariadne/
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no contexto sociocultural do jogador. Esse universo ficcional 

permanecerá real para esse jogador enquanto for o ambiente onde 

ele (em busca de diversão) possa interagir, interferir, interpretar, 

representar e realizar ações que o levem à imersão. (SATO, 2009, p. 

47) 

 

Usualmente vistos como uma forma de diversão, os jogos provocam um intenso 

envolvimento no qual estão presentes o conflito, a competição e o desafio. Em geral, 

delineiam situações-problema que provocam o jogador e o levam a recorrer a 

conhecimentos obtidos anteriormente.  

Prensky (2001, 2012), cujos estudos abordam o comportamento da geração gamer 

e o potencial educativo dos videogames, destaca que a busca pela resolução de problemas 

apresentados contribui para o desenvolvimento da criatividade (PRENSKY, 2012). Em 

situações assim, a avaliação dar-se-á pela análise do acerto e erro, da estratégia empregada 

e pela determinação do caminho que leve ao resultado esperado.  A situação de jogo 

pode oferecer uma nova chance e, desse modo, afasta-se a situação de fracasso, 

permitindo que sejam buscadas novas estratégias para que se consiga o objetivo 

(VERGNAUD, 2000). A possibilidade do “refazer”, transposta para o processo ensino-

aprendizagem, contribui para o aumento do interesse do aluno pelo feedback do professor 

e amplia as possibilidades de apreensão do conteúdo abordado. (PEDROSA, 2016).   

Portanto, a construção de procedimentos com o objetivo do alcance da meta 

determinada depara-se com a possibilidade de fracasso e, nessa situação, procura-se 

compreender as suas causas.  “Quando um jogo apresenta uma nova situação, temos uma 

via de mão dupla pois é preciso que ele participe do ato de jogar para que compreenda 

sua essência e, a partir dessa compreensão, jogar mais efetivamente” (PEDROSA, 2016, 

p.94). Desse modo, as atividades de jogo dependem basicamente do compreender, pois é 

ele que sustenta o fazer. Por requerer tomadas de decisão, o jogo também oferece 

oportunidades para o desenvolvimento da autonomia e a formação do sujeito crítico 

(PEDROSA, 2016), pontos também fundamentais para o processo ensino-aprendizagem. 

Finalmente, ressaltamos a contribuição de Gee (2010) que especula sobre o que 

há de pedagógico nos games, discorrendo sobre a interatividade propiciada e sinalizando 

um modo de pensar gerado pelos jogos, mais relacionado ao mundo atual vivido pelas 

crianças e jovens do que ao ensinado pelas escolas. Gee (2010) considera algumas 

características que podem ser comuns aos “bons jogos” e aos princípios da aprendizagem: 
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-   Interatividade – No jogo, os participantes apreendem as experiências 

compreendendo que as ações têm um significado inserido em uma trajetória 

individual. Na aprendizagem, o aluno necessita perceber a sua capacidade, a fim de 

que não assuma uma postura passiva frente ao conteúdo. 

-  Personalização – Há jogos que permitem que a jogabilidade seja 

personalizada ao possibilitarem a seleção do nível de dificuldade. O oferecimento 

de diferentes caminhos para o alcance de um objetivo pode se configurar como um 

princípio da aprendizagem.  

-   Identidades fortes – O fascínio e o comprometimento causado por alguns 

personagens envolvem o jogador de tal forma que ele apresenta um desempenho 

superior.  No ato de aprender, desempenhar um determinado papel contribui para a 

aprendizagem. Por exemplo, quando em uma aula de Ciências, os alunos assumem 

o papel de “cientistas”. 

-   Problemas bem estruturados – Os desafios iniciais, mais fáceis de serem 

superados, seguidos de outros em dificuldade crescente, contribuem para a solução 

dos problemas mais difíceis.  Na aprendizagem, uma apresentação gradual em 

relação ao nível de dificuldade das atividades também é importante. 

- Os jogos são agradavelmente frustrantes – Frente a uma decisão errada, 

o fornecimento de um feedback contribui para o reconhecimento da adequação ou 

não das decisões tomadas.  Comunicar o progresso obtido na aprendizagem também 

é uma forma de incentivar os estudantes.  No jogo, face à frustração, busca-se 

treinar para o enfrentamento de novos desafios. E essa é uma dinâmica que 

relaciona-se à aquisição de competências.  

 

Partindo da premissa de que os jogos eletrônicos podem contribuir para a criação 

de um ambiente ficcional, propiciando novas formas de compreender e atuar sobre o real, 

que os games são reconhecidos – na visão de alguns autores – como facilitadores da 

aprendizagem de temas complexos, cooperando também para o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas, tais como: criatividade, percepção, resolução de problemas e o 

raciocínio rápido (PRENSKY, 2001; GEE, 2003). 

De acordo com Moita e Silva: 

(...) os games constituem-se um meio para a construção e 

transformação da informação e do conhecimento. Por um lado, 

porque permitem ao jogador o acesso à rede de informações e, por 

outro, porque são instrumentos para o desenvolvimento das 
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interações e representações da comunidade de jogadores que 

permitem, desse modo, a contextualização do conhecimento. (2006, 

p.05). 

 

2.7 Tecnofobia x Tecnofilia: quem ganha o jogo na discussão sobre os Games?  

 

 

Quando se trata de pesquisar e estudar o tema games na educação – tão em alta 

nos debates acadêmicos na atualidade –, sempre encontramos posições divergentes, ora 

tecnófobas (tecno-apocalípticas, ou seja, visões mais pessimistas em relação às 

tecnologias), ora tecnófilas (tecno-otimistas, ou seja, visões mais favoráveis sobre as 

tecnologias, seus usos e efeitos). Os jogos eletrônicos ou digitais – popularmente 

conhecidos como games – vêm despertando discussões acaloradas na sociedade, além de 

conquistar, pela sua popularidade e riqueza polissêmica, cada vez mais centralidade no 

campo científico, seja nas áreas de tecnologia, marketing, saúde, comunicação e, como 

não poderia deixar de ser, educação.   

É importante ressaltar que nas pesquisas sobre games na área de educação, a 

temática vem sendo explorada, muitas vezes, na tentativa de não só apresentar como 

também defender as possibilidades de atração e estímulo dos jogos digitais para o ensino-

aprendizagem, com relatos e estudos de casos variados sobre o uso de tais artefatos dentro 

e fora da escola. Esse esforço, todavia, encontra resistência em outras pesquisas e, mais 

recentemente, parece que também terá de enfrentar argumentos relacionados à recente 

classificação do vício em games no rol de distúrbios mentais pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), o que provavelmente irá incitar ainda mais a discussão e o 

questionamento sobre como esse fenômeno afeta o modo de aprender, pensar e agir dos 

indivíduos em nossos tempos.     

Carvalho, Pedrosa e Rosado (2017, p.375) sinalizam que, de modo geral, os jogos 

são vistos de forma otimista pela área de educação enquanto um artifício que favorece o 

desenvolvimento humano. Afinal, “com os jogos, as pessoas, a princípio, adquirem novos 

conhecimentos e, mesmo sem perceber, desenvolvem algumas funções cognitivas”. 

Segundo Paul Gee (apud MOITA, 2006, p.12), “o modo de pensar gerado pelos 

jogos está mais adaptado ao mundo atual do que o ensinado pelas escolas”. Na opinião 

do autor, “as crianças adquirem um maior nível de aprendizagem, porque o conhecimento 

adquirido nos games pode ser aplicado imediatamente. Além disso, os games têm a 

vantagem de passar as informações de uma maneira mais divertida e interativa” (ibid, p. 

21).  
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Percebemos que, quando analisamos especificamente os jogos digitais, uma 

possível visão otimista (ou tecnófila, tecno-otimista) sobre os games confronta-se com 

outras bastante críticas (tecnófobas, tecno-apocalípticas). Nesteriuk (2009, p.23) cita que 

os videogames, ao longo dos tempos, vêm recebendo inúmeras acusações graves, tais 

como alienador de indivíduos e, também, “formador de assassinos”. O autor completa, 

dizendo que tais abordagens ganham ainda mais proporção e repercussão quando ocorre 

alguma tragédia envolvendo jovens que promovem chacinas em escolas e/ou em outros 

locais de seu convívio. Ele enfatiza que, em casos assim, “o videogame é apontado por 

uma parcela da sociedade como o principal responsável por tais atitudes, o que estimula 

movimentos favoráveis à proibição de alguns jogos e até do próprio videogame em si”. 

(ibid, p.23). 

Tecendo críticas, por exemplo, à difusão padronizada dos videogames produzidos 

nos EUA e no Japão, Amaral e De Paula (2007) denunciam que a temática de tais jogos 

é expandida para os outros países do mundo, sem qualquer tipo de adaptação à realidade, 

cultura ou educação local, o que, de certo modo, acaba por ajudar a reforçar um olhar e 

pensamento da cultura hegemônica que o produziu. Os autores alertam, sobretudo, para 

o fato de que vários professores utilizam desses artefatos tecnológicos dentro de sala de 

aula, muitas vezes “discordando (ou até mesmo desconhecendo) esta forma de pensar os 

jogos eletrônicos” (ibid, p. 331). 

Podemos comparar a crítica apontada por Amaral e De Paula (2007) à realizada 

por Selwyn (2011, p. 22) no tocante aos livros-texto, livros de história, que continuamente 

provocam debates pela tendência de “privilegiar as ‘vozes dos vitoriosos’”. De certo 

modo, essa postura ou visão de mundo é perpassada por muitos videogames, criados e 

produzidos em países estrangeiros, sobretudo nos EUA e Japão, reproduzindo e 

promovendo valores machistas, bélicos, imperialistas e, muitas vezes, preconceituosos, 

reforçando estereótipos como os de policiais brancos, traficantes negros ou hispânicos. 

Ao entendermos que os games são tecnologias e que estas “não são apenas 

ferramentas ‘neutras’ que humanos podem usar livremente para viver suas vidas”, 

podemos compreender o fato de estarem associadas ao que (SELWYN, 2011, p. 20) 

denomina de “estruturas preexistentes de atividades humanas”. Nesse sentido, segundo o 

autor, o desenvolvimento e a utilização de tecnologias, não necessariamente, transformam 

determinadas situações para um estágio considerado melhor. Selwyn (2011), inclusive, 

deixa claro que as tecnologias nem sempre são positivas, “nem sempre permitem que as 

pessoas trabalhem mais eficientemente, como nem sempre apoiam as pessoas a fazer o 
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que querem. Pelo contrário: tecnologias educacionais poder ter consequências 

inesperadas e não planejadas” (ibid, p.20). Este aspecto “nocivo” da tecnologia, de certa 

forma, está sendo exposto e explorado de modo contundente com a informação divulgada 

em diversas matérias televisivas, de sites e de jornais de todo o mundo desde que, em 

junho de 2018, o vício em games, pela primeira vez, passou a ser considerado um 

distúrbio mental pela Organização Mundial da Saúde (OMS).  

Tal determinação chamou a atenção de pais, educadores, pesquisadores e 

profissionais da área de jogos digitais já que a possibilidade de que os games causem 

transtornos patológicos (ou até mesmo viciem) causa ainda mais controvérsias no campo 

científico pelos questionamentos e críticas que uma classificação como esta provoca. 

Segundo Wakefield (2018), a “11ª Classificação Internacional de Doenças (CID-

11) irá incluir a condição sob o nome de ‘distúrbios de games’”. Trata-se de um 

documento que descreve o problema como “padrão de comportamento frequente ou 

persistente de vício em games”. Ou seja, um tipo de doença mental que pode ser tão grave 

a ponto de levar o usuário "a preferir os jogos a qualquer outro interesse na vida".  

Conforme informações de Salas (2017), em reportagem do EL PAÍS, a OMS 

esclareceu que o transtorno por videogames não terá um item específico no CID-11, mas 

fará parte de um item mais amplo, de jogos digitais. De acordo com a matéria, a nova 

versão da CID será publicada ainda em 2018, apresentando códigos para as doenças, 

sinais ou sintomas que costumam ser usadas por médicos e pesquisadores para rastrear e 

diagnosticar doenças.  Comportamentos considerados típicos dos viciados em games 

deverão ser observados por um período de mais de 12 meses para que um diagnóstico 

possa ser feito, de acordo com o documento.  

Dentre os sintomas vinculados ao transtorno, Salas (2017) descreve três condições 

negativas ocasionadas pelo mau uso dos jogos digitais: “[...] não controlar a conduta de 

jogo quanto ao início, frequência, intensidade, duração, finalização e contexto em que se 

joga. [...] o aumento da prioridade que se outorga aos jogos em relação a outros interesses 

vitais e atividades diárias. [...] manter a conduta ou ocorrer uma escalada ‘apesar da 

ocorrência de consequências negativas’”.  

Wakefield (2018) aponta que o especialista em vícios em tecnologia do Hospital 

Nightingale de Londres, Richard Graham, reconhece os benefícios da decisão da OMS, 

mas também alerta para o cuidado que se deve ter para não generalizar e achar que todos 

os gamers (como são conhecidos os jogadores de videogame) precisam ser tratados e/ou 
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medicados. Afinal, a decisão da OMS "pode levar pais confusos a pensarem que seus 

filhos têm problemas, quando eles são apenas 'empolgados' jogadores de videogame".  

A informação e correlação de vício em games e distúrbios mentais não é 

exatamente uma novidade em alguns países nos quais tal condição já fora identificada 

como um problema para a saúde pública, atesta Wakefield (2018). Ela cita que o Reino 

Unido, por exemplo, é um – entre outros países – que possui clínicas especializadas e 

autorizadas a tratar do distúrbio. A jornalista da BBC23, acrescenta que muitos países já 

adotam medidas restritivas para combater o que consideram um problema. No Japão, os 

jogadores são advertidos caso ultrapassem uma determinada quantidade de horas por mês 

jogando videogame. Já na Coreia do Sul, o governo tem uma lei que proíbe o uso de 

games por pessoas menores de 18 anos entre meia-noite e seis da manhã.  

Segundo a matéria de El País, a Organização Mundial da Saúde começou a avaliar 

o transtorno provocado pelos videogames há uma década. E somente depois de anos de 

trabalho com profissionais de saúde mental foi decidido reconhecer a desordem 

oficialmente. Contudo, outros supostos problemas relacionados à tecnologia não entraram 

nesse rol, como o vício do uso de celulares ou da própria Internet, dois fenômenos que 

sempre estiveram e continuam presentes nas discussões sobre os efeitos da tecnologia. 

Salas (2017) esclarece que em 2017, quando foi divulgado que a Organização 

Mundial da Saúde estudava incluir os jogos digitais como possível origem de transtornos 

mentais, um grupo de especialistas publicou um artigo científico criticando a ideia. Foram 

apontados, por exemplo, dúvidas sobre a qualidade da base de pesquisa e a falta de 

consenso sobre os sintomas que seriam levados em consideração. Afinal, segundo tais 

pesquisadores  

 (...) essa ideia “tem repercussões negativas em matéria médica, 

científica, de saúde pública e social” por causa do pânico moral que 

pode provocar ou a “aplicação prematura do diagnóstico na 

comunidade médica e o tratamento de casos falsos positivos 

abundantes, especialmente para crianças e adolescentes”. Por tudo 

isso, concluíam que a classificação “deve ser eliminada para evitar 

                                                             

23 Sigla em inglês da British Broadcasting Corporation (Corporação Britânica de Radiodifusão), emissora 

pública de rádio e televisão do Reino Unido, fundada em 1922. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/institutional/2011/06/000001_sobreabbc> Acesso em 04/12/2018. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Canal_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_(comunica%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/1922
https://www.bbc.com/portuguese/institutional/2011/06/000001_sobreabbc
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o desperdício de recursos de saúde pública e danos aos jogadores de 

game saudáveis de todo o mundo”. (SALAS, 2017) 

 

Em oposição à medida tomada pela OMS, Wakefield (2018) comenta sobre um 

estudo realizado pela Universidade de Oxford que defende que, “apesar de as crianças no 

geral passarem cada vez mais tempo na frente das telas, isso não necessariamente 

representa vício”. 

"As pessoas acreditam que as crianças estão viciadas em tecnologia 

e nessas telas 24 horas por dia a ponto de abdicarem de outras 

atividades. Mas sabemos que esse não é o caso", afirmou o 

pesquisador Killian Mullan. "Nossas descobertas mostram que a 

tecnologia tem sido usada em alguns casos para apoiar outras 

atividades, como tarefas de casa, por exemplo, e não excluindo essas 

atividades das vidas das crianças" [...] "Assim como nós, adultos, 

fazemos, as crianças espalham o uso da tecnologia digital ao longo 

do dia, enquanto fazem outras coisas”.  

 

Smosinski (2012) apresenta a opinião de Luciano Meira, professor de psicologia 

da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e colaborador da OJE (Olimpíada de 

Jogos Digitais e Educação), “os jogos comerciais oferecem um cenário muito interessante 

para a construção de aprendizagem, mas se a tentativa é usar os jogos só para ensinar ele 

vira uma coisa chata. O aluno joga uma vez e não joga mais”. Outra opinião 

compartilhada por Smosinski (2012) é a do professor da USP (Universidade de São Paulo) 

e diretor da Games for Change24, na América Latina, Gilson Schwartz, que afirma ser 

preciso superar três preconceitos quando se pensa no uso dos games nos processos 

educacionais: que os jogos eletrônicos são alienantes, que estimulam a violência ou a 

competição exagerada e que são apenas brincadeira (para a hora do lazer, do recreio). Na 

visão de Schwartz, “os games na educação vão ganhar importância na medida em que 

essas visões forem abandonadas, ou pelo menos contextualizadas, aplicadas em casos 

concretos onde efetivamente podem existir esses riscos” (SMOSINSKI, 2012). Schwartz 

deixa claro que há uma infinidade de jogos capazes de testar a memória e outras 

                                                             

24 Games for Change (em inglês, "Jogos pela Mudança") é um movimento e uma Organização Não 

Governamental internacional dedicada à utilização de jogos eletrônicos para o desenvolvimento social. Seu 

objetivo é promover a educação, a diversidade cultural e a inovação em diversas áreas do conhecimento, 

entre elas os direitos humanos, saúde, meio ambiente e infância. Disponível em: 

<http://www.gamesforchange.org/> Acesso em: 04/12/2018 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_N%C3%A3o_Governamental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_N%C3%A3o_Governamental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_eletr%C3%B4nicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diversidade_cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inova%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inf%C3%A2ncia
http://www.gamesforchange.org/
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competências cognitivas dos alunos, não apenas os que são desenvolvidos para atuar 

como auxílio nos processos de ensino e aprendizagem como também alguns títulos que, 

embora não classificados como educacionais ou aparentemente fora desse universo, 

possam vir a ser adotados e utilizados, de forma criativa, por professores e alunos, dentro 

ou fora da escola.  

Pelo que se pode inferir, games são um tema labiríntico e controverso, que  

permite e gera diversos pontos de vista, de diferentes autores, com abordagens tanto 

otimistas quanto pessimistas, sem que haja, necessariamente, algum “vencedor” nesse 

outro jogo que é o da disputa no campo científico. Por isso mesmo, é tão difícil defini-los 

ou categorizá-los, o que, talvez, seja até mesmo impossível.  

Araújo (2016, p.77-76) comenta que é preciso “superar equívocos do 

determinismo tecnológico ou da causalidade social – que pouco contribuem com o debate 

acerca da tecnologia, por ora serem ingênuos ou por vezes perversos”. Tal afirmação 

serve perfeitamente ao debate sobre os games. Como bem pontua Machado (2010, p. 37-

38), em seu ensaio sobre Arte e Mídia, “a crítica ainda não foi capaz, entre nós, de discutir 

as novas tecnologias em toda a sua complexidade, limitada que está, muitas vezes por 

uma tendência tecnófoba, igualmente ingênua e igualmente importada de modelos 

apocalípticos europeus ou norte-americanos”, concluindo que “para além das tendências 

mais confortáveis da tecnofilia e da tecnofobia, o que importa é politizar o debate sobre 

as tecnologias (...)”. Concordamos com tal autor e entendemos que, no caso dos games, a 

proposta dessa pesquisa cumpre seu papel em mapear, apresentar e ampliar o debate de 

visões antagônicas, sem encerrar, obviamente, qualquer questão sobre um assunto tão 

amplo e complexo.  
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CAP. 03 – METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia utilizada na presente pesquisa, 

buscando esclarecer o tipo de pesquisa desenvolvida, os critérios estabelecidos para a 

escolha do corpus desse estudo, assim como os procedimentos adotados para a busca, 

coleta e tratamento dos dados levantados. Pretendemos, assim, responder às questões 

iniciais propostas, descrevendo o percurso que tomamos para nos aproximar das respostas 

que, embora possam não ser conclusivas ou definitivas, ajudam a compor um panorama, 

um mapeamento, acerca dos aspectos e características dos estudos sobre games na área 

da educação.     

Como já salientado nesse estudo, temos visto o crescimento das pesquisas que se 

debruçam sobre o tema games, em particular no campo da educação. Mas será que esse 

aumento quantitativo, apontado em pesquisas como as de Lourenço (2012) e Alves 

(2013), tem se configurado em trabalhos que apresentam contribuições novas e realmente 

relevantes para a área do conhecimento ou apenas uma repetição do que já foi dito? Essa 

inquietação deu origem ao problema dessa pesquisa e se tornou o ponto de partida para 

as indagações que guiaram o presente estudo.  

Por lançar mão de material anteriormente elaborado (GIL, 1987), esta pode ser 

considerada uma pesquisa de caráter bibliográfico, de abordagem qualitativa e 

quantitativa, mais especificamente sobre teses e dissertações desenvolvidas entre os anos 

de 2011 a 2016, e disponíveis no Portal da Capes.  

Embora defenda que há regras fixas para a elaboração de uma pesquisa 

bibliográfica, Gil (1987) sinaliza que existem algumas etapas a serem “obedecidas” ou, 

melhor dizendo, seguidas por aqueles que pretendem se aventurar no desafio deste tipo 

de empreitada. Entre as etapas recomendadas pelo autor é possível citar “a exploração de 

fontes bibliográficas”; “leitura do material”; “elaboração de fichas” e “ordenação e 

análise das fichas” (1987, p.72-73). Tal “passo a passo” foi rigorosamente posto em 

prática no sentido de garantir a melhor organização dos conteúdos e a análise dos dados. 

No tocante aos objetivos da pesquisa, sua natureza e procedimentos utilizados, 

podemos descrever a sua problemática a partir da seguinte questão: 

- Como as teses e dissertações abordam e compreendem o uso de games no 

processo de ensino e aprendizagem na área de educação? 
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A partir desse questionamento inicial é que estabelecemos o objetivo geral e as 

questões de estudo.  

 

3.1 Objetivo Geral 

Mapear e analisar a produção acadêmica brasileira, especificamente teses e dissertações, 

sobre o tema games no banco de dados da CAPES, nos cursos de Educação, entre 2011 a 

2016.  

 

3.2 Questões de Estudo  

a) Quais metodologias têm sido utilizadas para o estudo de games na Educação?  

b) Quais referenciais teóricos têm sido utilizados na produção acadêmica brasileira sobre 

games e Educação?  

c) Quais disciplinas têm sido investigadas pelas teses e dissertações sobre jogos 

eletrônicos? 

d) Quais tipos de jogos eletrônicos (simulador, estratégia, ação, aventura, esporte, etc.) 

são mais utilizados como recurso facilitador no processo ensino-aprendizagem? 

 

Em termos metodológicos, implementou-se, conforme declaramos, uma pesquisa 

documental-bilbiográfica, descritivo-quantitativa, a partir do repositório de Teses e 

Dissertações da Capes, defendidas em cursos de Pós-Graduação em Educação, a partir de 

2011. Para o levantamento das pesquisas foram utilizados os critérios acima e os seguintes 

descritores no singular e no plural: “jogo eletrônico”, “jogos eletrônicos”, “jogo digital”, 

“jogos digitais”, “game”, “games”, “videogame” e “videogames”, com o objetivo de 

melhor filtrar os documentos a serem analisados.  

Como já explicitado, esta pesquisa apresenta o levantamento e a análise 

quantitativa e qualitativa de trabalhos de mestrado e de doutorado, tomando como fonte 

para tal a base de dados da Capes. Uma possível limitação para esse estudo seria o banco 

de dados da Capes não estar atualizado e/ou não disponibilizar um número suficiente de 

trabalhos em sua plataforma que atendessem aos critérios de seleção estabelecidos para 

essa pesquisa. Entretanto, foi possível encontrar um número de trabalhos suficiente para 

o desenvolvimento do estudo.   Por esse motivo, quando necessário, foi realizada a busca 

de teses e dissertações diretamente nos bancos de dados digitais das instituições de ensino 

superior (IES) brasileiras.  
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A decisão por uma análise qualitativa e quantitativa para o presente estudo se 

fundamenta em Malhotra (2001, p.155) ao afirmar que “a pesquisa qualitativa 

proporciona uma melhor visão e compreensão do contexto do problema, enquanto a 

pesquisa quantitativa procura quantificar os dados e aplica alguma forma da análise 

estatística”.  

A coleta, tratamento e análise dos dados foram realizadas em seis etapas: (1) 

levantamento preliminar das teses no banco de dados Capes, de 2011 a 2016, com o uso 

de palavras-chave juntamente com o filtro “Educação” para selecionar apenas os 

trabalhos referentes a essa área do conhecimento;  (2) levantamento preliminar das 

dissertações no banco de dados Capes, de 2011 a 2016, com o uso de palavras-chave 

juntamente com o filtro “Educação” para selecionar apenas os trabalhos relacionados a 

essa área do conhecimento; (3) levantamento a partir do repositório de teses/dissertações 

das instituições de ensino superior de acordo com o critério apresentado, caso os arquivos 

das pesquisas não estivessem disponíveis no banco de dados da Capes; (4) seleção dos 

trabalhos que atendessem, estritamente, aos critérios e objetivos da pesquisa, com 

descarte dos demais; (5) categorização das pesquisas levantadas de acordo com o tipo de 

estudo, os objetivos, as metodologias aplicadas e suas teorias, com tabulação e elaboração 

de gráficos; (6) análise teórica e síntese dos dados coletados para o desenvolvimento do 

texto de conclusão do projeto.  

Vale a pena esclarecer que, inicialmente, havíamos estabelecido como critério 

para o recorte temporal da pesquisa o fato de que a partir de 2012 o Ministério da Cultura 

(BRASIL, 2012), por meio da Portaria nº 116, do Programa Nacional de Apoio à Cultura 

(Pronac), passou a incluir os jogos eletrônicos na Lei Federal de Incentivo à Cultura, 

conhecida popularmente como Lei Rouanet. Tal lei permite a captação de verba que seria 

paga ao Imposto de Renda para o investimento em produção de caráter cultural. Ou seja, 

nesse sentido, o governo brasileiro começou a apoiar – através de um mecanismo de 

incentivo fiscal – a indústria nacional de games, institucionalizando-os como produto 

cultural no país.  

Por ser uma lei relativamente recente, não foram encontrados dados suficientes 

que demonstrassem de que forma ela potencializou a produção de games no Brasil, 

educativos ou não. Contudo, por se tratar de um fato marcante e extremamente relevante 

– já que ao incentivar a indústria de games nacional espera-se o surgimento de novos 

games com conteúdo nacional, com personagens da nossa história e folclore, com 

temáticas próprias da nossa cultura, em contraponto às narrativas atuais da maioria dos 
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games que reforçam a cultura estrangeira hegemônica – decidimos inicialmente utilizá-

lo como justificativa de nosso recorte. Contudo, durante o trabalho de levantamento dos 

trabalhos produzidos, sentimos a necessidade de ampliar o corpus da pesquisa e incluir o 

ano de 2011, compreendendo também que duas produções citadas anteriormente 

(Lourenço, 2012 e Alves, 2013) são revisões de literatura de trabalhos produzidos 

somente até 2010. 

Já a escolha da Capes enquanto locus para a obtenção dos trabalhos se deveu ao 

fato dessa plataforma digital se constituir numa base de dados ampla, reunindo a produção 

acadêmica brasileira e possibilitando, com mais facilidade e por meio de filtros, a seleção 

exata dos estudos a serem analisados.   

Na presente pesquisa, adotamos como método para levantar a produção acadêmica 

sobre games no campo da educação no Brasil o mapeamento das teses e dissertações, 

utilizando os seguintes critérios para a seleção: 

 

1) Conter entre as palavras-chave, pelo menos, um dos termos: “jogo eletrônico”, “jogos 

eletrônicos”, “jogo digital”, “jogos digitais”, “game”, “games”, “videogame”, 

“videogames”.  

2) Ter sido defendida entre os anos de 2011 a 2016.  

3) Pertencer ao Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES. 

4) Fazer parte de um Programa de Pós-Graduação stricto sensu, com exceção de 

Mestrados Profissionalizantes.  

 

Para a primeira sondagem referente à quantidade de trabalhos acadêmicos sobre 

games na área de Educação, empreendemos uma busca25 no banco de dados da Capes. 

Para essa seleção inicial, usamos os seguintes critérios e filtros: Grande Área do 

Conhecimento: Ciências Humanas; Área do Conhecimento: Educação; Nome do 

Programa: Todos; Instituição: Aberto; Biblioteca: Aberto. Neste primeiro levantamento, 

delimitamos a pesquisa entre os anos de 2011 a 2016, usando no campo de busca os 

descritores apenas no plural: “jogos eletrônicos”, “jogos digitais”, “games” e 

“videogames”.  

                                                             
25 Busca realizada em 11 de maio de 2017 entre dissertações e teses publicadas nos anos de 2011 a 2016.                                   
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A partir dos critérios e filtros anteriormente explicitados, essa primeira 

“varredura” apresentou 1748 resultados para o termo “jogos digitais”, 1037 resultados 

para o termo “jogos eletrônicos”, 307 resultados para o termo “games” e 6 resultados para 

o termo “videogames”. Ao se refazer a pesquisa, agrupando as quatro palavras-chave no 

campo de busca da Capes, chegou-se a um total de 1928 resultados.  

 

3.3 Procedimentos de Coleta das Teses 

 

Foi realizada uma nova busca26 no banco de dados da Capes. Sem a utilização de 

filtros, e considerando apenas o uso dos descritores no singular, o resultado inicial obtido 

foi de 3075 (três mil e setenta e cinco) trabalhos. No sentido de refinar tais resultados, 

utilizamos desta vez os seguintes critérios e filtros: Grau Acadêmico: Doutorado; Ano: 

2011 a 2016; Grande Área do Conhecimento: Ciências Humanas; Área do Conhecimento: 

Educação; Área de Avaliação: Educação; Área de Concentração: Educação; Nome do 

Programa: Educação; Instituição: Aberto; Biblioteca: Aberto. No campo de busca, 

agrupamos os descritores apenas em sua forma no singular: “jogo eletrônico”, “jogo 

digital”, “game” e “videogame”. Esse novo levantamento apresentou como resultado 62 

(sessenta e duas) teses cuja temática, a priori, se concentra no estudo dos games na área 

da educação.  

Para tentar encontrar novos trabalhos e ampliar o corpus da pesquisa, 

empreendeu-se um novo levantamento27 no mesmo locus, utilizando os mesmos filtros 

mas, desta vez, com os descritores apenas no plural: “jogos eletrônicos”, “jogos digitais”, 

“games” e “videogames”. Notou-se uma pequena diferença nos resultados, já que obteve-

se 64 (sessenta e quatro) teses quando os descritores foram usados no plural.  

Ao confrontarmos os dois resultados, a partir da leitura criteriosa e atenta dos 

títulos dos trabalhos, descobrimos que das 126 (cento e vinte e seis) teses levantadas, 

apenas 15 (quinze) se repetiam nos resultados de ambas as buscas, ou seja, com o uso dos 

descritores tanto no singular quanto no plural. Extraindo as 15 (quinze) teses repetidas, 

tivemos como resultado final 111 (cento e onze) teses únicas para compor o corpus da 

pesquisa.  

                                                             
26 Busca realizada em 18 de setembro de 2017 somente entre teses publicadas nos anos de 2011 a 2016.                                   

27 Busca realizada em 21 de setembro de 2017 somente entre teses publicadas nos anos de 2011 a 2016.                                   
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Interessados em confirmar os dados até então obtidos, decidimos realizar uma 

nova busca no banco da Capes. Desta vez, a varredura28 agrupou todos os descritores, no 

singular e no plural, no mesmo campo de busca: “jogo eletrônico”, jogos eletrônicos”, 

“jogo digital”, “jogos digitais”, “game”, “games”, “videogame”, “videogames”. Foram 

usados também os mesmos filtros anteriores, a saber: Grau Acadêmico: Doutorado; Ano: 

2011 a 2016; Grande Área do Conhecimento: Ciências Humanas; Área do Conhecimento: 

Educação; Área de Avaliação: Educação; Área de Concentração: Educação; Nome do 

Programa: Educação; Instituição: Aberto; Biblioteca: Aberto. Como resultado final desse 

levantamento, obteve-se 110 (cento e dez) teses. Ou seja, uma tese a menos do que as 111 

(cento e onze) teses que havíamos obtido na busca anterior, considerando a soma dos 

resultados alcançados separadamente (com descritores no singular + com descritores no 

plural).  

Buscando investigar e entender o motivo dessa pequena, porém importante 

diferença, revisamos e cruzamos todos os títulos das 111 (cento e onze) e das 110 (cento 

e dez) teses a fim de identificar a pesquisa que não aparecia na varredura com todos os 

descritores (singular + plural) lançados no mesmo campo. Por fim, identificamos a tese 

“O Jogo de faz de conta como experiência social orientada para o futuro: um exame da 

vontade e da imaginação no interesse de jogar videojogos entre os adolescentes”, de 2011, 

realizado na Universidade de Brasília. Tal trabalho não tem seu resumo disponível no 

banco de dados da Capes, nem mesmo um link para o download ou acesso à pesquisa na 

íntegra. Uma informação no site alerta apenas para o fato de que o referido trabalho é 

anterior à Plataforma Sucupira. Para ter acesso ao resumo e texto integral de tal tese foi 

necessário recorrer ao endereço eletrônico29  da Biblioteca Depositária, BCE UNB.  

Em razão da discrepância em relação aos resultados encontrados, e após conferir 

que a tese supracitada poderia atender aos critérios e requisitos estabelecidos para o nosso 

estudo, decidimos agregá-la ao resultado das 110 (cento e dez) teses encontradas – quando 

utilizamos todos filtros já citados e todos os descritores, no singular e no plural, no mesmo 

campo de busca. Sendo assim, nosso corpus final para a análise e seleção dos resumos 

das produções acadêmicas compreendeu 111 (cento e onze) teses únicas.   

Todo o processo de busca das teses e dissertações para compor esta pesquisa, 

realizado no banco de dados da Capes, foi registrado através de prints das telas da 

                                                             
28 Busca realizada em 13 de janeiro de 2018 somente entre teses publicadas nos anos de 2011 a 2016.                                  

29 https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/9712/1/2011_TerezaHarmendaniMudado.pdf                              
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Plataforma, para cada filtro utilizado, a fim de criar um arquivo no software Powerpoint 

que servisse de registro e memória visual para este momento de redação do capítulo sobre 

o percurso metodológico e seus procedimentos.  

Merece ser mencionado também que, embora reconheçamos a importância do 

meio tecnológico como recurso facilitador para a difusão e divulgação de pesquisas 

científicas – afinal, os bancos de dados online têm propiciado uma maior facilidade e 

agilidade na descoberta e acesso gratuito às mais variadas fontes de informação, 

auxiliando o pesquisador em seu árduo trabalho de garimpagem – não podemos deixar de 

apontar alguns aspectos limitantes e desafiadores que tivemos que enfrentar no momento 

em que decidimos utilizar um banco de dados online para a busca e seleção das teses e 

dissertações. Dentre os percalços enfrentados, podemos citar o fato de que alguns resumos 

das pesquisas levantadas não estavam disponíveis no banco de dados da Capes. Dentre os 

resumos disponíveis, alguns mostravam-se mal escritos ou incompletos em suas 

informações sobre pontos importantes de uma pesquisa, tais como: objetivos, 

metodologias, teóricos utilizados, instrumentos de coleta de dados e conclusão. 

Encontramos ainda pesquisas que não disponibilizam o arquivo para download do texto 

na íntegra. Todas essas circunstâncias dificultaram e aumentaram bastante o nosso 

trabalho de varredura, obrigando-nos a buscar as pesquisas completas em outros locus 

como forma de reunir as informações necessárias que esperávamos e acreditávamos 

conseguir obter nos resumos de tais trabalhos.    

É importante ressaltar que para a seleção das teses que compõem o corpus final 

dessa pesquisa foi necessário a leitura minuciosa dos seus resumos. Contudo, como já 

esclarecido, nem todos os resumos estavam disponíveis no banco de dados da Capes. Tal 

ausência nos obrigou a pesquisar nas bibliotecas online das universidades onde tais 

pesquisas foram realizadas e, algumas vezes, no Google Acadêmico. Tal fato alerta para 

a necessidade de o banco de dados da Capes ser atualizado e empreender esforços, maior 

rigor e cobrança aos mestres e doutores para que depositem ali seus trabalhos na íntegra 

para futuras pesquisas. 

De posse dos arquivos das 111 (cento e onze) teses, procedeu-se à leitura 

minuciosa de seus resumos a fim de selecionar apenas as que atendessem aos critérios e 

objetivos dessa pesquisa, ou seja, as que possuíam como interesse, foco e objeto de estudo 

os games e sua relação com a área de educação. Nesse sentido, foram excluídas todas as 

pesquisas que abordavam apenas a questão dos jogos, das brincadeiras ou da 
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gamificação30. Após a leitura criteriosa de todos os resumos, restaram para o corpus do 

presente estudo apenas 11 (onze) teses selecionadas.  

 

3.4 Procedimentos de Coleta das Dissertações 

 

Dando sequência à etapa de “exploração de fontes bibliográficas” (GIL, 1987), 

procedeu-se ao levantamento de busca das dissertações para completar o corpus dessa 

pesquisa, utilizando-se os mesmos descritores e filtros anteriores já expostos na busca das 

teses – com exceção, obviamente, do grau acadêmico que, nesse caso, passou a ser 

Mestrado. 

Sendo assim, foi realizada uma busca31 no banco de dados da Capes que gerou, 

sem a utilização de filtros, e considerando apenas o uso dos descritores no singular e 

plural, 6077 (seis mil e setenta e sete) resultados. Também no intuito de refinar tais 

resultados, prosseguimos com a busca, mas, desta vez, utilizando os seguintes critérios e 

filtros: Grau Acadêmico: Mestrado; Ano: 2011 a 2016; Grande Área do Conhecimento: 

Ciências Humanas; Área do Conhecimento: Educação; Área de Avaliação: Educação; 

Área de Concentração: Educação; Nome do Programa: Educação; Instituição: Aberto; 

Biblioteca: Aberto. No campo de busca, agrupamos os descritores tanto no singular 

quanto no plural: “jogo eletrônico”, “jogos eletrônicos”, “jogo digital”, “jogo digitais”, 

“game”, “games”, “videogame”, “videogames”. Esse refinamento no levantamento 

apresentou como resultado 284 (duzentas e oitenta e quatro) dissertações cuja temática, a 

priori, se concentra no estudo dos games na área da Educação.  

A mesma dificuldade de encontrar todas as dissertações e/ou seus resumos no 

banco de dados da Capes apareceu aqui, forçando-nos a pesquisar nas bibliotecas online 

das universidades onde tais pesquisas foram produzidas.  

Após conseguirmos obter os arquivos das 284 (duzentas e oitenta e quatro) 

dissertações, demos início à leitura criteriosa de seus resumos a fim de selecionar somente 

as que pudessem atender aos critérios e objetivos da presente pesquisa, a saber: estudos 

                                                             
30 Gamificação, do inglês Gamification, pode ser entendida como a prática de aplicar mecânicas de jogos 

em diferentes áreas, tais como negócios, saúde, educação, etc., buscando com esta estratégia aumentar o 

engajamento dos usuários. Não se trata de um jogo em si, mas do uso de suas características e de alguns de 

seus itens constitutivos, tais com regras e recompensas. Disponível em:                                                                            

< http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/07/o-que-e-gamificacao-conheca-ciencia-que-traz-os-

jogos-para-o-cotidiano.html> Acesso em 10/02/2018.             
31 Busca realizada em 23 de abril de 2018 somente entre dissertações publicadas nos anos de 2011 a 2016.                                   

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/07/o-que-e-gamificacao-conheca-ciencia-que-traz-os-jogos-para-o-cotidiano.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/07/o-que-e-gamificacao-conheca-ciencia-que-traz-os-jogos-para-o-cotidiano.html
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que têm como foco os games e sua relação com a educação. Novamente, em virtude de 

tal critério, foram excluídas todas as dissertações que abordavam apenas a temática dos 

jogos, das brincadeiras ou da gamificação, inclusive as que, porventura, apresentavam 

apenas menções pontuais ao termo games, videogames, jogos eletrônicos e/ou jogos 

digitais incluídas em algum capítulo de tais trabalhos. Desta forma, após a leitura de todos 

os resumos, restaram para o corpus do presente estudo 39 (trinta e nove) dissertações 

selecionadas. 

 

3.5 O corpus final da pesquisa 

 

Durante a leitura dos títulos e resumos – tanto das teses quanto das dissertações –

,  descobrimos que, não obstante a “varredura” tenha sido feita na Plataforma Capes, com 

a utilização e lançamento no campo de assunto/busca dos descritores com aspas, no 

singular e no plural (“jogo eletrônico”, “jogos eletrônicos”, “jogo digital”, “jogos 

digitais”, “game”, “games”, “videogame”, “videogames”), a maioria dos trabalhos que 

obtivemos não fazia qualquer menção a games ou jogos digitais, ainda que utilizassem a 

palavra “jogo” inserida em outro contexto semântico, tais como: “jogos de força e poder”, 

“jogos de linguagem”, “jogo político”, “jogo de  interesses”, “jogos verbais”, “jogo 

cênico”, “jogo poético-narrativo”, “jogos de regras”, “jogo social”, “jogos de ofensas”, 

etc. Ou seja, resultados que não serviriam ao propósito de nossa pesquisa, com diferentes 

aparições do termo “jogo” empregado de forma metafórica, referindo-se a outros assuntos 

e estudos que não propriamente os “games” – nosso foco de estudo. Somente com a leitura 

dos resumos e, muitas vezes, com a conferência do texto na íntegra do trabalho levantado 

foi possível identificar esses equívocos e descartá-los de nosso corpus. Sendo assim, do 

número inicial de 348 (trezentos e quarenta e oito) resultados obtidos, somando as teses 

e dissertações, foram excluídos 298 (duzentos e noventa e oito) trabalhos que não 

abordavam especificamente nenhum tipo de game ou jogo digital e sua relação com a área 

da educação. Após essa limpeza, objetivando um resultado final adequado e coerente com 

a proposta e os objetivos desse estudo, chegamos ao total de 50 (cinquenta) produções 

que se debruçam e têm como foco os games e o campo educacional.  

Assim como apontado por Lourenço (2012, p. 119), em seu levantamento que 

abrangeu o período de 1987 a 2010, sobre a mesma temática dos games e da educação, a 

falta de uma uniformidade na adoção dos termos na pesquisa sobre jogos é “um dos 

pontos mais problemáticos para o delineamento do estado da arte por pesquisadores no 
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futuro, pois podem incorrer no equívoco de ignorar boa parte dos trabalhos 

desenvolvidos”. Para o autor, tal risco poderia ocorrer exatamente pelo fato de tais 

pesquisadores adotarem uma terminologia “distinta, díspar”, o que, em sua opinião, 

prejudicaria a descoberta da localização de tais trabalhos.  

Concluída a etapa de levantamento, seleção e descarte das teses e dissertações para 

este estudo, que compreendeu um corpus final de 50 (cinquenta) trabalhos acadêmicos – 

sendo 11 (onze) teses e 39 (trinta e nove) dissertações –, demos início a uma nova fase de 

organização das informações a partir da elaboração das tabelas.  

Para tal feito, usamos a ferramenta Excel como forma de organizar e melhor 

visualizar as informações contidas nos resumos lidos. Criamos uma planilha no Excel 

(Apêndice 1) com células onde foram agrupadas e destacadas informações que julgamos 

relevantes para o nosso processo de análise e objetivos desse estudo.  

No Excel, os conteúdos das células foram sendo preenchidas de acordo com a 

leitura e a análise dos resumos da referida produção acadêmica obtida. Na planilha, cada 

célula criada tinha por objetivo apresentar uma das categorias a ser utilizada na 

organização e a identificação de cada pesquisa, almejando ainda construir um panorama 

geral, uma visão mais abrangente do corpus da pesquisa, suas características, diferenças 

e similaridades. 

Na primeira célula, buscamos identificar o número referente ao trabalho; na 

segunda, o ano de sua defesa; na terceira, a universidade; na quarta, o estado de origem; 

na quinta, o título do trabalho; na sexta, o autor; na sétima, o orientador da pesquisa; na 

oitava, as palavras-chave; na nona, o problema da pesquisa; na décima, os objetivos; na 

décima-primeira, as possíveis hipóteses; na décima-segunda, as questões do estudo; na 

décima-terceira, os objetivos de estudo; na décima-quarta, a metodologia empregada; na 

décima-quinta, os instrumentos de coleta utilizados; na décima-sexta, o referencial teórico 

que embasou a pesquisa e, finalmente, na décima-sétima, as conclusões da pesquisa.  

A planilha nos serviu para enxergar o todo e também as especificidades de cada 

tese e dissertação, sendo possível ter um panorama com as principais informações para a 

análise que pretendíamos realizar com esse estudo. Além disso, a construção da planilha 

possibilitou cruzar dados para a elaboração de outras tabelas e gráficos. De modo a 

facilitar sua visualização, a planilha foi impressa em tamanho gigante e utilizada como 

um mapa, um guia que nos permitiu ter uma visão mais abrangente dos resultados 

encontrados e de suas similaridades com vias à categorização.  
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Para a realização do presente estudo, além da leitura e análise dos resumos das 

teses e dissertações, foi necessário consultar o texto integral de tais trabalhos, sobretudo 

no que concerne a informações não constantes nos resumos.  

Oliveira (2011) considera a análise dos dados como uma das etapas mais 

importantes de uma pesquisa, já que é a partir dela que os resultados e a conclusão da 

mesma serão apresentados, possibilitando, inclusive, novos caminhos a serem percorridos 

por outras pesquisas que venham a ocorrer no futuro. 

As teses e dissertações que fazem parte do corpus dessa pesquisa foram tratadas 

e analisadas segundo a técnica da análise de conteúdo, buscando responder às questões 

de estudo e ao objetivo principal anteriormente apontados. Oliveira (2011) sinaliza que 

há diversas técnicas para a análise de dados, sendo as principais: análise de conteúdo, 

estatística descritiva univariada e estatística multivariada. Segundo Bardin (1977, p. 30), 

a análise de conteúdo é um “(...) conjunto de técnicas de análise das comunicações (...)”, 

que se expressa na categorização temática dos dados coletados, tendo por objetivo 

enriquecer a leitura e sobrepor as incertezas, extraindo por trás das mensagens analisadas 

os seus respectivos conteúdos. Corroborando com a escolha dessa teoria para analisar o 

conteúdo encontrado nas teses e dissertações desse estudo, Trivinõs (1987, p.158) 

confirma que “a análise de conteúdo é um método que pode ser aplicado tanto na pesquisa 

quantitativa, como na investigação qualitativa.   

Bardin (1977, p. 42) define o método empírico e temático da teoria da análise de 

conteúdos como sendo:    

  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 

por procedimentos sistemáticos e objectivos (sic) de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a interferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

Deste modo, o método de Bardin (1977) tanto pode ser aplicado em uma pesquisa 

de caráter quantitativo quanto em uma de caráter qualitativo, como no caso do presente 

estudo. Importante ressaltar, contudo, que, segundo a autora, na qualitativa a maior 

relevância recai sobre a frequência das características do conteúdo, ao passo que, na 

quantitativa, o que é mais levado em consideração é a presença ou não de uma 

característica de conteúdo ou de um conjunto de características. 

Em nosso processo de investigação e coleta de dados, estabelecemos algumas 

etapas importantes com vias a aplicar a técnica de análise de conteúdo de Bardin (1977). 
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Para tal, alinhamos tais etapas às três fases propostas pela autora: pré-análise; exploração 

do material e tratamento/interpretação dos resultados. Nesse sentido, faz-se necessário 

esclarecer que todos os resumos das teses e dissertações foram lidos objetivando facilitar 

a exploração do material conforme preconiza Bardin (1977) ao defender a ideia de que, 

nesta etapa, a informações contidas no material devem ser codificadas a partir do recorte 

do texto e da classificação destes mesmos recortes dentro de categorias temáticas.  

Outro aspecto assinalado pela autora diz respeito à “leitura flutuante”, que se 

configura em uma importante etapa do processo de análise do material em uma pesquisa 

qualitativa (BARDIN, 1977), já que pressupõe o momento em que o pesquisador é 

impregnado pelos relatos estudados em dado material, de forma que passa a dominar o 

todo, como resultado de uma leitura profunda e exaustiva. Assim, é possível, por 

exemplo, propor a categorização dos dados.  

Finalmente, a etapa do tratamento dos resultados obtidos e a interpretação destes 

foi implementada no sentido de obter resultados que consideramos significativos e 

confiáveis, para então, de acordo com o que apregoa Bardin (1977, p.101), ser possível 

“propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos previstos, ou que 

digam respeito a outras descobertas inesperadas".  

A última etapa desta pesquisa buscou focar-se nas conclusões, levando-se em 

consideração a cautela para não apenas criticar, mas sobretudo apontar possíveis caminhos 

para os futuros estudos que venham a ser realizados sobre a mesma temática. Por sermos 

seres em construção e pelo fato dos temas – sejam quais forem – estarem sempre em 

desenvolvimento, em transformação, não pretendemos com essa pesquisa encerrar 

qualquer questão acerca do tema games e sua interação com a área da educação. Ao 

contrário, nossa intenção é suscitar novos questionamentos e estimular futuras 

investigações, contribuindo, de alguma forma, com um compêndio crítico que possa ser 

tomado como ponto de partida para um pesquisador que deseje dar continuidade aos 

estudos sobre games na área educacional.   
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CAP. 04 – MAPEAMENTO ANALÍTICO DA PRODUÇÃO 

ACADÊMICA SOBRE GAMES NA EDUCAÇÃO  

 

Após a contextualização sobre as questões que deram o “start” a essa pesquisa, 

com a discussão sobre a conceituação e classificação de “Estado da Arte” e “Estado do 

Conhecimento” na visão de diferentes autores, chegando-se à decisão de nomear o 

presente estudo como um “Mapeamento Analítico”, conforme características e 

circunstâncias explicitadas ao longo do capítulo 01 (um); depois da apresentação da 

origem dos videogames, passando anteriormente pelas conceituações teóricas acerca dos 

jogos (numa perspectiva do analógico ao digital) por autores variados, confrontando, 

muitas vezes, visões tecnofóbicas versus tecnófilas a respeito do tema, explorado no 

capítulo 02 (dois); e também após os esclarecimentos a respeito dos critérios e 

procedimentos metodológicos empreendidos para o levantamento, coleta e seleção do 

corpus dessa pesquisa, apresentados no capítulo 03 (três), damos início ao objetivo 

primeiro e central desse estudo: a análise das teses e dissertações mapeadas no período 

compreendido entre 2011 a 2016, que abordam os games e sua relação com a área da 

Educação.  

Pretendemos com este capítulo apresentar um mapeamento analítico, com uma 

análise geral sobre os games no campo da Educação, ainda que não seja conclusivo ou 

absoluto – o que seria até mesmo inviável – em virtude das dificuldades variadas de se 

abranger a totalidade das produções acadêmicas sobre um  determinado tema, e em 

especial um que vem se transformando rapidamente ao longo dos anos e ganhando um 

espaço cada vez maior na mídia, embora ainda relativamente recente no campo científico, 

como os games. Tivemos como objetivo implementar uma análise quantitativa dos 

resultados, a partir da construção de quadros e gráficos que funcionam na tentativa de 

clarificar questões como: tipo de instituições de ensino onde as pesquisas foram 

realizadas, a quantidade de pesquisas concluídas a cada ano, os sujeitos e objetos de 

estudo de tais pesquisas, as metodologias empregadas, o quadro teórico utilizado e as 

principais conclusões a que chegaram.  
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4.1 Análise geral do corpus da pesquisa 

 

Ao analisarmos e relacionarmos quantitativamente as diversas informações 

contidas nos resumos das teses coletadas a partir do repositório da Capes, fez-se 

necessário, em um primeiro momento, realizar um recorte para compor dados como: 

instituição de ensino superior e seu estado de origem, ano de produção e título do trabalho, 

conforme expresso no Quadro 02:  

 

Quadro 02 

 
TESES SOBRE GAMES – ÁREA EDUCAÇÃO – 2011 a 2016 

(Disponíveis na base de dados da CAPES) 
 

TESE TÍTULO ANO 
ESTAD

O 
IES 

T01 
ADOLESCENTES E JOGOS 

ELETRÔNICOS: RACIONALIDADE, 
SUBMISSÃO E RESISTÊNCIA 

2014 GO 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 
GOIÁS  

T02 

JOGOS ELETRÔNICOS, MUNDOS 
VIRTUAIS E IDENTIDADE: O SI 
MESMO COMO EXPERIÊNCIA 

ALTERITÁRIA. 

2013 CE 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 
CEARÁ  

T03 

NEWSGAME E APRENDIZAGEM: 
POSSIBILIDADES DE CONSTRUÇÃO 
DE CONHECIMENTO A PARTIR DA 
INTERAÇÃO COM JOGOS DIGITAIS 

2016 MG 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 
JUIZ DE FORA  

T04 
PRODUÇÃO DE JOGOS DIGITAIS POR 

JOVENS: UMA POSSIBILIDADE DE 
INTERAÇÃO COM A MATEMÁTICA 

2016 MG 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA 

T05 

PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS PARA 
AVALIAÇÃO DE JOGOS 

EDUCACIONAIS DIGITAIS: UMA 
EXPERIÊNCIA BASEADA NO 

DESENVOLVIMENTO DO KIMERA 

2015 BA 
UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 

T06 
JOGO-SIMULADOR KIMERA COMO 
PROPOSIÇÃO GEOTECNOLÓGICA 

PARA O ENTENDIMENTO DE ESPAÇO 
2015 BA 

UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA  

T07 
REPRESENTAÇÕES ESPACIAIS NOS 

GAMES: O QUE DIZEM AS CRIANÇAS-
JOGADORAS? 

2016 RJ 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL 
FLUMINENSE 

T08 

ESSE JOGO DARIA UM ÓTIMO LIVRO: 
UMA ANÁLISE DA LITERATURA 

GAMER E DA CONSTITUIÇÃO DE 
PRÁTICAS DE LEITURA EM 

NARRATIVAS TRANSMIDIÁTICAS 

2016 SP 
UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO  
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T09 

O FASCÍNIO E A 
ESPETACULARIZAÇÃO COMO 
PEDAGOGIAS CORPORAIS NO 

WORLD OF WARCRAFT 

2016 BA 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA 
BAHIA 

T10 
ENREDADAS NA REDE: JOGOS PARA 

CRIANÇAS (RE) PRODUZINDO 
RELAÇÕES DESIGUAIS DE GÊNERO 

2014 RS 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
RIO GRANDE 

DO SUL  

T11 

O JOGO DE FAZ-DE-CONTA COMO 
EXPERIÊNCIA SOCIAL ORIENTADA 
PARA O FUTURO: UM EXAME DA 
VONTADE E DA IMAGINAÇÃO NO 

INTERESSE DE JOGAR VIDEOJOGOS 
DOS ADOLESCENTES 

2011 DF 
UNIVERSIDADE 

DE BRASÍLIA  

    

            Fonte: Dados coletados no banco de Teses e Dissertações da Capes – organizado pelo autor.  

 

Como é possível perceber no Quadro 03 abaixo, no tocante às teses nota-se uma 

maior concentração de produção no Sudeste do país, com um total de 04 (quatro) 

pesquisas, compreendendo os estados de Minas Gerais (02), Rio de Janeiro (01) e São 

Paulo (01). Contudo, é preciso destacar o estado da Bahia que concentra 03 (três) 

pesquisas sobre games e educação. Na sequência, temos o Distrito Federal e os estados 

do Ceará, Goiânia e Rio Grande do Sul, cada um apresentando 01 (uma) pesquisa 

relacionada ao tema games e educação, respectivamente.  

 

Quadro 03 

 
DISTRIBUIÇÃO DAS TESES POR UNIVERSIDADE 

2011 a 2016 
(Disponíveis na base de dados da CAPES) 

 

UNIVERSIDADE ESTADO QUANTIDADE 

UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DA BAHIA 

BA 2 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA BAHIA 

BA 1 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ 

CE 1 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL FLUMINENSE 

RJ 1 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS 

GO 1 
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UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE JUIZ DE 

FORA 
MG 1 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL 

RS 1 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA 

MG 1 

UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA 

DF 1 

UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO 

SP 1 

 

 

Fonte: Dados coletados no banco de Teses e Dissertações da Capes – organizado pelo autor. 

 

 

Realizando o mesmo tipo de análise em relação à quantidade e distribuição das 

dissertações selecionadas para o corpus dessa pesquisa, obtivemos a configuração 

apresentada no Quadro 04:  

 

Quadro 04 

 

DISSERTAÇÕES SOBRE GAMES – ÁREA EDUCAÇÃO – 2011 a2016 
(Disponíveis na base de dados da CAPES) 

 

DISSERT. TÍTULO ANO ESTADO IES 

D01 

CONTEXTOS LÚDICOS DE 
APRENDIZAGEM: UMA 

APROXIMAÇÃO ENTRE OS 
JOGOS ELETRÔNICOS E 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

2016 SC 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 

SANTA 
CATARINA 

D02 
JOGOS ELETRÔNICOS: COMO 

SÃO “ETIQUETADOS” DE 
EDUCACIONAIS 

2015 RJ 
UNIVERSIDADE 
ESTÁCIO DE SÁ 

D03 

PROTAGONISMO INFANTIL NA 
CRIAÇÃO DE UM JOGO DIGITAL: 

ANÁLISE DE PROCESSOS DE 
DESENVOLVIMENTO E 

INTERAÇÕES EM CULTURAS DE 
PARES 

2016 PE 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL 
RURAL DE 

PERNAMBUCO 

D04 

O QUE OS JOGOS DIGITAIS 
ENSINAM SOBRE A SAÚDE 

BUCAL DA CRIANÇA? 
PEDAGOGIAS CULTURAIS E 

CULTURA DIGITAL. 

2013 RS 
UNIVERSIDADE 
LUTERANA DO 

BRASIL 
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D05 

MUNDOS POSSÍVEIS: 
PROCESSOS CRIATIVOS NO 

DESENVOLVIMENTO DE 
ROTEIROS PARA JOGOS 

ELETRÔNICOS 

2013 BA 
UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 

D06 
UM PLAY NA LEITURA: 

EDUCANDO ATRAVÉS DA 
LUDICIDADE DOS GAMES 

2015 PA 
UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO 

PARÁ 

D07 

AS IMAGENS NO DESIGN DE 
JOGOS EDUCATIVOS: UMA 
EXPERIÊNCIA COM O JOGO 

SAGA DOS CONSELHOS 

2016 SC 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 

SANTA 
CATARINA 

D08 
INTERPRETANDO “MUNDOS”: 

JOGOS DIGITAIS & 
APRENDIZAGEM HISTÓRICA 

2014 MG 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA 

D09 
APERTE O PLAY E ASSISTA! 

YOUTUBE, A SALA DE AULA DOS 
GAMERS? 

2016 SC 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 

SANTA 
CATARINA 

D10 

EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E 
JOGOS DIGITAIS: JOGANDO COM 
ÁLVARO VIEIRA PINTO, CHARLES 

SANDERS PEIRCE E PAULO 
FREIRE 

2015 SC 

UNIVERSIDADE 
COMUNITÁRIA 
DA REGIÃO DE 

CHAPECÓ 

D11 
POSSIBILIDADES DO USO DO 
EXERGAMES NA EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
2014 MG 

UNIVERSIDADE 
TIRADENTES 

D12 

REALIDADE VIRTUAL NÃO 
IMERSIVA: CONTRIBUIÇÃO DO 
JOGO DE VIDEOGAME COMO 
RECURSO PEDAGÓGICO NAS 
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

2014 SP 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL 
PAULISTA 
JÚLIO DE 

MESQUITA 
FILHO 

(MARÍLIA) 

D13 

A IDEALIZAÇÃO DE UM JOGO 
DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA A PARTIR DA 
RECEPTIVIDADE DE CRIANÇAS 

2014 MG 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA 

D14 

GAME DESIGN E GAMES 
EDUCATIVOS: PROJETANDO 

MECÂNICAS DIRECIONADAS À 
APRENDIZAGEM 

2016 BA 
UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 

D15 
JOGANDO E APRENDENDO: OS 
VIDEOGAMES COMO FORMA DE 

VIVER/CONHECER 
2016 RS 

UNIVERSIDADE 
DE SANTA 

CRUZ DO SUL 

D16 

JOGOS DIGITAIS E A MEDIAÇÃO 
DO CONHECIMENTO NA 

PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA 
HISTÓRICO-CULTURAL 

2014 SP 
UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO 
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D17 
PRÁTICAS DE LETRAMENTO 

DIGITAL DE ALUNOS SURDOS 
NO AMBIENTE SCRATCH 

2015 BA 
UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 

D18 

EFEITOS DOS EXERGAMES NO 
PERFIL PSICOMOTOR DE 

CRIANÇAS COM SÍNDROME DE 
DOWN 

2016 SP 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 
SÃO CARLOS 

D19 

EFEITOS DE UM PROGRAMA 
COM JOGOS VIRTUAIS NA 

AQUISIÇÃO DE HABILIDADES 
PSICOMOTORAS DE CRIANÇAS 

COM PARALISIA CEREBRAL 

2016 SP 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL 
PAULISTA 
JÚLIO DE 

MESQUITA 
FILHO 

(MARÍLIA) 

D20 

CLUB PENGUIN: A PRODUÇÃO 
DE SUBJETIVIDADE 

CAPITALÍSTICA NA NARRATIVA 
INTERATIVA NOS VIDEOGAMES 

2013 RJ 

UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO 

RIO DE 
JANEIRO 

D21 

EDUCAÇÃO CARTOGRÁFICA E 
ITINERÁRIOS DO ESPAÇO: 

TECENDO VIAS E PRÁTICAS À 
CONCEPÇÃO DO JOGO-

SIMULADOR KIMERA 

2013 BA 
UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 

D22 

IMAGINÁRIO E O 
ENTENDIMENTO DO ESPAÇO: 

INVESTIGANDO AS TESSITURAS 
DA IMAGINAÇÃO/ REALIDADE E 

AS POTENCIALIDADES NO JOGO-
SIMULADOR KIMERA 

2013 BA 
UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 

D23 
JOGOS ONLINE E EDUCAÇÃO 
SEXUAL: O QUE AS CRIANÇAS 
APRENDEM QUANDO JOGAM 

2014 SC 

UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DE 

SANTA 
CATARINA 

D24 

EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E 
GEOTECNOLOGIAS: 

CONSTRUINDO ESTRATÉGIAS À 
COMPREENSÃO DO LUGAR NO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

2015 BA 
UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 

D25 

RPG DIGITAL INSTRUMENTO 
PEDAGÓGICO PARA O ENSINO 
DA ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO 

NA BAHIA 

2016 BA 
UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 

D26 
AÇÕES COLETIVAS COM USO DA 
INTERNET: O CASO DO PROJETO 

JOGO JUSTO 
2013 SP 

UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO 
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D27 

CONSTRUINDO PRÁTICAS 
CIDADÃS PLURICULTURAIS COM 
AS CRIANÇAS DE MUSSURUNGA 

MEDIADO PELO JOGO RPG BY 
MOODLE EM FORMATO DE HQ 
(HISTÓRIA EM QUADRINHOS) 

2013 BA 
UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 

D28 

MODELAGEM DO RPG DIGITAL 
PARA CIDADANIA CRÍTICA 

ENTRE OS JOVENS DO CABULA 
E ENTORNO 

2016 BA 
UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 

D29 

SOFTWARE EDUCATIVO, LÚDICO 
E INTERATIVO, COMO RECURSO 

DIDÁTICO EM APOIO À 
CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE 

NÚMERO POR CRIANÇAS EM 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

MATEMÁTICA 

2015 DF 
UNIVERSIDADE 

DE BRASÍLIA 

D30 
CRIANÇAS E CRIAÇÕES: 

ESPACIALIDADES E 
TECNOLOGIAS EM MOVIMENTO 

2016 MG 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 
JUIZ DE FORA 

D31 

A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA: 

RELAÇÕES ENTRE A FORMAÇÃO 
INICIAL E CONTINUADA E A 

UTILIZAÇÃO DO LINUX 
EDUCACIONAL 

2014 RS 

UNIVERSIDADE 
REGIONAL 

INTEGRADA DO 
ALTO URUGUAI 

E DAS 
MISSÕES 

D32 

CONTRIBUIÇÕES DO JOGO 
COGNITIVO ELETRÔNICO AO 

APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO 
NO CONTEXTO ESCOLAR 

2015 SC 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 

SANTA 
CATARINA 

D33 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
E TECNOLOGIA DIGITAL: UM 

ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO 
DO JOGO MUSIKINÉSIA NA 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

2016 SP 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 
SÃO CARLOS 

D34 

O USO DE JOGOS DO 
SOFTWARE EDUCATIVO 

HÉRCULES E JILÓ NO MUNDO 
DA MATEMÁTICA NA 

CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE 
NÚMERO POR ESTUDANTES 

COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

2015 DF 
UNIVERSIDADE 

DE BRASÍLIA 

D35 

NOVAS TECNOLOGIAS NO 
REFORÇO DE MATEMÁTICA NAS 
ESCOLAS DA REDE ESTADUAL 
PAULISTA: AS PERCEPÇÕES 
DOS DOCENTES SOBRE O 

PROJETO AVENTURAS 
CURRÍCULO + 

2016 SP 

CENTRO 
UNIVERSITÁRI

O MOURA 
LACERDA 

D36 

VISTO, LOGO EXISTO: UMA 
INVESTIGAÇÃO SOBRE 

IDENTIDADES DE ESTUDANTES 
NO AMBIENTE VIRTUAL 

2014 PR 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE 

PONTA 
GROSSA 
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D37 

NARRATIVAS DE EXPERIÊNCIAS 
VIVIDAS POR DOCENTES E 
DISCENTES COM USO DE 

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – TDIC NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

2015 SP 
UNIVERSIDADE 
METODISTA DE 

SÃO PAULO 

D38 

O USO DE APARELHOS 
ELETRÔNICOS DE TELA E A 

CONSTRUÇÃO DAS 
ESTRUTURAS LÓGICAS 

ELEMENTARES E INFRALÓGICAS 
DE ESPAÇO 

2016 SP 
UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE 

CAMPINAS 

D39 

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: A INFLUÊNCIA DAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS MÓVEIS 
NO CONTEXTO DA BRINCADEIRA 

2015 RS 
UNIVERSIDADE 
DE CAXIAS DO 

SUL 

 

            Fonte: Dados coletados no banco de Teses e Dissertações da Capes – organizado pelo autor.  

 

Apresentando um corpus mais robusto em relação às teses, devido certamente a 

um número maior de Programas de Mestrado existentes nas universidades do Brasil, os 

resultados demonstram também uma maior concentração de pesquisas sobre games e 

educação na região Sudeste, conforme o Quadro 05.  

 

Quadro 05 

 
DISTRIBUIÇÃO DAS DISSERTAÇÕES POR UNIVERSIDADE 

2011 a 2016 
(Disponíveis na base de dados da CAPES) 

 

 
UNIVERSIDADE 

 
ESTADO 

 
QUANTIDADE 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA BA 9 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  SP 2 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 
FILHO (MARÍLIA)  

SP 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS  SP 2 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO  SP 1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  SP  1 

CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA SP 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  SC 4 

UNIVERSIDADE FEDERAL COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE 
CHAPECÓ 

SC 1  

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA SC 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  MG 2 

UNIVERSIDADE TIRADENTES  MG 1 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  MG 1 

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL   RS 1 

UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL RS 1 

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL  RS 1 

UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 
DAS MISSÕES 

RS 1 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  RJ 1 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ  RJ 1 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  DF 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO  PE 1 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ  PA 1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA   PR 1 
 

Fonte: Dados coletados no banco de Teses e Dissertações da Capes – organizado pelo autor. 

 

Analisando os dados do Quadro 05, observamos a existência de 09 (nove) 

dissertações em São Paulo, 04 (quatro) em Minas Gerais e 02 (duas) no Rio de Janeiro, 

totalizando 15 produções acadêmicas realizadas na região Sudeste. Em segundo lugar, 

aparece o Sul como a região que mais desenvolveu pesquisas sobre o tema, com 06 (seis) 

pesquisas em Santa Catarina, 04 (quatro) no Rio Grande do Sul e 01 (uma) no Paraná, 

somando 11 dissertações. Logo em sequência, com a diferença de apenas 1 (uma) 

dissertação, surge a região Nordeste, com 10 (dez) pesquisas sobre a temática dos games 

na educação. Pernambuco contribui com 01 (uma) dissertação, mas é importante destacar, 

mais uma vez, que o estado da Bahia sozinho concentra 09 (nove) dissertações. Também 

merece menção o fato de todas as dissertações terem sido produzidas na Universidade do 

Estado da Bahia, instituição de ensino na qual trabalha uma das autoras mais atuantes 

sobre o tema games no Brasil, a Professora Doutora e Pesquisadora Lynn Alves. 

Finalmente, observamos o Distrito Federal com a produção de 2 (duas) dissertações, e o 

estado do Pará com 01 (uma) dissertação, único estado da região Norte em que foi 

localizada uma pesquisa que trata do tema em estudo. 

Considerando o corpus desta pesquisa, que abrange tanto as teses quanto as 

dissertações na área da educação que elegeram os games como objeto de estudo, 

direcionamos nosso olhar para examinar a evolução no volume da produção de pesquisas 

no período de 2011 a 2016. Esta análise, apresentada no Gráfico 03 e no Gráfico 04, 

aponta uma tendência no crescimento de trabalhos acadêmicos sob esse enfoque, o que 

revela, de certo modo, o aumento do interesse da comunidade científica por um assunto 

tão amplo e polissêmico.  
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Gráfico 03 

 

         Fonte: Dados coletados no banco de Teses e Dissertações da Capes – organizado pelo autor.  

 

Gráfico 04     

 

Fonte: Dados coletados no banco de Teses e Dissertações da Capes – organizado pelo autor.  

 

Ambos os Gráficos , 03 e 04, sinalizam o crescimento das pesquisas sobre games 

e educação, com o aumento da produção a cada ano, o que demonstra também a relevância 

de novas pesquisas de mapeamento analítico como o presente estudo, a fim de reunir e 
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discutir os aspectos que vêm sendo trabalhados pela academia acerca de um assunto cada 

dia mais presente em matérias jornalísticas, em artigos científicos e na vida cotidiana de 

pessoas de diferentes regiões, idades e contextos sociais.  

A seguir, o Gráfico 05 demonstra a concentração de teses e dissertações por ano, 

apontando um nítido crescimento na produção acadêmica relativa ao tema games e 

educação. 

 

Gráfico 05 

 

Fonte: Dados coletados no banco de Teses e Dissertações da Capes – organizado pelo autor.  

 

No que tange às disciplinas estudadas nas produções acadêmicas selecionadas 

para compor esse mapeamento, sobressaem os campos da Matemática e da Geografia, 

cada uma com 05 (cinco) produções respectivamente. No caso da Matemática, identifica-

se 01 (uma) tese e 04 (quatro) dissertações.  Já a disciplina de Geografia aparece em 02 

(duas) teses e 03 (três) dissertações. Questões inerentes ao estudo da História são 

exploradas por 03 (três) produções, sendo 01 (uma) tese e 02 (duas) dissertações. A área 

da Educação Física é retratada em 02 (duas) dissertações. Outras disciplinas ou campos 

de conhecimento, que aparecem com apenas 01 (uma) citação nos resumos analisados, 

são: Jornalismo, Música, Moda, Saúde Bucal, Educação Sexual, Literatura e EaD. 
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Ressalta-se que, das 50 (cinquenta) pesquisas avaliadas, a maioria não relaciona seus 

estudos a uma disciplina específica.  

Buscando aprofundar nossa análise, procuramos identificar quais os níveis 

educacionais foram privilegiados pelos pesquisadores em suas investigações, 

considerando como classificação o ensino superior, o ensino médio, o fundamental II, o 

fundamental I e o ensino infantil. A quantidade de pesquisas em cada nível de ensino 

ficou assim distribuída no Quadro 06: 

 

Quadro 06   

 
PESQUISAS POR NÍVEL EDUCACIONAL – TESES E DISSERTAÇÕES  

2011 A 2016 
 

NÍVEL EDUCACIONAL DISSERTAÇÃO TESE Total Geral 

Ensino Médio  2 2 

Fundamental I 4  4 

Fundamental II 2  2 

Infantil 7 1 8 

Superior 4 1 5 

Não foi citado 22 7 29 

Total Geral 39 11 50 
 

Fonte: Dados coletados no banco de Teses e Dissertações da Capes – organizado pelo autor.  

 

Embora a maioria dos resumos das teses e dissertações não especifique qual o 

nível educacional explorado em suas investigações, nota-se um número maior de 

pesquisas voltadas à compreensão dos games no ensino infantil. No Gráfico 06, temos 

consolidados os resultados comparativos entre as teses e dissertações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Gráfico 06 

           

Fonte: Dados coletados no banco de Teses e Dissertações da Capes – organizado pelo autor.  

 

Em relação ao tipo e/ou título do jogo e a frequência com que são citados nos 

resumos das teses e dissertações analisadas, os Quadros 07 e 08 apresentam alguns dados 

interessantes. 
 

 

Quadro 07    

 

RELAÇÃO DE GAMES ESTUDADOS NAS TESES – 2011 a 2016  
 

GAME ESTADO IES Nº de teses 

Assassin's Creed, Resident Evil, Starcraft SP 
UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO 

1 

Jogo-Simulador Kimera BA 
UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA  
2 

Newsgame MG 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 
JUIZ DE FORA  

1 

World of Warcraft BA 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA 
BAHIA  

1 

Não foi citado 

CE 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 
CEARÁ  

1 

DF 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 
BRASÍLIA  

1 

7

4

2

4

22
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GO 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 
GOIÁS  

1 

MG 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA  

1 

RJ 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL 
FLUMINENSE  

1 

RS 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
RIO GRANDE 

DO SUL  

1 

Total Geral 
  

11 
 

 

 

 

Fonte: Dados coletados no banco de Teses e Dissertações da Capes – organizado pelo autor.  

 

Quadro 08   

 

RELAÇÃO DE GAMES ESTUDADOS NAS DISSERTAÇÕES – 2011 a 2016 
 

GAME ESTADO IES 
Nº de 

dissertaçõe
s 

Exergames MG 
UNIVERSIDADE 
TIRADENTES 

1 

Exergames  SP 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO 
CARLOS 

1 

Gameplay Glub Penguin RJ 
UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO 

1 

Jogo Cognitivo Eletrônico SC 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
SANTA CATARINA 

1 

Jogo Educacional Musikinésia SP 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO 
CARLOS 

1 

Jogo Educativo Hércules e Jiló no 
Mundo da Matemática (na época, em 
fase de finalização) 

DF 
UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA 

1 

Jogo-Simulador Kimera - Cidades 
Imaginárias 

BA 
UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DA BAHIA 

3 

Legend of Zelda: Ocarina of Time 
(Nintendo, 1998) 

PA 
UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ 

1 
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Nintendo Wii SP 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA 
FILHO (MARÍLIA) 

1 

RPG Digital BA 
UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DA BAHIA 

3 

Saga dos Conselhos SC 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
SANTA CATARINA 

2 

Não foi citado 

BA 
UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DA BAHIA 

3 

DF 
UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA 

1 

MG 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE JUIZ 
DE FORA 

1 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA 

2 

PE 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL 
DE PERNAMBUCO 

1 

PR 
UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE 
PONTA GROSSA 

1 

RJ 
UNIVERSIDADE 
ESTÁCIO DE SÁ 

1 

RS 

UNIVERSIDADE DE 
CAXIAS DO SUL 

1 

UNIVERSIDADE DE 
SANTA CRUZ DO 
SUL 

1 

UNIVERSIDADE 
LUTERANA DO 
BRASIL 

1 

UNIVERSIDADE 
REGIONAL 
INTEGRADA DO 
ALTO URUGUAI E 
DAS MISSÕES 

1 

SC 

UNIVERSIDADE 
COMUNITÁRIA DA 
REGIÃO DE 
CHAPECÓ 

1 

UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DE SANTA 
CATARINA 

1 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
SANTA CATARINA 

1 

SP 

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO 
MOURA LACERDA 

1 

UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO 

2 
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UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE 
CAMPINAS 

1 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA 
FILHO (MARÍLIA) 

1 

UNIVERSIDADE 
METODISTA DE 
SÃO PAULO 

1 

Total Geral   39 
 

Fonte: Dados coletados no banco de Teses e Dissertações da Capes – organizado pelo autor.  

 

A maioria dos resumos não informa o título/tipo de jogo digital explorado nas 

investigações das teses e dissertações. Mas, observando o Quadro 07 e o Quadro 08, nota-

se que o estado da Bahia possui trabalhos que se debruçam sobre o mesmo objeto de 

estudo: o Jogo-Simulador Kimera – Cidades Imaginárias, presente em 02 (duas) teses e 

em 03 (três) dissertações. Ainda que os objetivos e conclusões dessas produções possam 

ser diferentes, a repetição do tipo de jogo chama a atenção. Da mesma forma, pode-se 

falar da recorrência do RPG digital, game que aparece de modo frequente também nas 

pesquisas da Bahia, sendo analisado em 03 (três) dissertações distintas.  

Ao observar a metodologia empregada nas pesquisas sobre games e Educação, 

percebe-se uma predileção pela abordagem qualitativa, conforme demonstra o Quadro 

09: 
 

Quadro 09 

ABORDAGEM METODOLÓGICA APLICADA – TESES E DISSERTAÇÕES  
2011 a 2016 

METODOLOGIA APLICADA DISSERTAÇÃO TESE 
Total 
Geral 

Não foi citado no Resumo 10 3 13 

Qualitativa (Estudo de Caso) 2 1 3 

Qualitativa (Etnográfica) 2 2 4 

Qualitativa (Pesquisa-Ação) 2  2 

Qualitativa (Pesquisa-Participante) 4 2 6 

Qualitativa (Revisão Bibliográfica, Exploratória, 
Observação, Descritiva) 

16 3 19 

Qualitativa + Quantitativa 3  3 

Total Geral 39 11 50 
 

Fonte: Dados coletados no banco de Teses e Dissertações da Capes – organizado pelo autor.  
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Das produções acadêmicas selecionadas para o corpus dessa pesquisa, apenas 03 

(três) informam em seus resumos ter realizado uma combinação de pesquisa qualitativa e 

quantitativa. A maior parcela dos trabalhos, como se pode notar no Quadro 09, elege a 

pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, revisão bibliográfica, observação e descritiva 

como a metodologia mais empregada para os estudos sobre os games na área da educação. 

O recurso da nuvem de palavras permite destacar as palavras que mais 

frequentemente aparecem num determinado texto, possibilitando identidicar as ideias 

principais. Para compreendermos quais abordagens têm sido mais frequentes nas teses e 

dissertações selecionadas para compor esse mapeamento, agrupamos no software online 

Tagcrowd32
  todas as palavras-chave encontradas nos resumos das 50 (cinquenta) 

produções acadêmicas que compõem o corpus da presente pesquisa.  

 

Figura 05 – Palavras-chave dos resumos organizadas em uma Nuvem de Palavras  

 
 

Fonte: Site Tagcrowd – a partir da elaboração do autor.  

 

                                                             
32 Disponível em <https://tagcrowd.com/pdf/1533430089_cloud.pdf> Acesso em 28/07/2018.  

 

 

https://tagcrowd.com/pdf/1533430089_cloud.pdf
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Na Figura 05 é possível observar os resultados gerados pelo software online 

Tagcrowd. A partir da compilação das palavras-chave, o software destaca, em tamanho 

maior e com a cor azul mais escura, as palavras que aparecem com maior frequência nos 

resumos analisados. Ao contrário, em tamanho menor e com tons mais claros, são 

mostradas as palavras-chave que também se repetem, porém com menos menções. Desse 

modo, podemos observar a relevância das palavras: “educação”, “jogos”, “games”, 

“eletrônicos”, “digitais” e “aprendizagem” para esse estudo.  

 

4.2 Categorização das Teses e Dissertações Selecionadas 

 

A partir da leitura exaustiva e minuciosa dos títulos, resumos, palavra-chave e, 

por muitas vezes, da íntegra de capítulos das teses e dissertações que compõem o corpus 

dessa pesquisa, foi possível definir categorias no sentido de agrupar trabalhos cujos 

objetivos, sujeitos e objetos de estudo se assemelham. Deste modo, estabelecendo uma 

categorização, tornar-se-ia mais compreensível a análise a qual nos propomos no início 

desse capítulo.  

Para identificar as produções acadêmicas analisadas na presente pesquisa, 

optamos por utilizar uma nomenclatura composta pelas letras T (correspondendo a tese) 

e D (correspondendo a dissertação), mais o número do referido trabalho, conforme 

relacionados no Quadro 02 e Quadro 04 anteriormente apresentados. Salientamos que, 

em razão da amplitude e profundidade das informações obtidas, decidimos destacar nessa 

análise apenas os recortes que consideramos mais relevantes, com as inferências 

realizadas a partir da análise desse vasto material e seus conteúdos.  

As categorias criadas a partir da análise dos conteúdos dos títulos, objetivos, 

resumos e de consultas às próprias teses e dissertações selecionadas para o presente estudo 

foram: 

 

1) Relação do Sujeito-Jogador com o Game   

2) Avaliação Analítica de um Game  

3) Aprendizagem e Games  

4) Narrativa/Conteúdo Gamer  

5) Processo de Produção de um Game   
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A distribuição das teses e dissertações pelas categorias pode ser melhor 

compreendida no Quadro 10.  Nele, podemos perceber uma concentração maior de 

produções acadêmicas explorando a relação do sujeito-jogador com o game a fim de 

entender de que forma se dá essa interação e quais os resultados (benéficos ou não) a 

partir dela. Outro tipo de estudo frequente incide sobre a análise dos fatores constitutivos 

de um game, educacional ou não, questionando, por exemplo, se as produções de tais 

jogos digitais, sobretudo os “etiquetados” como educativos, possuem ou não profissionais 

da área da educação dentro de suas equipes.  

 

Quadro 10  
 

CATEGORIZAÇÃO DAS TESES E DISSERTAÇÕES SEGUNDO OBJETIVOS E 
INVESTIGAÇÃO DA PESQUISA – 2011 a 2016 

 

CATEGORIA 
 

DISSERTAÇÃO TESE 
Total 
Geral 

RELAÇÃO SUJEITO-JOGADOR COM O 
GAME 

12 06 18 

AVALIAÇÃO ANALÍTICA DE UM GAME 15 03 18 

APRENDIZAGEM E GAMES 03 01 04 

NARRATIVA/CONTEÚDO GAMER 03 01 04 

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE UM 
GAME 

06  06 

Total Geral 39 11 50 
 

Fonte: Dados coletados no banco de Teses e Dissertações da Capes – organizado pelo autor. 

 

No âmbito dos estudos analisados, chama a atenção o fato de algumas pesquisas 

se dedicarem a tentar compreender o uso e os efeitos dos games em estudantes com algum 

tipo de deficiência, com o enfoque dado a esses sujeitos-jogadores e às potencialidades 

dos games enquanto recursos capazes de motivar e ajudar na superação e aprendizado. 

Tais discussões são exploradas na D18, que contempla crianças surdas e sua relação com 

os games; na D19, que investiga a relação de crianças com Síndrome de Down e os jogos 

digitais; na D20, que analisa a interação dos games com alunos que apresentam paralisia 

cerebral e na D13, que explora os efeitos do uso dos videogames em aulas de Educação 

Física, contribuindo para a participação ativa de um aluno com deficiência física junto 

aos demais sujeitos de uma determinada turma.  
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Antes de entrarmos nas categorias propriamente ditas, consideramos válido 

mencionar também que, num corpus de 50 trabalhos analisados, 02 (dois) estudos, sendo 

01 (uma) tese e 01 (uma) dissertação, se assemelham muito ao tratar da sexualidade na 

infância, que buscam investigar e analisar de forma crítica os conteúdos veiculados em 

jogos online, infantis ou autodeclarados infantis, disponíveis na internet, e os impactos 

provocados nas identidades da criança-jogadora, alertando sobre os riscos da falta de um 

controle por parte de pais e educadores.  

 

4. 3 CATEGORIA 01 – Relação Sujeito-Jogador com o Game  

 

Quadro 11  

 

CATEGORIA 01: RELAÇÃO SUJEITO-JOGADOR COM O GAME 
 

CÓDIGO TÍTULO IES ANO 

T01 
ADOLESCENTES E JOGOS 

ELETRÔNICOS: RACIONALIDADE, 
SUBMISSÃO E RESISTÊNCIA  

UFG 2014 

T02 
JOGOS ELETRÔNICOS, MUNDOS 

VIRTUAIS E IDENTIDADE: O SI MESMO 
COMO EXPERIÊNCIA ALTERITÁRIA. 

UFC 2013 

T03 

NEWSGAME E APRENDIZAGEM: 
POSSIBILIDADES DE CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO A PARTIR DA 
INTERAÇÃO COM JOGOS DIGITAIS 

UFJF 2016 

T07 
REPRESENTAÇÕES ESPACIAIS NOS 

GAMES: O QUE DIZEM AS CRIANÇAS-
JOGADORAS? 

UFF 2016 

T09 
O FASCÍNIO E A ESPETACULARIZAÇÃO 
COMO PEDAGOGIAS CORPORAIS NO 

WORLD OF WARCRAFT 
UFBA 2016 

T11 

O JOGO DE FAZ-DE-CONTA COMO 
EXPERIÊNCIA SOCIAL ORIENTADA PARA 
O FUTURO: UM EXAME DA VONTADE E 

DA IMAGINAÇÃO NO INTERESSE DE 
JOGAR VIDEOJOGOS DOS 

ADOLESCENTES 

UNB 2011 

D15 
JOGANDO E APRENDENDO: OS 
VIDEOGAMES COMO FORMA DE 

VIVER/CONHECER 

UNIVERSIDADE 
DE SANTA CRUZ 

DO SUL 
2016 

D17 
PRÁTICAS DE LETRAMENTO DIGITAL DE 

ALUNOS SURDOS NO AMBIENTE 
SCRATCH 

UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 
2015 
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D18 
EFEITOS DOS EXERGAMES NO PERFIL 

PSICOMOTOR DE CRIANÇAS COM 
SÍNDROME DE DOWN 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO 

CARLOS 
2016 

D19 

EFEITOS DE UM PROGRAMA COM JOGOS 
VIRTUAIS NA AQUISIÇÃO DE 

HABILIDADES PSICOMOTORAS DE 
CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA 

FILHO (MARÍLIA) 

2016 

D30 
CRIANÇAS E CRIAÇÕES: 

ESPACIALIDADES E TECNOLOGIAS EM 
MOVIMENTO 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE JUIZ 

DE FORA 
2016 

D31 

A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA: 

RELAÇÕES ENTRE A FORMAÇÃO INICIAL 
E CONTINUADA E A UTILIZAÇÃO DO 

LINUX EDUCACIONAL 

UNIVERSIDADE 
REGIONAL 

INTEGRADA DO 
ALTO URUGUAI E 

DAS MISSÕES 

2014 

D32 
CONTRIBUIÇÕES DO JOGO COGNITIVO 
ELETRÔNICO AO APRIMORAMENTO DA 

ATENÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 

SANTA CATARINA 
2015 

D33 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E 
TECNOLOGIA DIGITAL: UM ESTUDO 

SOBRE A UTILIZAÇÃO DO JOGO 
MUSIKINÉSIA NA EDUCAÇÃO MUSICAL 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO 

CARLOS 
2016 

D36 
VISTO, LOGO EXISTO: UMA 

INVESTIGAÇÃO SOBRE IDENTIDADES DE 
ESTUDANTES NO AMBIENTE VIRTUAL 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE 

PONTA GROSSA 
2014 

D37 

NARRATIVAS DE EXPERIÊNCIAS VIVIDAS 
POR DOCENTES E DISCENTES COM USO 

DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – TDIC NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

UNIVERSIDADE 
METODISTA DE 

SÃO PAULO 
2015 

D38 

O USO DE APARELHOS ELETRÔNICOS 
DE TELA E A CONSTRUÇÃO DAS 

ESTRUTURAS LÓGICAS ELEMENTARES E 
INFRALÓGICAS DE ESPAÇO 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE 

CAMPINAS 
2016 

D39 

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A 
INFLUÊNCIA DAS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS MÓVEIS NO CONTEXTO DA 
BRINCADEIRA 

UNIVERSIDADE 
DE CAXIAS DO 

SUL 
2015 

 

Fonte: Dados coletados no banco de Teses e Dissertações da Capes – organizado pelo autor. 

 

Nessa categoria, elencamos 18 (dezoito) trabalhos cuja discussão concentrou-se 

na forma como os sujeitos-jogadores (sejam crianças, adolescentes, jovens ou adultos) se 
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relacionam com determinados games, os efeitos causados nessa relação (benéficos ou 

não, na visão do pesquisador-avaliador) e as conclusões retiradas dessa interface homem-

artefato tecnológico. Na T01, por exemplo, o autor buscou entender como os adolescentes 

se relacionam com os jogos eletrônicos, explorando aspectos para identificar se estes 

sujeitos resistem e/ou se submetem à racionalidade contida em tais jogos. Em seu estudo, 

de abordagem qualitativa, entrevistou 20 (vinte) adolescentes, na faixa etária de 12 anos, 

pertencentes às classes alta e popular, dos gêneros masculino e feminino. Tendo como 

base teórica os estudos de Adorno,  Horkheimer e Marcuse, ao analisar as relações dos 

adolescentes com os jogos eletrônicos – no que chamou de “perspectiva contraditória da 

submissão e da resistência” –, o pesquisador concluiu que “o jogo eletrônico, como 

emblema de uma racionalidade que instrumentaliza a vida do homem, abriga, na relação 

com os adolescentes, as possibilidades de superação de sua própria racionalidade, ou seja, 

de sua própria contradição”. Corroborando com o estudo da T01, a T02, apresenta como 

problema de investigação a forma como as identidades de jogadores são constituídas sob 

a mediação de um avatar (no game) que os represente. Nesse sentido, a autora levanta a 

questão “como a experiência de viver "outro", sendo ele mesmo, em jogos eletrônicos 

constitui as identidades de seus jogadores?”. Para responder à tal pergunta, a pesquisadora 

se utiliza de uma abordagem qualitativa, realizando além de um levantamento 

bibliográfico, um estudo exploratório de Inspiração Etnográfica com o público jovem, ou 

seja, indivíduos que estão inseridos em uma “cultura lúdica tecnológica”, na opinião da 

autora. Para ancorar seus estudos, ela traz para o debate autores como Bauman, 

Baudrillard e Alves, citados no resumo, além de outros teóricos que aparecem na íntegra 

do trabalho. As questões levantadas ao longo do trabalho da T02, em relação aos jovens 

e aos games, compreendem aspectos tais como: “habilidade para ganhar o jogo; estética 

corporal ou aparência física próxima ou distante da real”, o que, literalmente, está em 

jogo na hora de um jovem escolher o seu representante virtual no universo do game e 

como “o jogador vivencia o confronto de sua imagem digital e sua identidade pessoal e 

social”. Traçando como objetivo do estudo a compreensão de qual o papel das mediações 

tecnológicas na constituição das subjetividades de tais jovens-jogadores, considerando o 

diálogo de aspectos da cultura (digital) e da sociedade (de consumo) contemporâneas, a 

autora encerra seu estudo sinalizando que a utilização de avatares para jogar um game 

“pode ser uma forma de desligamento consciente da normalidade, proporcionando ao 

indivíduo uma situação de bem estar. Para a autora, essa experiência de ser outro (avatar) 

confere ao jogador atributos físicos e subjetivos tais como “beleza, boa forma, liberdade, 
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felicidade, status e diferenciação social, medo e confronto e não apenas possibilidades 

catárticas (ALVES, 2005) ou apaziguadoras de desejos”.   

Ainda na perspectiva da relação do sujeito-jogador e dos possíveis efeitos dos 

games sobre estes, a T03, traz para a discussão a hipótese de que os Newsgames33
 seriam 

capazes de potencializar a construção de conhecimentos, tendo como alicerces e meios a 

multimidialidade, a simulação, a interatividade e a imersão. Para sustentar sua hipótese, 

a autora envereda pela compreensão de quais sentidos são construídos por estudantes de 

Jornalismo e Licenciatura em História da UFJF no que concerne à apreensão de conceitos, 

aprendizagem e construção de conhecimento a partir, exatamente, da interação com jogos 

digitais do tipo “newsgame”. Para tal desafio, a autora elege uma abordagem de cunho 

qualitativo, realizando entrevistas com os sujeitos de sua pesquisa, ou seja, estudantes 

universitários de Jornalismo e Licenciatura em História. Seu percurso metodológico e 

análises são apoiadas por teóricos como Vigotsky, Bakhtin, Alves, Gee, Mattar e Prensky, 

o que a possibilita, entre os resultados encontrados, destacar ser sempre possível aprender 

algum conhecimento com jogos. Apesar de uma visão tecnófila da autora, ela faz questão 

de frisar que a aprendizagem a partir da interação com jogos digitais e – no caso específico 

da pesquisa, os newsgames – pode ser “potencializada em discussões dialógicas pós-

jogo”. Na visão da autora, ao provocar os sujeitos-jogadores a discutirem e refletirem, por 

si mesmos, sobre a experiência do pós-jogo e as possíveis aprendizagens apreendidas na 

relação com os games, será possível “ir além das construções de conhecimento cotidianos, 

desenvolvendo também construções conceituais, abstrações e generalizações próprias do 

conhecimento científico”. Em resumo, a autora acredita na importância do jogo (no caso 

da pesquisa, um jogo digital) para a aprendizagem, mas é sobretudo importante o diálogo 

e a interação “com o jogo e sobre o jogo”, o que fornecerá mais sentidos para essa 

experiência.   

As 03 (três) outras teses que completam essa categoria tratam das representações 

espaciais, corporais e imagéticas dos sujeitos-jogadores com os games. Na T07, outra tese 

de 2016, a pesquisadora empreende seus esforços em compreender como se dá a lógica 

infantil sobre relações e representações espaciais, empenhando-se para isso na 

                                                             
33 Newsgames são jogos digitais cujas narrativas baseiam-se em fatos ou eventos noticiosos, geralmente 

produzidos por empresas de mídia ou desenvolvedores independentes. Para as empresas, o formato vem se 

constituindo como uma plataforma multimídia envolvendo jornalismo e entretenimento com o objetivo de 

atrair jovens leitores. Disponível em: <https://knightcenter.utexas.edu/pt-br/blog/00-14237-na-fronteira-

entre-jornalismo-e-entretenimento-newsgame-ganha-espaco-no-brasil> Acesso em: 15/04/2018.  
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investigação dos processos que cooperam para o surgimento de noções cartográficas e de 

percepção do meio em crianças-jogadoras, além de aprofundar como esses saberes são 

apresentados por elas e como aparecem em suas relações com os adultos e outras crianças, 

levando-se em consideração uma perspectiva histórico-cultural. O estudo não cita no 

resumo suas bases teóricas. Porém, ao checarmos as informações na íntegra do texto, 

identificamos que a autora propõe um diálogo com Vygotsky e Huizinga, entre outros 

teóricos, para ajudar a compreender as representações espaciais construídas pelas 

crianças-jogadoras a partir de suas vivências com os jogos eletrônicos.  

Em seu percurso metodológico, a pesquisadora lança mão de uma abordagem 

qualitativa, com estudo etnográfico, realizando entrevistas com estudantes em dois 

momentos específicos: em 2014, com estudantes do 4º ano e, em 2015, com estudantes 

do 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio Pedro II, campus Humaitá I, no Rio de 

Janeiro.  Desse modo, a T07 tenta sustentar a hipótese de que, considerando que as 

condições materiais, simbólicas, geográficas e históricas são distintas entre os diversos 

grupos sociais, as “crianças não nascem, nem vivem em um vazio social, mas se formam 

e significam o mundo a partir da cultura herdada de gerações anteriores e na cultura de 

pares, interpretando e representando o espaço vivido socialmente e compartilhado em um 

determinado tempo histórico”.  

A T07 defende que, enquanto artefato cultural, os games carregam significados e 

“visões de mundo” que merecem ser observados e analisados. Numa perspectiva mais 

tecnofóbica do que as teses anteriores, a autora alerta que, além de conterem um “viés 

ideológico que pode reproduzir disputas geopolíticas”, alguns games também apresentam 

enredos de teor violento, questionáveis em termos éticos, que podem, inclusive, contrariar 

princípios morais, estimulando, por exemplo a “glamurização do vilão”. É neste sentido 

que a pesquisa indaga se é possível adultos educadores ficarem indiferentes as essas 

circunstâncias e realidade. Embora seu primeiro questionamento nos pareça coerente e 

justo, sua segunda indagação transita no caminho da dicotomia, do isto ou aquilo, o que 

nos parece equivocado, sobretudo em se tratando de um tema tão complexo como os 

games e que não nos parece aceitar o reducionismo do debate “pedagogizar os games ou 

gamificar a escola?”. 

Por fim, a autora assinala que, após os resultados da pesquisa, tanto a 

“interatividade” quanto a “diversão” são palavras comuns nas falas das crianças-

jogadoras. Ela relaciona verbos que remetem a processos de autoria, imaginação e 

realização, tais como: desejar, criar, compor, representar, montar, agir, escolher, decidir, 
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pensar e fortalecer. Segundo a autora, tais verbos precisam ser mais conjugados nas 

escolas, assim como a troca e os diálogos entre as crianças e entre elas e os adultos, já 

que tal experiência favorece a colaboração no sentido de superar desafios e dificuldades, 

avançando “nas fases, não só dos jogos, mas da vida e dos processos de aprendizagem”. 

A T07 encerra destacando, contudo, ser essencial promover o debate crítico sobre os 

games e suas ofertas de cenários, personagens e enredos, considerando a negociação de 

sentidos.  

Dando sequência à análise das teses dessa categoria, apresentamos a T09, pesquisa 

que dialoga muito com os questionamentos e discussões apresentadas pela T02 sobre 

games + sujeito-jogador + identidade/pedagogia corporal. No caso da T09, a investigação 

debruça-se sobre o que o autor denomina de “processos de fascínio e espetacularização 

de si”, utilizando como objeto de estudo as representações corporais do jogo online World 

of Warcraft34. Na tese, investiga-se de que forma são desenvolvidos “processos de 

fascínio e espetacularização” do corpo por parte dos sujeitos-jogadores do game World 

of Warcraft durante a construção de seus personagens. Além disso, busca-se aprofundar 

a discussão na tentativa de entender se tal espetacularização do corpo, nas representações 

corporais dentro do jogo digital, se torna valor decisivo para as relações entre os jogadores 

do game e, assim, de certo modo, configura-se também em uma pedagogia corporal.  

Para desbravar esse universo, o autor se apropria da metodologia de abordagem 

qualitativa (de cunho descritivo e analítico, com dados construídos por meio de uma 

Pesquisa Participante), realizando entrevistas semi-estruturadas com os sujeitos-

jogadores, em que aprofunda os questionamentos sobre as relações sociais dos jogos 

online de MMORPG35, especificamente o World of Warcraft, analisando, nas criações 

corporais e nas relações dos personagens dos jogadores, o fascínio e a espetacularização 

do corpo enquanto parte  das construções de pedagogias corporais já assinaladas pelo 

                                                             
34 World of Warcraft é também conhecido pela sigla WoW. Trata-se de um jogo online, em formato 

MMORPG, lançado pela produtora Blizzard em 20014. Focado em aventura e ação, é inspirado nos antigo 

jogos da saga de estratégia Warcraft. O game apresenta o mundo fantástico de Azeroth, e é considerado o 

mais popular jogo de MMORPGs do mundo. Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/tudo-

sobre/world-of-warcraft.html> Acesso em 10/05/2018.  
 

35 Massively Multiplayer Online Role -Playing Game, em inglês, ou Jogo de Interpretação de Personagens 

Online em Massa para Multijogadores, é um jogo de computador que permite a participação simultânea de 

vários jogadores. Trata-se da variação do conhecido “RPG de mesa” ou “RPG de tabuleiro” e de um subtipo 

do Massively Multiplayer Online Game (Jogo Online para Multijogadores). Disponível em:                                             

<http://www.brasaonerd.com.br/a-biblia-do-mmorpg-massive-multiplayer-online-roleplaying-game/> 

Acesso em 10/05/2018.  

 

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/world-of-warcraft.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/world-of-warcraft.html
http://www.brasaonerd.com.br/a-biblia-do-mmorpg-massive-multiplayer-online-roleplaying-game/


98 
 

autor.  Assim como no caso da T07, e de outras várias produções listadas nessa pesquisa 

de mapeamento, a T09 não cita no resumo suas bases teóricas. Por isso, foi necessário 

recorrer ao texto na íntegra para identificar autores como  Huizinga, Caillois, Minayo & 

Gomes, entre outros, que contribuem para o debate proposto pelo autor, que conclui seu 

estudo afirmando que tanto a presença da cultura do espetáculo quanto ao processo de 

construção de visibilidades são norteadoras do comportamento humano, cooperando para, 

de certo modo, definir boa parte das relações da sociedade no ciberespaço. Para o autor, 

nesse sentido, a “perspectiva corporal performática determina-se como norte para a 

aquisição de capital social” sendo esta também mediadora de toda a estrutura de 

construção corporal. Sendo assim, as representações corporais no game online World of 

Warcraft promovem experiências e vivências sociais diferenciadas ao indivíduo (sujeito-

jogador), contribuindo para a “compreensão de si mesmo, no processo de ressignificações 

(individuais coletivas)”, ao mesmo tempo em que produz cultura e conhecimento.  

Concluindo essa categoria sobre a “Relação Sujeito-Jogador com o Game”, 

apresentamos a T11, que envereda pelo caminho da investigação sobre o significado 

psicológico da atividade de jogar videogames entre adolescentes de 11 a 16 anos. Para 

dar suporte teórico a essa tarefa, a tese se baseia nos estudos e concepções de Vygotsky, 

empreendendo uma pesquisa qualitativa, da qual fizeram parte um levantamento 

bibliográfico e aplicação de entrevistas com estudantes. A tese apresenta como hipótese 

o fato de o videojogo (ou videogame, ou game) se diferenciar de outras formas de jogo, 

como por exemplo a brincadeira de faz-de-conta e o jogo com regras. A pesquisadora 

pontua que na brincadeira a imaginação está em primeiro plano na consciência e as regras 

em segundo. Ao contrário, no jogo com regras são estas que aparecem em primeiro plano. 

Por conseguinte, a autora argumenta que o videojogo (ou videogame) não possui regras, 

mas um conjunto de regras que podem ser quebradas – o que costuma ocorrer com 

frequência – muitas vezes por ação dos jogadores ou dos próprios projetistas dos games.  

A conclusão desta pesquisa não estava clara no resumo, o que nos obrigou a consultar o 

texto na íntegra. Essa lacuna de informações nos resumos, tanto das teses quanto das 

dissertações, mostrou-se frequente ao longo do presente estudo, revelando a necessidade 

de maior rigor na elaboração de tais textos por parte do mestrandos e doutorandos a fim 

de que outros pesquisadores encontrem, de forma mais ágil e facilitada, as informações 

de que necessitam para o diálogo científico. Finalmente, é preciso comentar que a T11 

relata em suas conclusões que, em relação aos jogos, os jovens apresentam uma “crise de 

interesses” no tocante a aspectos sociais e motivacionais. Com o passar dos anos, os 
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interesses infantis, segundo a autora, vão sendo substituídos, cooperando para o papel do 

intelecto e do conhecimento na determinação da vontade. A T11 considerou que os 

videojogos “têm qualidades pedagógicas importantes para o letramento tecnológico e 

semiótico, sendo um meio de transmissão de valores”. E, deste modo, na perspectiva de 

uma visão tecnófila, revela-se como uma importante ferramenta de ensino.  

Em relação às dissertações que compõem esta categoria, a D15 parte da hipótese 

de que a utilização de videogames gera novas formas de interação dos adolescentes. Para 

fundamentar sua ideia, a autora empreende esforços no sentido de compreender e 

investigar a importância dos videogames, de seus aspectos lúdicos e de seu impacto como 

mídia na forma de aprender de adolescentes e de promover experiências na aprendizagem 

de tais sujeitos. A autora questiona de que modo “perceber evidências da complexificação 

das interações geradas pelo uso dos videogames por adolescentes?”. Debruçando-se sobre 

tal objeto de estudo, a D15 desenvolve uma pesquisa-intervenção com metodologia 

cartográfica, tendo como sujeitos-participantes 08 (oito) adolescentes que participaram 

de 15 (quinze) encontros, com duração de 02 (duas) horas cada, oportunidade em que os 

sujeitos tiveram contato com diferentes jogos de videogame. Como forma de registrar os 

dados desses encontros foi realizado um diário de bordo. Em termos de fundamentação 

teórica, o estudo contou com autores como Maturana, Varela, Atlan, Von Foerster, Morin, 

Lévy, Gee, Squire, Steinkuehler, Huizinga, Passos e Kastrup. Por fim, a autora relata que 

observou a “inseparabilidade do viver/conhecer, imerso em um ambiente de ruídos”, na 

experiência dos sujeitos-jogadores com os videogames.  E, nesse sentido, jogar 

videogame relacionou-se ao posicionamento criador, de escrever as circunstâncias sob as 

quais as ações do jogo refletiram nas experiências vivenciadas pelo jogador”.  

Já as produções acadêmicas D17, D18 e D19 se assemelham no que se refere aos 

sujeitos pesquisados, já que as 03 (três) estudam crianças com algum tipo de deficiência, 

respectivamente surdas, com Síndrome de Down e com paralisia cerebral. O objetivo de 

tais pesquisas é, de certo modo, investigar de que forma os games podem cooperar para 

a melhor interação e estímulo por parte desses sujeitos no processo de ensino-

aprendizagem. No caso da D17, o objetivo da autora era analisar as práticas de letramento 

digital de crianças surdas da APADA-BA36 na construção de jogos digitais com o 

                                                             
36 Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos do Estado da Bahia. (D17) 
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software Scratch37. Valendo-se de uma abordagem qualitativa, a autora desenvolve uma 

pesquisa-participante em duas etapas, contando com 01 (um) diário de pesquisa e 02 

(dois) roteiros como instrumentos de coleta de dados. O resumo da D17 não apresenta 

seus referenciais teóricos, mas acessando a íntegra do texto descobrimos que a autora 

dialoga com Vigotsky, Soares, Coscarelli, Ribeiro, Xavier, entre outros. As reflexões 

levantadas ao longo da pesquisa permitem afirmar que “as oportunidades de expressão e 

interação em práticas de letramento multimodais presentes no ambiente Scratch 

favoreceram a ampliação de habilidades de letramento digital e de autoria” dos alunos 

surdos, sugerindo que a educação deve se aproximar dos ambientes digitais haja vista 

suas possibilidades de melhorias, especialmente com sujeitos com algum tipo de 

deficiência.  

Dentro da mesma temática e com uma visão dos jogos digitais que preconiza a 

gameterapia – que é o uso do videogame como uso terapêutico –, a D18 busca investigar 

o efeito do uso de exergames no perfil psicomotor de crianças com síndrome de Down. 

Partindo da hipótese de que a utilização dos exargames – na modalidade de “realidade 

virtual não imersiva” – pode contribuir com o perfil psicomotor de crianças com síndrome 

de Down, estimulando seus movimentos, a autora realiza uma pesquisa qualitativa, 

utilizando como instrumento de coleta de dados a Bateria Psicomotora de Vitor da 

Fonseca, teórico que, inclusive, fundamenta o estudo. A partir da intervenção com o 

videogame Xbox 360 Kinect, com delineamento pré e pós-teste com as crianças-

jogadoras, a D18 conclui que o referido game proporciona benefícios para a criança com 

síndrome de Down, estimulando o seu desenvolvimento psicomotor. Completando o 

Quadro de dissertações voltadas para o estudo de crianças com algum tipo de deficiência 

e sua relação com os games, a D19 realiza um estudo que busca analisar os efeitos de um 

programa de jogos virtuais na aquisição de habilidades psicomotoras e funcionais de 

alunos com paralisia cerebral, verificando quais habilidades psicomotoras tiveram maior 

êxito. Tendo como objeto de estudo jogos de videogame, a autora estabelece uma 

abordagem metodológica quantitativa-qualitativa, sendo utilizados como instrumentos de 

coleta de dados: “a Escala de Medição da Função Motora Grossa (GMFM) do Russell, et al. 

(1993), a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) do autor Rosa Neto (2002) e o 

Instrumento de Avaliação do Repertório Básico para a Alfabetização (IAR)”, com 

                                                             
37 Software que permite com que crianças e adolescentes criem histórias interativas, jogos e animações 

através da linguagem de programação gráfica, possibilitando também o compartilhamento de suas criações 

na internet. (D17) 
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preenchimento de diário de campo e filmagens da dinâmica com os sujeitos-participantes. 

Após os testes, a pesquisa concluiu que o uso do videogame possibilitou às crianças com 

paralisia cerebral “terem contato com uma nova forma de ensino e aprendizagem, além 

de mostrar a eficácia nas aquisições de habilidades psicomotoras”.  

No tocante à D30, a pesquisa dedicou-se a estudar a relação de crianças com 

objetos da tecnologia da informação (celulares, tablets e videogames), procurando 

compreender suas vivências espaciais e sua concepção sobre tais tecnologias. A autora 

teve como objeto de estudo crianças entre 04 (quatro) e 06 (seis) anos de uma escola do 

município de Juiz de Fora, Minas Gerais. Contando com uma pesquisa qualitativa, de 

perfil etnográfico, a dissertação apoiou-se nos estudos de Vigotsky e da “Geografia da 

Infância em diálogo com a teoria Histórico-Cultural”. O resumo não deixa claro a que 

conclusões a pesquisadora chegou com sua investigação. Por este motivo, fomos à íntegra 

do texto, onde identificamos que as crianças-participantes da pesquisa apresentaram 

relações muito amplas com os objetos da tecnologia da informação, o que fez com que a 

pesquisadora sinalizasse que a relação da escola frente a tais objetos – como os 

videogames – muitas vezes é de repúdio. A autora aponta, no entanto, que a utilização de 

tais artefatos tecnológicos pode ser bastante profícua, permitindo explorar “novas 

espacialidades, novas relações com o mundo e com os outros”. Ela acrescenta que, não 

obstante “armadilhas do capitalismo” possam ser potencializadas pelo uso dos objetos da 

tecnologia da informação, as “crianças subvertem as lógicas e as imposições, sendo 

capazes de dialogar de diveras maneiras com os objetos e com o meio”. 

Já D31 se debruça sobre a investigação da prática pedagógica de professores de 

Matemática, no tocante à formação inicial e continuada com o uso do Sistema Linus 

Educacional. A autora problematiza seu estudo ao esclarecer que as escolas públicas 

brasileiras têm sido equipadas com laboratórios de informática (contando com o sistema 

operacional Linux Educacional, que permite ao usuário acesso a softwares e jogos 

virtuais). Esta situação é fruto de um incentivo governamental para o uso pedagógico da 

informática. Entretanto, como assinala a pesquisadora, tanto os professores quanto os 

alunos não estão habituados a utilizar tal sistema, o que não só dificulta como impede que 

o uso das tecnologias informáticas avance em termos educacionais. Nesse sentido é que 

o estudo se concretiza ao buscar compreender como os professores de Matemática, em 

sua prática pedagógica, utilizam os conhecimentos sobre o Linux Educacional obtidos 

durante sua formação inicial e continuada. Para atender a esse objetivo, a D31 se vale se 

uma pesquisa qualitativa, com abordagem descritiva e estruturada, em que são aplicados 
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questionários, e realizado o monitoramento em sala de aula do grupo focal. Como 

resultado, a pesquisa apontou que várias são as barreiras que vêm sendo enfrentadas no 

processo de inserção da informática no ensino da Matemática, sendo uma delas a própria 

adaptação do docente a esse novo modo de ensinar e a falta de conhecimento e 

qualificação do Sistema Linux Educacional (que não faz parte de sua formação inicial e 

continuada). Outra dificuldade apontada pela pesquisa é a falta de recursos materiais que 

permita à maioria das escolas se beneficiar dos avanços tecnológicos. Apesar de tudo isso, 

a D31 encerra esclarecendo que tanto as escolas quanto os professores “estão “abertos” 

ao processo de adaptação a estes recursos informatizados”. A autora acredita que a 

variedade de softwares e jogos digitais matemáticos podem contribuir de forma positiva 

para o processo de ensino-aprendizagem da Matemática, já que tais artefatos tecnológicos 

fazem com que a Matemática possa estar “mais presente no contexto atual de vida dos 

educandos”. Finalmente, declara que “os professores acharam que o uso de softwares e 

jogos virtuais matemáticos nas aulas de Matemática configura-se como uma alternativa 

de assimilação do conteúdo, além de tornar as aulas mais atrativas”, proporcionando, 

assim, melhorias no ensino da Matemática.  

No tocante à D32, a pesquisa tenciona investigar o uso de jogos cognitivos 

eletrônicos, da Escola do Cérebro, a fim de perceber como se desenvolve, se aprimora e 

se potencializa a capacidade de atenção dos alunos na interação com tais jogos 

eletrônicos. Compreendendo o contexto escolar, a D32 se embrenha em descobrir se os 

referidos games favorecem ou não o desempenho e rendimento dos alunos em sala de 

aula. Para dar cabo de tal proposta, a autora implementou uma pesquisa qualitativa e 

quantitativa, realizando entrevistas de escala de atenção com os professores, questionário 

e aplicação de teste de atenção com os pais, além da aplicação de testes de avaliação da 

atenção e de escala de inteligência com os alunos. O monitoramento ocorreu durante um 

período aproximado de seis meses, seguindo o protocolo do atendimento focal da Escola 

do Cérebro. Durante esse período, foram utilizados os jogos cognitivos eletrônicos com 

o grupo participante, sendo os comportamentos dos alunos observados e registrados em 

diário de campo.  Enquanto aporte teórico, a D32 se baseou em estudos sobre a atenção 

“dentro da perspectiva da Neurociência e da Psicologia Cognitiva e estudos sobre os jogos 

cognitivos eletrônicos e suas aplicações”. O resumo não citou nomes de autores. Como 

resultados da pesquisa, a D32 indicou que “os jogos cognitivos eletrônicos contribuem 

para melhorar a capacidade atencional dos alunos e desenvolver outras habilidades afins, 

como as que envolvem as funções executivas”. A autora salienta que para jogar é 
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necessário manter a atenção e administrar tarefas para se atingir um determinado objetivo, 

ou seja, “habilidades que, se bem desenvolvidas, auxiliam no processo de aprendizagem”. 

Outro estudo que investiga a utilização de um game específico para avaliar a 

relação dos sujeitos-jogadores e as possíveis contribuições dessa interação é a D33. Nela, 

o objeto de estudo é o jogo digital Musikinésia, e os sujeitos Professores de Música. A 

pesquisa busca averiguar de que modo Professores de Música do ensino superior de uma 

instituição pública federal se apropriam de um jogo educacional eletrônico Musikinésia 

como artefato capaz de contribuir para o ensino de um conteúdo musical específico. 

Discutindo sobre formação de professores e interação com Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDIC), a D33 propõe uma análise sobre como tais 

tecnologias são apresentadas e/ou ensinadas durante o processo de formação de 

professores, tanto na formação inicial quanto na continuada. O autor realiza uma pesquisa 

qualitativa-descritiva, com entrevistas semiestruturadas, questionando “de que maneira 

os professores têm se apropriado de tais tecnologias para o ensino no sentido de auxiliar 

seus alunos e alunas na construção dos conhecimentos?”. A partir dos resultados obtidos 

com a aplicação do game Musikinésia, a D33 conclui que “um jogo pode trazer benefícios 

de aprendizagem aos alunos”. Entretanto, o pesquisador faz uma ressalva, já que foram 

constatadas dificuldades por parte dos professores em lidar com o jogo eletrônico, o que 

sinaliza e alerta para a necessidade de se repensar de que forma “os cursos de licenciatura 

estão capacitando os futuros professores a se apropriarem criticamente das tecnologias 

digitais”. 

Também a D36 apresenta uma pesquisa que se empenha em compreender a 

interação de estudantes com jogos digitais no ambiente virtual, ao focalizar a questão da 

Moda e das identidades por ela criada. Sendo assim, sua autora se propõe a “analisar como 

são significadas e estabelecidas as relações entre a moda e a consciência histórica em 

tempos da cibercultura”. Como hipótese, ela defende que “a moda estabelece 

comportamentos e práticas, permitindo através do arquétipo das roupas o estudo de 

diferentes tipos de funções e intenções, posicionamentos e compreensões históricas”, 

constituindo assim, uma “manifestação empírica da consciência historica”. A D36 se 

ancora em teóricos como Jörn Rüsen, Pierre Bourdieu, Pierre Lév, Zygmunt Bauman e 

Stuart Hall para desenvolver seu estudo. No resumo, não são esclarecidos a metodologia 

empregada nem os instrumentos de coleta de dados. Após leitura da íntegra do texto da 

pesquisa, identificamos que a D36 realiza uma pesquisa de abordagem qualitativa, com 

observação participante. Utilizando o game The Sims, e considerando a interação dos 
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jovens-estudantes nesse ambiente virtual, a pesquisa conclui que a maneira como os 

jovens se vestem reflete suas identidades e mobiliza suas consciências históricas. A autora 

completa que “a elaboração dos avatares pelos jovens reproduziu formas de dominação 

(social, física e simbólica), além de ser um lócus de manifestação de pertencimento social, 

e consequentemente de exercício da violência simbólica, de preconceitos, estereótipos e 

de aceitação”. É nesse sentido que os jovens-jogadores são guiados por referenciais 

estéticos, tendo as normas e as condutas sociais uma importância extrema nessa dinâmica. 

Do mesmo modo que a D36, a produção D37 busca avaliar as experiências vividas 

por discentes e docentes no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TDIC), 

focalizando, nesse caso específico, a educação básica. A autora promove uma 

investigação – a partir da visão de professores e alunos – sobre como inserir Tecnologias 

de Informação e Comunicação no processo de ensinar e aprender na escola. Como 

metodologia, a D37 elege a pesquisa qualiativa, na modalidade de Pesquisa-Ação e 

Narrativa, utilizando como instrumento de coleta de dados conversas informais, 

entrevistas semiestruturadas e filmagem dos relatos. Em termos de fundamentação 

teórica, o resumo não apresenta informações esclarecedoras. Ao acessar a íntegra da 

pesquisa, observamos que o estudo se alicerça na abordagem hermenêutico-

fenomenológica de Freire e Van Manen, na tentativa de “descrever e interpretar 

fenômenos da experiência humana” para investigar sua essência. Como conclusão, a 

pesquisa aponta para a necessidade de ampliar o uso das TDIC (com os jogos digitais aí 

inclusos), enquanto recurso facilitador no processo de ensino e aprendizagem. Nessa 

perspectiva, a autora revela que a inserção de artefatos tecnológicos na escola explicita a 

urgência de “formação de professores e alunos para o uso responsável, eficiente, 

consciente e crítico” das TDIC, o que reforça também a importância da interação, da 

mediação, do diálogo e da parceria entre os protagonistas do processo de ensino e 

aprendizagem.  

Assim como a D32, o estudo da D38 fundamentou-se numa pesquisa qualitativa 

e quantitiva, com aplicação de questionários. Buscou-se investigar se o contato de, pelo 

menos 03 (três) horas diárias, com aparelhos eletrônicos de tela exerceriam alguma 

influência na construção das estruturas da inteligência, “denominadas operatórias 

concretas e infralógicas de espaços”, conforme o autor. A autora se alicerçou em Piaget 

para discutir sobre o uso de AETS e a construção das “estruturas lógicas elementares e 

infralógicas de espaço”. Os resultados da pesquisa demonstraram que “as crianças 

estudadas apresentaram um atraso no desenvolvimento das estruturas operatórias 
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concretas, visto que apenas 1(um) participante é operatório concreto, 12 (doze) estão em 

transição entre o pré-operatório e o operatório concreto e 1 (um) com idade de 8 (oito) a 

9 (nove) anos ainda é pré-operatório”. O mesmo ocorreu no tocante “às estruturas 

infralógicas de espaço que, por sua vez, implicam a reversibilidade de pensamento. Com 

efeito, vinte crianças dessa amostra não tinham reversibilidade de pensamento, portanto 

não poderiam ter construído as estruturas infralógicas de espaço”. A autora esclare que, 

em relação a esse tópico, os resultados foram: “9 (nove) não construíram a noção, 11 

(onze) iniciaram a referida construção e 1 (um) participante apresentou um desempenho 

nas provas, que reflete a presença da noção de espaço no seu pensamento”. Nesse sentido, 

os resultados obtidos na D38 fazem presumir que, embora não possam ser generalizados  

em grande escala, o uso excessivo de AETS provoca reações nem sempre positivas.  

Durante o desenvolvimento do trabalho, por exemplo, a pesquisa realizou um estudo de 

caso com um sujeito de 14 (quatorze) anos. Este, “quando submetido às provas do 

pensamento formal, demonstrou estar nas fases iniciais da evolução das estruturas 

operatórias formais e não ter terminado de construir as estruturas operatórias de espaço”. 

Finalmente, completando a categoria sobre a relação do sujeito-jogador com o 

game, temos a D39 que envereda pela investigação acerca da influência das tecnologias 

digitais móveis sobre o brincar na educação infantil. A autora esclarece que, no cenário 

contemporâneo, artefatos tecnológicos fazem parte da vida da maioria dos sujeitos. Sendo 

assim, é preciso abordar as tecnologias digitais com seus jogos eletrônicos, Internet e 

DVD, sempre que se for falar da infância. 

Para o estudo, ela insere os dispositivos digitais móveis (smartphones, laptops, 

tablets), no ambiente da brincadeira da educação infantil a fim de avaliar a interação das 

crianças com tais ferramentas. Ou seja, os dispositivos móveis foram deixados junto a 

brinquedos e demais materiais de uma sala de aula, ficando à disposição das crianças de 

03 a 04 anos de idade, de uma escola da Educação Infantil da Serra Gaúcha. A D39 pontua 

que “o tempo dedicado pelas crianças ao brincar na rua, no parque, na praça está sendo 

substituído por videogames, programas televisivos, computador com acesso à Internet e seus 

inúmeros entretenimentos. Para se certificar dos resultados, é realizada uma pesquisa 

qualitativa com videogravações dos sujeitos. Como suporte teórico, o estudo elencou 

autores fundantes sobre infância e jogos, tais como Vygotsky, Huizinga, Winnicott, 

Kishimoto, entre outros.  

Os resultados demonstraram que “os dispositivos móveis favoreceram as 

atividades em grupo, sobretudo em relação aos jogos em que o sujeito mais capaz 
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auxiliava o menos capaz (Zona de Desenvolvimento Proximal, de Vigotsky)”. Nesse 

sentido, é recomendável que o professor reavalie suas concepções sobre a inserção de 

dispositivos móveis no contexto do brincar, já que cabe a ele “mediar, incentivar, 

estimular e disponibilizar os materiais para a brincadeira”, possibilitando, assim, que a 

aprendizagem das crianças – a partir do brincar com dispositivos móveis, por exemplo – 

seja potencializada.  

 

4.4 CATEGORIA 02 – Avaliação Analítica de um Game   

 

Quadro 12  

 

CATEGORIA 02: AVALIAÇÃO ANALÍTICA DE UM GAME 
 

CÓDIGO TÍTULO IES ANO 

T05 

PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS PARA 
AVALIAÇÃO DE JOGOS EDUCACIONAIS 

DIGITAIS: UMA EXPERIÊNCIA 
BASEADA NO DESENVOLVIMENTO DO 

KIMERA 

UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 
2015 

T06 
JOGO-SIMULADOR KIMERA COMO 

PROPOSIÇÃO GEOTECNOLÓGICA PARA O 
ENTENDIMENTO DE ESPAÇO 

UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 
2015 

T10 
ENREDADAS NA REDE: JOGOS PARA 

CRIANÇAS (RE) PRODUZINDO RELAÇÕES 
DESIGUAIS DE GÊNERO 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL 

2014 

D07 
AS IMAGENS NO DESIGN DE JOGOS 

EDUCATIVOS: UMA EXPERIÊNCIA COM O 
JOGO SAGA DOS CONSELHOS 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 

SANTA CATARINA 
2016 

D04 

O QUE OS JOGOS DIGITAIS ENSINAM 
SOBRE A SAÚDE BUCAL DA CRIANÇA? 
PEDAGOGIAS CULTURAIS E CULTURA 

DIGITAL. 

UNIVERSIDADE 
LUTERANA DO 

BRASIL 
2013 

D11 
POSSIBILIDADES DO USO DO EXERGAMES 

NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
UNIVERSIDADE 

TIRADENTES 
2014 

D12 

REALIDADE VIRTUAL NÃO IMERSIVA: 
CONTRIBUIÇÃO DO JOGO DE VIDEOGAME 

COMO RECURSO PEDAGÓGICO NAS 
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA 

FILHO (MARÍLIA) 

2014 

D16 
JOGOS DIGITAIS E A MEDIAÇÃO DO 

CONHECIMENTO NA PERSPECTIVA DA 
PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 

UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO 

2014 
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D20 

CLUB PENGUIN: A PRODUÇÃO DE 
SUBJETIVIDADE CAPITALÍSTICA NA 

NARRATIVA INTERATIVA NOS 
VIDEOGAMES 

UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO 

2013 

D22 

IMAGINÁRIO E O ENTENDIMENTO DO 
ESPAÇO: INVESTIGADO AS TESSITURAS 

DA IMAGINAÇÃO/ REALIDADE E AS 
POTENCIALIDADES NO JOGO-SIMULADOR 

KIMERA 

UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 
2013 

D23 
JOGOS ONLINE E EDUCAÇÃO SEXUAL: O 
QUE AS CRIANÇAS APRENDEM QUANDO 

JOGAM 

UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA 
2014 

D24 

EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E 
GEOTECNOLOGIAS: CONSTRUINDO 
ESTRATÉGIAS À COMPREENSÃO DO 
LUGAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 

UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 
2015 

D25 
RPG DIGITAL INSTRUMENTO PEDAGÓGICO 

PARA O ENSINO DA ABOLIÇÃO DA 
ESCRAVIDÃO NA BAHIA 

UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 
2016 

D27 

CONSTRUINDO PRÁTICAS CIDADÃS 
PLURICULTURAIS COM AS CRIANÇAS DE 

MUSSURUNGA MEDIADO PELO JOGO RPG 
BY MOODLE EM FORMATO DE HQ 

(HISTÓRIA EM QUADRINHOS) 

UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 
2013 

D28 
MODELAGEM DO RPG DIGITAL PARA 

CIDADANIA CRÍTICA ENTRE OS JOVENS DO 
CABULA E ENTORNO 

UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 
2016 

D29 

SOFTWARE EDUCATIVO, LÚDICO E 
INTERATIVO, COMO RECURSO DIDÁTICO 

EM APOIO À CONSTRUÇÃO DO CONCEITO 
DE NÚMERO POR CRIANÇAS EM 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE 
DE BRASÍLIA 

2015 

D34 

O USO DE JOGOS DO SOFTWARE 
EDUCATIVO HÉRCULES E JILÓ NO MUNDO 

DA MATEMÁTICA NA CONSTRUÇÃO DO 
CONCEITO DE NÚMERO POR ESTUDANTES 

COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

UNIVERSIDADE 
DE BRASÍLIA 

2015 

D35 

NOVAS TECNOLOGIAS NO REFORÇO DE 
MATEMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE 

ESTADUAL PAULISTA: AS PERCEPÇÕES 
DOS DOCENTES SOBRE O PROJETO 

AVENTURAS CURRÍCULO + 

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO 

MOURA LACERDA 
2016 

 

Fonte: Dados coletados no banco de Teses e Dissertações da Capes – organizado pelo autor.  
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Essa categoria de análise inaugura os estudos que priorizam o entendimento e a 

avaliação analítica sobre determinados games, discutindo suas características, 

especificidades, potencialidades, entre outros aspectos constitutivos do jogo digital. Do 

corpus da pesquisa, agrupamos nessa categoria 18 (dezoito) pesquisas, sendo 03 (três) 

teses que, de algum modo, dialogam e trilham por um objetivo parecido. A T05 e a T06 

são pesquisas que trabalham em cima do mesmo objeto de estudo: o Jogo-Simulador 

Kimera. Ambas foram produzidas no estado da Bahia, dentro da Universidade Estadual 

da Bahia (UEB), ainda que contando com orientadores diferentes. No caso da T05, o 

objetivo era definir procedimentos analíticos para poder avaliar jogos educacionais 

digitais no sentido de promover a “aproximação dos jogos com os seus sujeitos”.  

A autora da T05 defende que, ao se pensar no jogo e no aluno, não basta apenas 

tentar atrair o estudante com um artefato cujo conteúdo educacional se mostra 

desconectado da diversão e com recursos gráficos dissonantes em relação à qualidade das 

imagens, por exemplo.  A autora alerta para a necessidade de inserir o sujeito-jogador no 

processo de desenvolvimento do game, já que a falta de sua colaboração nesse processo 

acaba por ocasionar não só frustração ao sujeito-jogador como desinteresse, prejudicando 

também a interação com o que poderia, nas palavras da autora, “ser uma experiência 

valorosa para o processo de ensino e aprendizagem”. Nesse sentido, ela critica os jogos 

educacionais digitais que apresentam uma concepção distanciada dos sujeitos para os 

quais foram desenvolvidos, sem o conhecimento de suas reais necessidades, fragilidades, 

realidades e/ou culturas.  

Atuando com a metodologia qualitativa, numa pesquisa-participante, a pesquisa 

foi realizada com alunos do Colégio da Polícia Militar, Unidade Dendezeiros, e alunos da 

Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha (ambas no estado da Bahia), além das equipes 

de desenvolvimento do Jogo-Simulador Kimera. Foram usados como instrumentos de 

coleta de dados questionários, áudios, vídeos, encontros formativos e apresentação de 

trabalhos. A tese se ancorou em teóricos como Jones, Alves e Prensky, entre outros que 

não foram citados no resumo.  

Os questionamentos levantados no estudo, tais como: “De que forma os sujeitos, 

público-alvo, participam do processo de avaliação ou mesmo do desenvolvimento destes 

jogos? Quais os mecanismos utilizados pelos produtores de Jogos Educacionais Digitais 

para realização da avaliação dos seus jogos?” cooperam para tentar estabelecer o que a 

autora nomeia de “procedimentos analíticos”, e que são construídos a partir do 

desenvolvimento do Jogo-Simulador Kimera, no intuito de auxiliar futuras produções de 
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jogos educacionais digitais, tendo como partífice dessa criação os sujeitos-jogadores para 

os quais tais artefatos tecnológicos são idealizados/desenvolvidos.  

Como conclusão, a T05 considera que "A utilização de Procedimentos Analíticos 

para Avaliação de Jogos Educacionais Digitais promove o desenvolvimento de jogos com 

maior proximidade dos seus sujeitos”. Tal afirmação se sustenta ao considerar que tais 

procedimentos agrupam recomendações, estratégias e técnicas que ajudam no 

desenvolvimento de jogos, considerando sobretudo a participação e a colaboração dos 

sujeitos-jogadores. Desta forma, conseguem promover a “multirreferencialidade”, ou 

seja, a multiplicidade, a “pluralidade de olhares”, que através de processos colaborativos 

ajudam a melhorar e a fortalecer o desenvolvimento de um jogo educacional digital, 

tornando-o mais eficaz aos seus propósitos e interessante aos seus usuários.  

Também abordando o Jogo-Simulador Kimera, a T06 se propõe a analisar quais 

conceitos referentes a “Espaço Geográfico” estão presentes na origem e criação de tal 

jogo, investigando ainda se a interação com este jogo-simulador é capaz de facilitar o 

entendimento de “Espaço” dentro de uma “perspectiva Geotecnológica”. Ao longo de sua 

pesquisa, o autor analisa e depreende o Jogo-Simulador Kimera como um artefato 

tecnológico com potencial para modificar o “modus operandi (pensar/fazer)” de 

diferentes sujeitos-jogadores no tocante, especificamente em sua tese, à compreensão de 

“Espaço”.  

Realizando um estudo de caso, de abordagem qualitativa, a T06 é outra tese que 

não explicita seu ancoramento teórico no resumo. Acessando o texto integral do trabalho, 

identificamos que o pesquisador trabalha com autores como Huizinga – nome citado em 

praticamente todas as pesquisas que abordam o tema games na educação –, Caillois, Gee, 

Juul, entre outros. A pesquisa assinala que nos processos de ensino e aprendizagem os 

jogos-simuladores conseguem agregar uma sensação de pertencimento ao lugar 

experienciado, potencializando as representações sociais da cidade, bairro ou rua do 

sujeito-jogador e, assim, também ampliando os “conhecimentos teóricos e conceituais 

sobre o espaço físico-geográfico”. O autor, contudo, faz questão de ressaltar que as 

geotecnologias vão além dos instrumentos ditos “tecnológicos”, ou dos “sistemas 

cartográficos digitalizados”, já que estão relacionadas a “possibilidade do 

redimensionamento do espaço vivido, percebido e concebido pelos sujeitos, entre os 

sujeitos e a partir das necessidades de um grupo de sujeitos”. Nesse sentido, a T06 

recomenda que o Jogo-Simulador Kimera seja percebido e utilizado como uma 

“possibilidade pedagógica”, mas não a única, ou seja, sem excluir o uso das cartas 
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geográficas. Como sugestão, ainda propõe que o jogo-simulador seja mais explorado em 

sala de aula, por mais turmas e escolas, com o objetivo de verificar e aprofundar as 

questões que podem interferir e/ou contribuir para a “percepção dos sujeitos acerca do 

seu Espaço”.  

Ainda em relação à análise das características constitutivas e especificidades de 

um game, temos a T10 que faz uma investigação muito importante, polêmica e 

esclarecedora sobre os conteúdos veiculados em sites de jogos – especialmente os 

voltados para as meninas – e que se autodeclaram como direcionados às crianças.  

A partir de uma pesquisa qualitativa, em que foram levantados os sites preferidos 

por um grupo de crianças, sendo realizada posteriormente uma análise de conteúdo, a T10 

contou, conforme dados da autora, com 105 (cento e cinco) crianças do anos iniciais do 

Ensino Fundamental, na faixa etária de 08 (oito) a 10 (dez) anos, de classe média baixa, 

sendo 52 (cinquenta e duas) meninas e 53 (cinquenta e três) meninos de uma escola da 

periferia de Porto Alegre.  

Em contato com esses sujeitos, em entrevistas semi-estruturadas, a pesquisadora 

buscou identificar quais são os conteúdos veiculados nos sites de jogos autodeclarados 

como infantis no que concerne às questões de gênero e sexualidade. Seus 

questionamentos transitaram na tentativa de compreender se tais conteúdos dos games 

contribuíam para a “erotização e pedofilização” das crianças. Deste modo, buscando uma 

compreensão do contexto de tais jogos, a autora indaga “a partir de que lugar, para quem” 

e o que está sendo falado para as crianças-jogadoras em relação aos jogos disponibilizado 

na internet, questionando-se sobre “que vozes estão sendo silenciadas, negadas e/ou 

evidenciadas” nesta dinâmica e circunstâncias.   

No resumo da T10 também não foi relacionado o embasamento teórico, contudo, 

buscando tal informação na íntegra do texto, identificamos autores como Lévy, Freud, 

Canclini, Recuero, entre outros. Amparada por uma visão tecnofóbica, ao partir do 

princípio de que o advento da internet fez aumentar os casos de pedofilia e, na mesma 

medida, ações voltadas ao controle do acesso a determinados conteúdos por parte das 

crianças – sobretudo os catalogados como de teor sexual –, a autora tenta entender e 

revelar o que as crianças têm acessado e o que tem sido “(re)produzido” por games 

disponibilizados na internet.  

Após um percurso metodológico bastante rico, a T10 por fim evidencia que os 

games disponibilizados na rede configuram-se como “pedagogias de gênero e 

sexualidade”, apresentando um discurso que “contribui para o governamento e erotização 
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dos corpos infantis, em particular, das meninas”. Apresentando uma visão mais crítica 

acerca dos games, a tese sinaliza a importância de se promover debates sobre o acesso de 

crianças à internet, no tocante a jogos digitais, sobretudo, a fim de que tal discussão se 

amplie no campo das políticas públicas assim como no cerne das famílias e instituições, 

como as de ensino, que são responsáveis pela educação de crianças. Trata-se, portanto, 

de uma pesquisa que vai na contramão de muitas outras levantadas nesse mapeamento 

que, de alguma forma, parecem fechar os olhos para os possíveis riscos que artefatos 

tecnológicos como os games podem provocar, privilegiando seus possíveis efeitos 

benéficos. 

No tocante às dissertações, na D04, uma pesquisa de caráter bibliográfico, em que 

são mapeados e estudados jogos digitais infantis disponíveis na internet voltados para a 

saúde bucal de crianças, o autor tem como base Stuart Hall, Maria Lúcia Wortmann, 

Henry Giroux, Rosa Maria Bueno Fischer, entre outros. Seu objetivo é “analisar 

representações de saúde bucal produzidas e colocadas para circular em jogos eletrônicos 

infantis, disponibilizados gratuitamente na internet”. Além de investigar os principais 

discursos relativos à saúde bucal presentes nos jogos eletrônicos, o estudo também apura 

algumas das principais representações que esses jogos mobilizam para ensinar, à criança, 

formas de promover sua própria saúde bucal. O autor relaciona alguns questionamentos, 

tais como: “De que forma o código semiótico do jogo interfere na representação realizada 

sobre saúde dentária?”, “Como essas representações se relacionam com corporações 

voltadas para o consumo de produtos odontológicos?”. Como principais resultados, a 

pesquisa infere que os jogos analisados estão “fortemente vinculados a um discurso 

hegemônico em torno da Promoção da Saúde bucal infantil. Através de um código 

semiótico previamente estabelecido, esses jogos eletrônicos ensinam as crianças, de uma 

forma divertida e lúdica, que, com base em um comportamento competitivo, é 

responsabilidade de cada sujeito promover a sua própria saúde bucal, representada 

metonimicamente pelo estereótipo dos dentes brancos”. O autor, todavia, faz uma 

ressalva crítica sobre o discurso de tais games, apontando que para alcançar os objetivos 

propostos pelos jogos “será sempre necessário consumir produtos odontológicos 

disponibilizados por grandes corporações”.  

A D07 busca analisar o jogo eletrônico educativo Saga dos Conselhos38 a fim de 

identificar e compreender quais e como imagens e elementos visuais interativos, 

                                                             
38 Saga dos Conselhos é um jogo eletrônico educacional desenvolvido pela Universidade Federal de Santa 

Catarina. Tem como objetivo revisar, de forma lúdica e interativa, conteúdos do Curso de Extensão em 
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constitutivos de um jogo digital, influenciam na experiência de alunos-jogadores, 

elencando ainda aspectos do desing de jogos que possam vir a direcionar projetos de 

jogos, sobretudo os voltados para o uso em contextos educacionais.  Tendo como objeto 

de estudo o game Saga dos Conselhos, a autora realiza uma pesquisa qualitativa, com 

análise de conteúdo sobre entrevistas e questionários aplicados nos sujeitos da pesquisa. 

O resumo da dissertação não aponta o referencial teórico, mas acessando a íntegra do 

texto identificamos que o estudo se ancora em autores como:  Salen & Zimmermann, 

Schuytema, Novak e Rogers (Teorias de Game Design); Norman (estudos obre Design 

Emocional); Preece, Rogers e Sharp (Design Design de Interação em ambientes virtuais); 

Gardner (Teoria das múltiplas inteligências); Gee, Prensky e McGonigal (Aprendizagem 

através dos jogos eletrônicos); Bardin (Análise de conteúdo), entre outros.  

Após as entrevistas e sua respectiva análise, os resultados da D07 sinalizaram que 

imagens e aspectos visuais interativos do jogo eletrônico exercem grande influência sobre 

a experiência dos jogadores, contribuindo para a “identificação e a sensação de satisfação 

durante a aprendizagem”. A pesquisa apontou que as imagens favorecem “a construção 

da identidade do jogo, aproximando-o de seu público alvo”, desde que cenários, 

personagens e elementos interativos façam referência visual a aspectos do universo 

escolar ao qual os conteúdos estão relacionados. De acordo com a pesquisa, as imagens e 

os elementos visuais interativos apresentaram contribuições também para a questão da 

identidade, já que os sujeitos disseram se identificar com os personagens (roupas, 

posturas) além de associarem representações visuais com objetos e ambientes presentes 

no universo escolar, tais como borracha, caderno, corredor da escola, etc. Sendo assim, a 

D07 conclui que as imagens foram relevantes para o que “Gee (2004) considera uma das 

características da aprendizagem baseada em jogos, que é a capacidade de o jogador se 

colocar no lugar do personagem de jogo e se importar com o que acontece na tela”. 

Buscando desvendar as possibilidades do uso de exergames (jogos eletrônicos que 

captam e virtualizam os movimentos reais dos usuários) e das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC) nas aulas práticas do curso de Educação Física, a D11 propõe uma 

pesquisa-ação com questionários e entrevistas. Para tanto, a autora relata ter sido 

realizado um minicurso na Universidade Tiradentes durante a Semana de Pesquisa 

(SEMPESq), com a participação de 27 alunos de Licenciatura em Educação Física, tendo 

                                                             
Formação Continuada em Conselhos Escolares, oferecido pela mesma instituição, em parceria com o 

Ministério da Educação, a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina e Undime/SC.  (D07) 
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como objetivo “perceber se os jogos eletrônicos podem ser vivenciados nas aulas de 

Educação Física”. Em suas conclusões, a D11 depreendeu que é possível o uso de jogos 

eletrônicos na Graduação em Educação Física, desde que os docentes estejam preparados 

para atuar com tal artefato e que as instituições reflitam e compreendam “as possíveis 

contribuições que o jogo eletrônico pode trazer para a prática docente e a 

aprendizagem/vivência da Educação Física”.  

De certa forma, dialogando com a D11, a D12 também investiga o jogo eletrônico 

no universo da Educação Fisica. Dessa vez, porém, a pesquisa se aprofundou nos estudos 

da realidade virtual não imersiva, examinando as possíveis contribuições do videogame 

como recurso pedagógico nas aulas da disciplina de Educação Física. Na dissertação, a 

autora desenvolve uma pesquisa qualitativa, com entrevistas e diário de campo. No 

tocante à fundamentação teórica, o resumo não esclarece esse aspecto mas, ao acessar a 

íntegra do texto, desvendamos que a D12 se alicerça na Análise de Conteúdo de Bardin 

(2011) e na Triangulação dos Dados proposta por Triviños (1987). Como resultado, a 

pesquisa conclui que o uso do videogame durante as aulas de Educação Física – associado 

à realização de atividades em circuito – “contribuiu para a participação de todos os alunos, 

assim como para a participação ativa do aluno com deficiência física”. Tal resultado 

permite inferir que o uso do videogame pode ser um ótimo recurso na sala de aula, porém, 

como faz questão de enfatizar a pesquisadora, desde que esta ferramenta faça parte um 

“bom planejamento”, de “uma preparação por parte do professor que irá utilizar o 

videogame”. 

Integrando a categoria sobre a Avaliação Analítica de um Game, a D16 explora o 

papel dos jogos digitais e a mediação do conhecimento, em espaços não-formais de 

educação. Nessa perspectiva, o autor discrimina questões relativas aos impactos que os 

games podem trazer à educação da infância, indagando ainda quais “as inquietações de 

pais e professores sobre a influência desses jogos sobre as crianças? Como se dão as 

relações entre essas crianças e entre elas e o conhecimento, mediadas pelos jogos digitais? 

A mediação durante as sessões de jogos digitais pode proporcionar aprendizagem e 

ampliação do conhecimento?”. Para dar responder a tais questionamentos, a D16 opta por 

uma metodologia qualitativa com inspirações etnográficas, sendo realizadas entrevistas e 

conversas com professoras, anotações em diário de bordo e registros de video das crianças 

durante a interação com o jogo digital. Tendo como base teórica os conceitos de Vigotsky, 

a D16 não expõe no resumo suas conclusões de forma clara, o que nos forçou a buscar as 

respostas na íntegra do texto. No capítulo de reflexões finais, o autor expõe ser necessário 
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“que os profissionais de educação sejam instrumentalizados para utilizer as tecnologias 

como potencializadoras das ações pedagógicas”, e completa ser muito importante “pensar 

em um currículo que contemple a brincadeira, os jogos, o espaço lúdico com materiais 

adequados e acesso às tecnologia, inseridos em um projeto de escola que funcione em 

período integral”.  

A respeito da D20, dissertação que tem como objeto de estudo o Gameplay do 

Club Penguin39, o estudo busca executar uma cartografia (ancorada em teóricos como 

Deleuze e Guattari) sobre o referido jogo em sua plataforma online. No resumo da D20, 

a autora não elucida questões sobre o percurso metodológico da pesquisa nem os 

resultados alcançados. Para obter tais respostas foi necessário acessar o texto na íntegra. 

Baseando-se na netnografia e na cartografia, a pesquisa aponta pistas em relação ao game 

estudado, sendo a primeira delas o fato de o Club Penguin se constituir como um “dos 

dispositivos produtores de subjetividade capitalística que, ao mesmo tempo em que 

permitem autonomia dos seus usuários, exercem vigilância e um controle consentidos, 

típicos da sociedade de controle”. Numa visão bastante crítica, a autora discorre sobre o 

sistema capitalista e sua capacidade de liberar e controlar o “fluxo do desejo”, revelando 

que essa “dinâmica capitalista” é percebida no jogo Club Penguin, no sentido em que 

estimula “o consumo, o acúmulo pelo acúmulo, o trabalho social remunerado, o capital 

de conhecimento, o capital de rede, a cooperação e até as ações sociais”. Além disso, o 

jogo “também traz aquilo que o capitalismo diz ter aversão como a exclusão, quando 

oferece uma diversão extra para quem adere a uma assinatura”.  

Já a pesquisa D22 apresenta um estudo sobre o Jogo-Simulador Kimera: Cidades 

Imaginárias40, buscando revelar o fenômeno das “tessituras da imaginação/realidade e as 

potencialidades” presentes no referido jogo digital. O autor desenvolve uma pesquisa 

qualitativa com abordagem de observação-participante, ancorado em teóricos como Levy, 

Durand, Bachelard, Freud, Lefebvre, Santos, entre outros. Durante seu percurso, a D22 

busca investigar o entendimento que meninos e meninas da Escola Municipal Álvaro da 

Franca Rocha apresentam sobre o espaço concebido, vivido e percebido, a partir da 

                                                             
39 Club Penguin é um jogo online para computador, pertencente à Walt Disney Company. Seu público-alvo 

são crianças na faixa etária entre 06 e 14 anos de idade. (D20) 

 
40 Kimera: Cidades Imaginárias é um jogo-simulador de cidades desenvolvido por uma equipe de 

profissionais multidisciplinares (educadores, geógrafos, informatas, roteirista, designers gráficos e de som) 

do GEOTEC/UNEB em parceria com o Laboratório de Estudos em Linguagem, Interação e Cognição 

(LELIC) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). (D22) 
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utilização do Jogo-Simulador Kimera. O resumo da D22 não apresenta suas conclusões, 

motivo pelo qual acessamos a íntegra do texto. Numa redação caudalosa e bastante 

intrincada, o autor, por fim, sinaliza que o jogo Kimera permite repensar as estratégias 

didático-metodológicas por parte das escolas, compreendendo as mudanças do universo 

da criança em um cenário de permanente transformação. Sendo assim, o autor infere que 

seja possível pensar na práxis escolar – dentro do contexto da dinâmica social – como 

expressão e afirmação da condição humana.  

Assim como a D01, D07 e D12, a D23 se fundamenta na Análise de Conteúdo de 

Bardin para examinar o conteúdo de educação sexual presente nos jogos online gratuitos 

disponíveis na internet. Assim, objetiva também compreender o que as crianças aprendem 

enquanto jogam.  Para analisar os resultados de sua pesquisa de cunho qualitativo, além 

de Bardin, a autora utiliza Triviños e seus conceitos sobre a “realidade concreta do 

fenômeno”. Em seu encerramento, a D23 registra ser importante ampliar os trabalhos 

científicos sobre o tema da educação sexual nos jogos digitais, alertando para o fato de 

que, após o conhecimento dos jogos online produzidos para o público infantile, foi 

possível identificar que os conteúdos presentes nesses games “considerados inocentes” 

reproduzem “uma visão reduzida da dimensão humana”, como se percebe nas categorias 

reveladas na pesquisa: “1) normatização de estereótipos sociais sexuais: padronizando o 

ser Mulher e o ser Homem como forma única de ser Ser Humano, com duas subcategorias 

– a) padronização de modelos de perfeição dos corpos de mulheres e homens e b) 

padronização das práticas ditas para homens e mulheres; e, 2) normatização do consumo 

de práticas sexuais como mercadorias, também com duas subcategorias – a) vivência do 

feminino como prática de e para o consumo e b) banalização das relações como 

mercadorias de consumo humano”. Diante desse fato, a autora sugere que as crianças 

sejam educadas “intencionalmente para verem o que está sendo passado nesses meios, e 

como podem elas aprender mais, de forma positiva, sabendo selecionar tudo o que agrega 

valor significativo ao seu dia-a-dia”. Afinal, como defende, “estamos sendo educados, quer 

queiramos ou não, quer saibamos ou não”, e, por isso, é tão importante discutir e repensar a 

interação das crianças com as mídias nos processos de educação sexual.  

Compreendendo um outro tipo de educação, a geográfica, a D24 se esmera em 

analisar de que forma os “princípios geotecnológicos” podem contribuir para o 

entendimento do “lugar” e potencializar a compreensão da Educação Geográfica. Para 

isso, é estudado o Jogo-Simulador Kimera: Cidades Imaginárias assim como ocorreu nas 

investigações da T05, T06, D21 e D22. Os sujeitos da pesquisa foram estudantes do 5º e 
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4º ano do Ensino Fundamental da Rede Pública de Salvador/BA – Escola Álvaro da 

Franca Rocha. O resumo dessa dissertação é muito deficiente em termos de informação, 

não sendo esclarecidos qual a metodologia empregada, qual a fundamentação teórica 

utilizada, quais os instrumentos de coleta de dados e nem a quais conclusões a pesquisa 

chegou. Para melhor compreensão dos resultados do estudo foi necessário acessar o texto 

na íntegra. Somente a partir de sua leitura foi possível identificar que a pesquisa se 

alicerçou em teóricos como Santos (gênese do espaço geográfico), Almeida e Passini 

(representação do espaço e elementos cartográficos), Callais (análise da Geografia), 

Carlos (Geografia Urbana), Rosa e Brito (Geotecnologias, Sistema de Informação 

Geográfica, Sensoriamento Remoto). Com base em uma abordagem qualitativa, realizada 

por meio de uma pesquisa participante, a D24 conclui que o Jogo-Simulador Kimera pôde 

ser extendido e ampliado durante o percurso da pesquisa possiibilitando a exploração de 

suas potencialidades para diversos outros estudos como: Educação Cartográfica, 

Educação Geográfica, entre outras. A autora cita que a riqueza da pesquisa não esteve 

“somente na exploração e utilização do jogo, mas também em seu processo de 

construção”.  

Outras 03 (três) pesquisas provenientes do estado da Bahia, a D25, D27 e D28 

focalizam o RPG (Role playing game) Digital como objeto de estudo, compartilhando 

também da mesma abordagem metodológica, descrita como DBR (Design-Based 

Research). Mais à frente, em cada uma delas, iremos compreender melhor seus objetivos 

e achados.  

No caso da D25, o RPG Digital é explorado considerando suas possibilidades 

pedagógicas para o ensino da Abolição da Escravidão. Usando como suporte teórico os 

conceitos de Vigotsky, Huizinga e Cabalero, o autor se lança à análise não somente das 

contribuições do RPG digital para ensino da Abolição da Escravatura como também para 

a promoção de uma consciência mais significativa e ativa sobre a História, considerando 

como sujeitos da pesquisa alunos de escolas públicas da região do Cabula e entorno (BA). 

Em termos de metodologia, o resumo cita usar uma abordagem metodológia “DBR”, mas 

não esclarece seu significado. Por este motivo, tivemos que, mais uma vez, recorrer ao 

texto na íntegra. Na leitura da dissertação, desvendamos que DBR é a sigla de “Design-

Based Research”, uma metodologia que, segundo o autor, é de “bricolagem, com métodos 

de investigação variados, contínuos e evolutivos”, e que corrobora “com a abordagem 

dialética do modo de pensar histórico e do socioconstrutivismo”. Desse modo, argumenta 

que tal abordagem sustenta “a importância da colaboração entre os envolvidos no 
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processo de ensino e aprendizagem, situados em contextos históricos e sociais de 

mediação e produção”. Em suas conclusões, a D25 afirma que “a modelagem de jogo 

digital de RPG lastreado pelo socioconstrutivismo contribui para modo de pensar 

histórico”, possibilitando com que todos os alunos envolvidos na pesquisa apresentassem 

“características do historiador (atitude, metodologia e linguagem)”. O autor ainda declara 

que durante a análise dos resultados foi possível perceber que o uso do RPG Digital resultou 

em engajamento e no “amadurecimento gradativo do modo de pensar histórico”. Ou seja, 

cada etapa do jogo – desde a preparação até a simulação das aventuras – desenvolveu o 

pensamento crítico e reflexivo sobre a História. 

Conforme comentado, outra pesquisa que se debruça sobre a análise de um jogo 

de RPG Digital é a D27. Nessa produção, a autora tem como enfoque o RPG digital by 

Moodle em formato de HQ (História em Quadrinhos) e como sujeitos crianças em fase 

da alfabetização do bairro de Mussurunga (BA). O objetivo do estudo é “desenvolver a 

potencialidade do jogo RPG digital em formato de História em Quadrinhos (HQ) como 

prática pedagógica para o ensino-aprendizagem da Cidadania Pluricultural”.  No tocante 

à metodologia, a D27 usou aportes metodológicos gramsciano e sócioconstrutivistas, em 

uma abordagem que também se apropriou da DBR (Design-Based Research). A 

fundamentação teórica foi baseada em Rousseau, Freire, São Francisco, Santo Inácio, 

Risério, Fernandes e Matta. Novamente, o resumo não esclarece as conclusões às quais a 

autora chegou, o que nos fez buscar tais informações na íntegra do texto. Após a leitura 

de partes da dissertação, aferimos que a D25 afirma que a utilização do RPG Digital 

promoveu o aprendizado de conteúdos conceituais e técnicos, como o “uso das 

ferramentas do programa Windows (salvar ou baixas imagens, pesquisas na internet, 

acesso a outros sites, saber qual navegador de uso de cada e etc.)”. Nesse sentido, a autora 

encerra destacando que foi possível concretizar uma prática pedagógica que auxilie as 

escolas no ensino da cidadania. Assegura-se, portanto, que, “o jogo RPG by MOODLE 

tem potencialidade para mediar o ensino-aprendizagem da cidadania pluricultural para 

crianças em fase de alfabetização pertencentes ao bairro de Mussurunga”. 

Ainda no tocante à discussão sobre jogos de RPG Digital, a D28 analisa o RPG 

digital enquanto ferramenta pedagógica e tecnológica, indagando se este jogo consegue 

ajudar a desenvolver uma consciência crítica da cidadania e criar habilidades de 

resiliência. Os sujeitos que compõem a amostra são alunos de escolas públicas da região 

do Cabula e entorno (BA). Como aporte teórico são usados os estudos de Saviani, 

Vygotsky e Gramsci. O resumo não esclarece qual metodologia foi utilizada, nem os 
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procedimentos de coleta de dados, mas acessando a íntegra do texto descobrimos que o 

estudo utiliza a DBR (Design-Based Research), cujas “características se baseiam na 

utilização de métodos de investigação-ação”. Nas conclusões, a autora deixa claro que os 

resultados – a partir da aplicação do RPG Digital e da simulação de situações cotidianas 

que exigem iniciativa e engajamento por parte do sujeito-jogador – demonstraram o 

“desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo” nos alunos estudados em relação a 

situações cotidianas. Nesse sentido, “o jogo enquanto tecnologia educacional foi capaz de 

promover a formação dos participantes em relação à temática envolvida”.  

Em relação à D29, a dissertação preocupa-se em, considerando as atividades 

matemáticas, estudar o jogo dos pratinhos em formato de software educativo. O estudo 

ainda se propõe a investigar possíveis contribuições e implicações pedagógicas de tal jogo 

digital na construção do conceito de número por crianças em “processo de alfabetização 

matemática”. O autor realiza uma pesquisa qualitativa (exploratória e descritiva), e 

estabelece sua fundamentação teórica em 03 (três) bases: no “conhecimento da criança”, 

a partir da “perspectiva da Teoria dos Campos Conceituais (TCC); no “estudo dos jogos 

como objetos culturais” e “na transposição didática da matemática aplicada às técnicas 

de informática”. Findando seu estudo, a D29 destaca que a criação e o desenvolvimento 

de um jogo em formato de software educativo é uma atividade complexa, que “envolve 

conhecimentos de diversas áreas”, sendo de extrema importância que o professor possa 

conhecer “as etapas que compõem o processo de seu desenvolvimento, desde a concepção 

até que se torne uma ferramenta de ensino e possa fazer parte do planejamento didático 

das atividades diárias da sala de aula”.  

Similar à D29, em termos de disciplina (Matemática) e de objeto de estudo 

(software educativo), a D34 se volta à análise da construção do conceito de número por 

estudantes com deficiência intellectual a partir do uso de jogos de software educativo 

Hércules e Jiló no Mundo da Matemática. A autora aventa como hipótese que “a 

utilização de softwares educativos no ensino de sujeitos com deficiência intelectual pode 

trazer novos desafios aos estudantes e seus professores, permitindo que trabalhem com 

explorações diversas, além do desenvolvimento da sua intuição e de sua aprendizagem 

dos conteúdos estudados de forma dinâmica e lúdica”. Para confirmar sua proposição, a 

D34 realiza um estudo de caso em uma Classe Especial para estudantes com deficiência 

intelectual no início de escolarização da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. A 

partir de uma metodologia qualitatitva, com observação participante e entrevistas 

semiestruturadas, a pesquisa se ancora nos escritos de Souza e Santos. Por fim, constata 
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“que os jogos propostos pelo Software Hércules e Jiló no Mundo da Matemática foram 

capazes de instigar o estudante a um processo mais criativo e motivador, em relação às 

aprendizagens relacionadas aos conteúdos de matemática, assim como despertar a 

professora para a contribuição que as tecnologias podem oferecer”. Esta contribuição dos 

jogos digitais fica ainda mais evidente, segundo a pesquisadora, quando os artefatos são 

usados de forma intencional no processo de Ensino e aprendizagem dos estudantes, 

cooperando para a construção do conceito de número – conteúdo que integra o currículo 

da escola pública mencionada. Numa visão positiva, a D34 ainda aponta “a necessidade 

de formação da professora para integrar mais os recursos tecnológicos em seu 

planejamento pedagógico” a fim de que, assim, possa “potencializar o processo de ensino 

e aprendizagem” de seus alunos. 

Encerrando esta categoria, e transitando também pela disciplina da Matemática, a 

D35 tem como tema a “utilização das novas tecnologias no ensino da Matemática nas 

aulas de reforço escolar”. Para tanto, se coloca a investigar e conhecer, na percepção dos 

docentes, “como têm sido utilizadas as novas tecnologias no ensino de Matemática, no 

âmbito do Projeto Aventuras Currículo+ 41”. O locus da pesquisa foram as escolas da rede 

estadual de ensino de São Paulo. Ancorada em teóricos como Apple, Young, Sacristàn, 

Silva, e Costa, a pesquisa de abordagem qualitativa foi desenvolvida com base em 

entrevistas semiestruturadas. Como conclusão, a D35 relata que os docentes entrevistados 

na pesquisa se sentiram “empenhados e motivados pela realização do Projeto Aventuras 

Currículo+”. A fim de compreender melhor os resultados da pesquisa, que não estão 

totalmente esclarecidos no resumo da dissertação, fomos à íntegra do texto. Dessa forma, 

descobrimos que o uso da ferramenta tecnológica promoveu nos alunos maior 

entusiasmo, motivação e vontade de participar das aulas. O autor acredita que esta 

mobilização “se deu pelo fato de o projeto possibilitar a utilização de um computador 

para cada aluno e permitir que as atividades realizadas em sala fossem por meio da 

“gamificação” (jogos)”. Nesse sentido, a pesquisa atesta que “as novas tecnologias podem 

                                                             
41 Instituído pela resolução SE 11, de 17 de março de 2015, o Projeto Aventuras Currículo+ surgiu para ser 

realizado na pré-aula e/ou pós-aula e/ou, excepcionalmente no contraturno escolar, de forma lúdica e 

interativa, a partir de atividades didáticas realizadas com as tecnologias digitais e ênfase ao uso dos objetos 

digitais dispostos na plataforma Currículo+, tendo como finalidade promover ações de recuperação 

contínua de aprendizagem, mediante o desenvolvimento de competências e habilidades. (D35) 
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permitir um aprendizado mais rápido, consistente e legitimado” da Matemática, o que 

ocorre a partir da curiosidade e manipulação dos objetos digitais pelos alunos. 

 

4.5 CATEGORIA 03 – Aprendizagem e Games  
 

 

Quadro 13  

 

CATEGORIA 03: APRENDIZAGEM E GAMES 
 

CÓDIGO TÍTULO IES ANO 

T04 
PRODUÇÃO DE JOGOS DIGITAIS POR 

JOVENS: UMA POSSIBILIDADE DE 
INTERAÇÃO COM A MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA 

2016 

D01 

CONTEXTOS LÚDICOS DE 
APRENDIZAGEM: UMA APROXIMAÇÃO 

ENTRE OS JOGOS ELETRÔNICOS E 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 

SANTA CATARINA 
2016 

D08 
INTERPRETANDO “MUNDOS”: JOGOS 

DIGITAIS & APRENDIZAGEM HISTÓRICA 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA 

2014 

D10 

EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E JOGOS 
DIGITAIS: JOGANDO COM ÁLVARO VIEIRA 

PINTO, CHARLES SANDERS PEIRCE E 
PAULO FREIRE 

UNIVERSIDADE 
COMUNITÁRIA DA 

REGIÃO DE 
CHAPECÓ 

2015 

 

Fonte: Dados coletados no banco de Teses e Dissertações da Capes – organizado pelo autor.  

 

 Esta categoria agrupa 04 (quatro) trabalhos cujo enfoque se dá na perspectiva do 

ensino-aprendizagem, com investigações que tentam traçar as características e possíveis 

contribuições promovidas pelo uso do game na prática da educação.  

 Um dos exemplos que abre essa categoria é o da T04, que parte da hipótese de que 

a aprendizagem e a construção de conceitos matemáticos poderiam ser facilitadas através 

do processo de criação de jogos digitais, no caso, por alunos do primeiro ano do Ensino 

Médio do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática. Nessa perspectiva, 

a autora busca compreender de que forma ocorre essa interação e como se dá o processo 

de aprendizagem na Educação Profissional, utilizando como uma metodologia de ensino 

que é o próprio desenvolvimento de um jogo digital.  

 De caráter qualitativo, a pesquisa pode ser caracterizada como um Estudo de Caso, 

com enfoque etnográfico, tendo sido utilizados como instrumentos de coleta de dados 

entrevistas, questionários, notas de campo e observações. O resumo deixa claro que tanto 

os alunos quanto o Professor de Matemática responsável pela turma, assim como os 
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outros professores e demais envolvidos com a formação dos estudantes, foram 

entrevistados e observados ao longo da investigação.  Ancorada em teóricos como 

Vygotsky, Alves, Mattar, Prensky, Vieira, Nõrnberg e Rodrigues, a tese infere que “os 

alunos podem, a partir da construção e desenvolvimento de jogos virtuais, dar novos 

significados ao processo de ensinar e aprender Matemática”. Nesse sentido, a pesquisa 

aponta a interação com o game como um fator positivo para a aprendizagem, já que os 

estudantes podem utilizar a experiência que já possuem com os jogos digitais para auxiliar 

no “processo de construção do conhecimento crítico”. A autora afirma que a experiência 

proporcionada aos sujeitos durante a pesquisa os tornou “mais conscientes dos processos 

técnicos de desenvolvimento e de programação de um game e da ligação dos conceitos 

matemáticos necessários para a execução deste trabalho”.  

 No que se refere às dissertações, a D01 trata dos games no contexto da Ead 

(Educação a Distância), objetivando investigar “as contribuições e desafios do uso dos 

jogos eletrônicos para adultos” e identificar se ocorreram aprendizagens significativas e 

lúdicas. Dialogando com a D07, essa pesquisa também utiliza como objeto de estudo o 

Jogo “Saga dos Conselhos”. Realizado em 02 (duas) etapas, a metodologia contou com a 

coleta de dados através de observações e a aplicação de entrevistas semiestruturadas. Em 

seu resumo, a autora informa que usou o software de pesquisa qualitativa Nvivo, para a 

categorização dos dados, e a Análise de Conteúdo de Bardin para a análise de dados. 

Tendo como aportes teóricos Huizinga, Callois, Brougère, Kishimoto, Ramos, Prensky, 

Luckesi, entre outros, a D01 destaca que os alunos do curso a distância reforçaram “a 

importância da criação de contextos lúdicos de aprendizagem, onde podem aprender 

jogando e exercitando as suas habilidades cognitivas”. A pesquisa ainda ressalta as 

“contribuições de uma aprendizagem divertida e significativa, evidenciando a 

possibilidade de um trabalho com conteúdos didáticos aplicando o jogo”. Desta forma, 

assinala que, na “percepção dos cursistas, o jogo “Saga dos Conselhos” caracteriza-se 

como uma experiência contextualizada e condizente aos objetivos do curso de extensão, 

além de revisar os conteúdos do curso de uma forma divertida e lúdica, utilizando as 

características do jogo como contribuições à aprendizagem”.  

 No tocante à D08, o estudo parte da hipótese de que “um olhar superficial sobre 

os videogames e a juventude pode, muitas vezes, revelar leituras e conclusões simplistas”. 

O autor comenta que quando os jogos digitais e a aprendizagem são estudados costuma-

se compartilhar a ideia de que os videogames são mais do que objetos de passatempo, são 

“objetos da cultura” e que, portanto, precisam ser investigados para que se possa 
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compreender as relações entre tais artefatos e os jogadores. É nessa perspectiva que a 

pesquisa se desenvolve, sustentada em teóricos como Ricoeur e Certeau. Partindo de uma 

pesquisa qualitativa, com questionários, observação e entrevistas, a D08 examina os jogos 

digitais em sua possibilidade de mediar a aprendizagem histórica e exercer influência “na 

produção da interpretação feita pelos jogadores”. Por fim, o autor revela que “os jogos 

digitais de temática histórica são objetos da cultura capazes de mediar situações que 

levam os jogadores a pensar e interpretar situações e representações que sugerem épocas 

passadas”. Sendo assim, o estudo pontua que “a relação temporal foi fator relevante para 

que os jovens interpretassem sentidos históricos nas imagens mediadas pelo game”. 

Contudo, o pesquisador alerta ser necessário “aprofundar o debate na escola sobre a 

História e os meios midiáticos a fim de oferecer aos sujeitos operações mentais mais 

críticas sobre a relação da História com as representações da tela”. 

 Encerrando essa categoria, a D10 reflete sobre a Educação, a tecnologia e os jogos 

digitais, utilizando como ancoramento teórico os estudos de Álvaro Vieira Pinto, Charles 

Sanders Peirce e Paulo Freire. A partir da análise de materiais bibliográficos, a pesquisa 

de cunho qualitativo busca compreender “como as tecnologias, especialmente os jogos 

digitais, subvertem o tempo e o espaço em prol da educação”. No resumo da D10, o autor 

não esclarece as conclusões a que chegou, motivo pelo qual tivemos que acessar a íntegra 

do texto. Após a leitura do capítulo final da pesquisa, entendemos que, na opinião do 

pesquisador, mais do que diabolizar ou classificar os games, a Educação Fornal precisa 

entendê-los enquanto linguagens próprias, seja como facilitadoras, seja como 

influenciadoras do processo. Ou seja, “linguagens que necessitam ser aperfeiçoadas e 

refletidas pelo transcurso educativo formal”. Por outro lado, a Educação Informal, que é 

evidenciada na pesquisa pelos videogames, “traz para dentro da escola os signos não-

lineares das narrativas transmidáticas e da alfabetização tecnológica, viabilizando sujeitos 

engajados e identificados no aprender-ensinar”. Por fim, indica que a Trans-Educação é 

um dos caminhos possíveis para a aproximação entre os jogos digitais e a Educação 

Formal. 
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4.6 CATEGORIA 04 – Narrativa/Conteúdo Gamer  

 

Quadro 14  

 

CATEGORIA 04: NARRATIVA/CONTEÚDO GAMER 
 

CÓDIGO TÍTULO IES ANO 

T08 

ESSE JOGO DARIA UM ÓTIMO LIVRO: UMA 
ANÁLISE DA LITERATURA GAMER E DA 

CONSTITUIÇÃO DE PRÁTICAS DE LEITURA 
EM NARRATIVAS TRANSMIDIÁTICAS 

UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO 

2016 

D06 
UM PLAY NA LEITURA: EDUCANDO 

ATRAVÉS DA LUDICIDADE DOS GAMES 

UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO 

PARÁ 
2015 

D09 
APERTE O PLAY E ASSISTA! YOUTUBE, A 

SALA DE AULA DOS GAMERS? 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 

SANTA CATARINA 
2016 

D26 
AÇÕES COLETIVAS COM USO DA 

INTERNET: O CASO DO PROJETO JOGO 
JUSTO 

UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO 

2013 

 

Fonte: Dados coletados no banco de Teses e Dissertações da Capes – organizado pelo autor. 

  

 Agrupamos nessa categoria aqueles trabalhos que se debruçam não 

especificamente sobre o estudo da aplicação de um game e sua interação com 

determinados sujeitos-jogadores, ou mesmo propõe uma análise dos aspectos 

constitutivos de um jogo digital ou da sua forma de produção e desenvolvimento, mas 

sim focalizam o conteúdo, a narrativa e a literatura de jogos eletrônicos, classificadas, 

aqui, como “conteúdo gamer”. Dentre as produções acadêmicas que trilham esse caminho 

estão as T08, D06, D09 e D26, abordando, respectivamente, a literatura gamer; a narrativa 

eletrônica interativa dos games como um possível mediador da leitura; o conteúdo gamer 

em canais de Youtube e a trajetória e desenvolvimento dos computadores e dos 

videogames, com enfoque na filosofia hacker.                                                       
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No caso da T08, a pesquisa preconiza uma análise não de um game em si, mas 

da literatura gamer de jogos como Assassin´s Creed42, Resident Evil43 e Starcraft44 (além 

da produção de seus fãs), investigando a “constituição de práticas de leitura em narrativas 

transmidiáticas”. A autora expõe alguns questionamentos, cujas respostas são perseguidas 

e discutidas ao longo do estudo, como “o que é literatura gamer e qual seu papel na 

sociedade?”, “quais são as características da literatura gamer e de que forma seus atrativos 

podem ser compreendidos e utilizados em favor de um trabalho educacional que vá além 

das produções da indústria cultural?”. Com base em tais indagações, entre diversas outras 

listadas no resumo do trabalho, a pesquisadora busca compreender “o que os jovens leem 

e por que leem o que leem”, investigando ainda se a escola exerce algum poder de 

influência sobre essas escolhas, ou mesmo, se incentiva a leitura diária dos alunos a partir 

do uso da literatura gamer.  

 Diante de tais desafios, a T08 realiza um levantamento bibliográfico, 

fundamentado em uma abordagem qualitativa, agrupando livros, games, HQs e filmes a 

fim de averiguar as narrativas de tais artefatos midiáticos. A autora defende que “as novas 

formas de narrar, em especial as que buscam ser ou são transmidiáticas, estão constituindo 

novas práticas sociais de leitura”. Estas, por sua vez, buscam envolver o leitor em um 

processo “contínuo e controlado de consumo, tornando-o fiel a uma marca ou produto”. 

Tratando, pois, do processo transmidiático, a T08 encontra em Jenkins, Ford e Green o 

suporte teórico necessário à noção de que os “próprios leitores encontram brechas para se 

movimentarem de forma crítica, assumindo um lugar ativo e engajado”. É desse modo 

que tais sujeitos conseguem acessar conteúdos em mídias diversificadas, interagindo e 

colaborando com outros sujeitos não só para a compreensão como também para a 

produção de novos conteúdos.  

                                                             
42 Assassin´s Creed é uma série de games de ação-aventura criada pela empresa Ubisoft. O jogo parte da 

rivalidade entre duas sociedades secretas ancestrais: os Assassinos e os Templários. Ao misturar 

personagens ficcionais com eventos e figuras reais, o game sugere que o jogador assuma o papel de Altair, 

um assassino que usa de suas habilidades para assassinar alvos poderosos e mudar o rumo das guerras 

santas. Disponível em: <https://www.ubisoft.com/pt-br/game/assassins-creed-1/> Acesso em 10/05/2018.  

43 Resident Evil é uma franquia de games responsável pela popularização do gênero Survival Horror. Com 

mais de 60 milhões de jogos vendidos, conta com mais de 20 diferentes títulos lançados para praticamente 

todas as plataformas. Disponível em: <https://residentevil.com.br/jogos/> Acesso em 10/05/2018.  

44 Starcraft é um game de estratégia em tempo real produzido pela empresa Blizzard Entertainment. A 

narrativa acompanha a guerra entre três espécies galácticas: os Terranos, os Zergs e os Protoss.. Disponível 

em: <http://us.battle.net/sc2/pt/game/guide/whats-sc2> Acesso em 10/05/2018.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_eletr%C3%B4nico_de_a%C3%A7%C3%A3o-aventura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ubisoft
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_dos_Assassinos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_dos_Templ%C3%A1rios
https://www.ubisoft.com/pt-br/game/assassins-creed-1/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Blizzard_Entertainment
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A1xia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terrans
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zerg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protoss
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 Concluindo, a tese indica que novas práticas sociais de leitura vêm sendo 

inauguradas pela narrativa transmidiática, exigindo do “autor-leitor-jogador” um novo 

comportamento e atitude, como, por exemplo, o empenho em acessar outras mídias e 

interpretá-las, a fim de que também possa interagir e discutir com outros autores-leitores-

jogadores sobre seus interesses e descobertas no sentido de “formar um todo narrativo 

completo” que, finalmente, possa cooperar para ressignificar tal “experiência narrativa 

em produções próprias”.  

 Iniciando os comentários acerca das dissertações que abordam questões sobre 

narrativas relacionada aos games, a D06 elege como objeto de estudo a narrativa do 

videogame Legend of Zelda: Ocarina od Time45, no projeto Uca46, desenvolvido no 

município de São João da Ponta, no estado do Pará, em 2011.  O estudo parte da hipótese 

de que os jogos eletrônicos podem ser mediadores de leitura pelo fato de possuírem, em 

sua estrutura, narrativas eletrônicas ligadas à interatividade. No sentido de observar e 

confirmar tal ideia, é empreendida uma pesquisa qualitativa (bibliográfica e de campo), 

com observação participante, observação sistemática do fenômeno e entrevistas 

semiestruturadas com alunos do Ensino Fundamental nos municípios de São João da 

Ponta e Castanhal-PA. Em termos de abordagem teórica, a autora trabalha com a 

Etnometodologia e a Fenomenologia, sem detalhar nomes de autores em seu resumo. As 

conclusões do estudo também não são elucidadas no resumo, motivo pelo qual foi 

imprescindível acessar o texto na íntegra a fim de conhecer os resultados alcançados. 

Após a leitura de parte da dissertação, foi possível compreender que a D06 apresenta uma 

visão extremamente tecnofílica da autora em relação ao uso dos games em sala de aula. 

 Ela afirma que a pesquisa revelou pontos favoráveis de aprendizagem da língua 

estrangeira entre os alunos ao se associar ludicidade + aprendizado. O texto cita que o uso 

de recursos computacionais (com a utilização do game já mencionado) em sala de aula 

                                                             
45 O jogo The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) é classificado na categoria Adventure (Aventura), 

sendo considerado um épico na indústria dos games. Sua narrativa envolvente desperta diversas sensações 

no jogador. Durante a história, o jogador precisa controlar o herói da série, chamado “Link”. (D06) 
  
 

46 O Projeto UCA (Um Computador por Aluno) foi uma iniciativa dos governos Federal, Estadual e 

Municipal, implementado em seis municípios brasileiros, que previa a oferta de um computador (ou laptop) 

por aluno nas escolas públicas brasileiras. O projeto, sugerido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

teve como inspiração o projeto "One Laptop per Child" (OLPC), apresentado pelo pesquisador Nicholas 

Negroponte, do Institute of Technology (MIT) de Massachusetts, no Fórum Econômico Mundial em Davos, 

Suíça, em 2005. (D06) 
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corroborou para “conjuntos de possibilidades de conhecimento, como aponta Schwartz 

(2014) no qual os games representam um artefato transdisciplinar (envolver, pensar, 

fazer, brincar, jogar), transmidiático e transcendental”. Segundo a D06, os avanços nas 

habilidades de leitura foram possíveis graças à narrativa que a maioria dos games 

possuem. Ou seja, é a história que está por detrás do ato de jogar que desperta e motiva o 

interesse dos alunos em avançar. Nesse sentido, a pesquisadora finaliza assinalando que 

os games podem sim ser utilizados na escola, obedecendo obviamente a um planejamento 

que permita seu uso de modo satisfatório, já que não basta apenas introduzi-los na vida 

dos alunos sem que haja o devido esclarecimento sobre a finalidade de sua interação em 

sala de aula. E, nessa perspectiva, a autora crê que “se a educação encontrar meios de 

explorar nos jogos possibilidades de aprendizagem satisfatória, certamente a realidade do 

ensino será potencializada e ampliada”. 

 Ainda em relação às narrativas associadas aos games, a D09 explora não 

especificamente um jogo digital, mas um espaço virtual de aprendizagem informal 

utilizado pelos gamers (jogadores) que é o Youtube. Embora essa pesquisa não estude 

um determinado game e sua relação com a educação – como é o caso da maioria das 

produções acadêmicas que fazem parte do lócus desse estudo –, consideramos 

interessante mantê-la pelo fato de tal dissertação examinar os canais de conteúdo gamer 

do Youtube, buscando responder se tais endereços eletrônicos possuem elementos 

pedagógicos que os configurem como videoaulas, tendo em vista sobretudo a narrativa 

audiovisual, as interações e feedbacks do apresentador com seu público nas salas virtuais 

criadas para ensinar a jogar games. Trata-se de uma abordagem bastante interessante nos 

estudos sobre games e educação, pensando além da sala de aula e da educação formal. 

Algumas questões lançadas pela pesquisa dizem respeito a quais elementos pedagógicos 

(caso existam) são usados nos canais de conteúdo gamer no Youtube e como “eles 

poderiam ser categorizados visando contribuir para as narrativas criadas na Educação a 

Distância?”.  

 Após realizar uma pesquisa exploratória para identificar canais no YouTube cujo 

conteúdo tinha como foco principal a análise de jogos, a autora elege como objeto de 

estudo o vídeo “Saga – Assassin’s Creed: Vale ou não a pena jogar”, apresentado pelo 

YouTuber Zangado. O resumo da D09 não esclarece os teóricos utilizados, fazendo 

menção apenas a letramentos, mediação pedagógica e interação como suporte teórico. No 

final, o estudo revela que “por meio da mediação pedagógica, Zangado aborda os 

conteúdos de maneira eficiente e eficaz, auxiliando outros jogadores nos seus processos 
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de letramentos dos jogos. O discurso oral usa gírias e termos específicos utilizados por 

jogadores, proporcionando a aproximação entre o YouTuber e o espectador, além de uma 

aprendizagem mais significativa dos conteúdos conceituais e procedimentais que são 

abordados”. Os resultados positivos na avaliação da pesquisadora, embora não concluam 

nem definam nada – como faz questão de destacar – podem servir de estímulo para a 

reflexão e o interesse de outros pesquisadores para a exploração de um campo ainda 

pouco mapeado. 

 Finalmente, encerrando essa categoria sobre o universo gamer, a D26 ressalta o 

ciberativismo do gamers e sua correlação com a “filosofia hacker”, apresentando a 

trajetória do desenvolvimento dos computadores e dos videogames, e discorrendo sobre 

a “dicotomia entre seus ideais libertários e sua apropriação pelos meios corporativos”. O 

estudo procura, sobretudo, compreender a associação dos computadores e videogames 

com “movimentos sociais que culminaram no ciberativismo moderno e suas vertentes”. 

O resumo da D26 carece de muitas informações relativas ao estudo e suas conclusões, o 

que nos obrigou a visitar a íntegra do texto como forma de compreender melhor os 

resultados da pesquisa. Após a leitura, obversamos que a D26 definiu como objeto de 

estudo o Projeto Jogo Justo47. Ao longo de sua investigação, o autor evidencia que a 

cultura “colaborativa” – que ele, de certo modo, associa à cultura/filosofia hacker – 

encontra-se “enraizada no universo dos computadores, em especial na Internet, mas 

também no mundo dos jogos”. Nessa pespectiva, ele esclarece que o Jogo Justo, 

investigado no estudo em questão, “não é um movimento ciberativista, tampouco uma 

ação política tradicional”. Em sua visão, trata-se de um ““ativismo de sofá”, ou 

“slacktivism”, uma espécie de ilusão ciber-utópica de que a Internet, ao ampliar nossas 

habilidades de compartilhar e cooperar, levaria a uma nova forma de ação coletiva”. Ou 

seja, um tipo de ação que ocorre fora dos “canais tradicionais do sistema democrático” e 

se manifesta quando se demonstra apoio a uma causa, seja pelo compartilhamento em 

redes sociais, seja pela assinatura de petições online, “sem de fato levantar-se da cadeira 

e ir às ruas, o que seria um método de protesto “real” (OBAR; ZUBE; LAMPE, 2012)”. 

Sendo assim, a D26 arremata sintetizando que, embora os gamers brasileiros componham 

um grupo de “conexões fracas”, eles formam um conjunto bastante ativo, “com dezenas 

                                                             
47 O Jogo Justo foi uma medida popular organizada e conduzida a partir da Internet, que buscava legalizar 

o mercado de jogos digitais no Brasil, assolado pela pirataria, contrabando e impostos proibitivos. (D26) 
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de blogs, fóruns, vlogs e comunidades, que movimentam centenas de milhares de 

usuários, que, por sua vez, relacionam-se com outros gamers pelas redes sociais, que não 

participam ativamente destas comunidades, mas que são também gamers e se identificam 

como tal”.  

 

4.7 CATEGORIA 05 – Processo de Produção de um Game  

 

Quadro 15  

 

CATEGORIA 05: PROCESSO DE PRODUÇÃO DE UM GAME 
 

CÓDIGO TÍTULO IES ANO 

D02 
JOGOS ELETRÔNICOS: COMO SÃO 
“ETIQUETADOS” DE EDUCACIONAIS 

UNIVERSIDADE 
ESTÁCIO DE SÁ 

2015 

D03 

PROTAGONISMO INFANTIL NA CRIAÇÃO 
DE UM JOGO DIGITAL: ANÁLISE DE 

PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO E 
INTERAÇÕES EM CULTURAS DE PARES 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL 

DE PERNAMBUCO 
2016 

D05 
MUNDOS POSSÍVEIS: PROCESSOS 

CRIATIVOS NO DESENVOLVIMENTO DE 
ROTEIROS PARA JOGOS ELETRÔNICOS 

UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 
2013 

D13 
A IDEALIZAÇÃO DE UM JOGO DIGITAL 

PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA A PARTIR 
DA RECEPTIVIDADE DE CRIANÇAS 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA 

2014 

D14 
GAME DESIGN E GAMES EDUCATIVOS: 

PROJETANDO MECÂNICAS 
DIRECIONADAS À APRENDIZAGEM 

UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 
2016 

D21 

EDUCAÇÃO CARTOGRÁFICA E 
ITINERÁRIOS DO ESPAÇO: TECENDO 
VIAS E PRÁTICAS À CONCEPÇÃO DO 

JOGO-SIMULADOR KIMERA 

UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DA 

BAHIA 
2013 

 

Fonte: Dados coletados no banco de Teses e Dissertações da Capes – organizado pelo autor. 

 

 Fazem parte dessa categoria 06 (seis) trabalhos que exploram os procedimentos, 

métodos e particularidades do processo de criação e produção de um game.  Esta é a única 

categoria composta exclusivamente por dissertações. Observando a D02, percebemos que 

o autor tem como desafio compreender o(s) motivo(s) de um jogo digital ser denominado 

como “educacional” por aqueles que o produzem, considerando, para isso, a análise das 

informações e a observação dos bastidores de sua produção. Questões sobre quais são as 

“noções de educação” que circulam entre os atores (sujeitos e coisas) de uma produção 



129 
 

de jogos eletrônicos ““etiquetados” de educacionais”, o que de fato ocorre durante o 

processo de criação/produção de um jogo permeiam todo o estudo no sentido de entender 

a “rotulagem de um jogo na categoria educacional”. Para tal empreitada, o autor 

selecionou jogos declarados “educacionais”, dentre aqueles produzidos pelo Laboratório 

de Multimídia Interativa do Instituto Federal de Educação do Sudeste de Minas Gerais – 

Campus Rio Pomba. Sustentado em uma pesquisa qualitativa de forte cunho exploratório, 

cujo aporte teórico contou com Latour, Goffman e Geertz, os resultados da D02 

demonstram que os jogos analisados foram declarados como “educacionais” de diferentes 

formas. Identificou-se que “nos bastidores de produção circularam algumas noções 

educacionais, relacionadas com o lúdico, com conteúdos curriculares, com autores da área 

de educação”, contudo, ficou claro também que “o ser educacional na concepção dos 

atores envolvidos no desenvolvimento dos jogos analisados está relacionado com suas 

diferentes visões individuais”. Nesse sentido, o estudo faz o alerta para que sempre se 

“pondere sobre quando um jogo pode ser declarado educacional”, haja vista que “não 

basta “etiquetar” um jogo como educacional, pois isso não o torna “educacional”. É 

preciso fundamentar essa classificação e relacioná-la a alguma abordagem educacional 

ou a algum autor da área da educação”.  

 Abordando também o desenvolvimento de jogos digitais, a D03 parte da hipótese 

de que, considerando o desenvolvimento de jogos digitais, as crianças podem participar 

desse processo colaborativo e autoral e também retomar seu lugar de usuário, testando e 

avaliando os produtos gerados dessa dinâmica.  

 Sobre esse “protagonismo infantil na criação de um jogo digital”, a autora entende 

como fundante para as condições de Design Participativo a ideia da brincadeira enquanto 

atividade dominante na infância. Desse modo, o objetivo da D03 é examinar as possíveis 

implicações de práticas sociais para o desenvolvimento de jogos digitais com crianças na 

educação formal, avaliando ainda a participação destas (e de suas culturas) durante o 

processo de desenvolvimento de um jogo eletrônico. Tendo como sujeitos crianças de 

uma turma de Infantil V, todo o processo da pesquisa foi filmado para que, segundo a 

autora, “as ações fossem categorizadas através da Análise Dialógica do Discurso, 

possibilitando que as tensões entre as vozes fossem analisadas e verificadas as 

consequências de uma mudança nas relações de produção e signos pelas crianças, com 

brinquedos típicos da contemporaneidade, realçando seu lugar de ator social frente aos 

jogos digitais”. 
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 Alicerçada em teóricos como Vigotsky, Leontiev e Elkonin, a pesquisa propôs que 

um jogo digital fosse desenvolvido através da interação de uma equipe de profissionais 

(os “experts”) e crianças, buscando investigar a participação dessas crianças no Design 

Participativo e os resultados dessa dinâmica.  Como conclusão, a pesquisa demonstrou 

resultados positivos da “cultura de pares”, destacando “a força e a presença das culturas 

infantis em contraposição ao adultocentrismo”, apontando ainda para uma metodologia 

didática que foge da “recepção passiva de games por crianças” e possibilita que estas 

participem do seu desenvolvimento. Assim, “de um processo de uso, passa a um processo 

de desenvolvimento”, o que reduz a distância entre os usuários e os produtores de 

significados. 

 No caso da D05, o estudo se empenha em analisar o processo criativo aplicado ao 

desenvolvimento de roteiros de jogos eletrônicos com fins educacionais. Nesse sentido, 

busca examinar também os aspectos metodológicos que auxiliam no desenvolvimento de 

tais artefatos. Partindo da premissa de que diversos profissionais compartilham seus 

conhecimentos técnicos e criativos para o desenvolvimento de um jogo eletrônico, a D05 

defende que o papel do roteirista –  independentemente de qual seja a metodologia usada 

para o desenvolvimento de um determinado game –, define “os caminhos que podem ser 

percorridos por toda uma equipe de produção”, dependendo, obviamente, de cada projeto. 

A partir de tal afirmação, o autor indaga “Como aconteceu o processo criativo para o 

desenvolvimento dos roteiros dos jogos eletrônicos com fins educativos financiados pelo 

edital de chamada pública MCT/FINEP/MEC 02/200648?”. Tendo este objeto de estudo 

bem demarcado, a pesquisa segue por uma abordagem qualitativa, utilizando estudos de 

caso coletivos e entrevistas semiestruturadas. O resumo da D05 não evidencia qual aporte 

teórico usado, o que nos levou a pesquisar na íntegra do texto. Nele, é esclarecido que o 

estudo se fundamenta nos escritos de Juul, Murray, Salen, Zimmerman, Ostrower, Torre, 

Freud, Gancho, Murray, Saraiva e Cannito.    

                                                             
48 Em 2006, o Ministério da Ciência e da Tecnologia (MCT), por intermédio da Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP), lançou um acordo de cooperação técnica com o objetivo de acolher propostas que 

envolvessem a produção e a disseminação de jogos eletrônicos com fins educacionais cuja formulação foi 

instituída através do edital MCT/FINEP/MEC 02/2006. O edital representou um avanço nas pesquisas e 

desenvolvimento dos games nacionais, por se tornar o primeiro edital público para o desenvolvimento de 

jogos eletrônicos com fins educativos. (D05) 
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 Como conclusão, a dissertação afirma que propor uma narrativa é também propor 

os meios de acesso a ela. Tal procedimento se realiza “através do planejamento e 

aplicação de uma união estabelecida entre a narrativa e as mecânicas” de um jogo, o que 

irá, por fim, fazer emergir um conjunto do qual se constitui a sua jogabilidade. No tocante 

à técnica, infere-se que “por mais sedutor que seja discutir, refletir, conversar sobre 

construção de mundos possíveis, personagens, produção de efeitos sensoriais e 

emocionais, escrever um roteiro é escrever um documento. É algo que demanda uma 

técnica a qual poderá ser criada ou adaptada. Mas é importante que ela exista e que o 

roteirista aprenda a fazer uso dela pois outras pessoas estão esperando por um guia e não 

por uma conversa divertida sobre criação de simbolismos nos personagens”. Finalizando, 

a autora destaca que tal perspectiva influencia os “processos de concepção e escrita de 

roteiros para jogos eletrônicos com fins educacionais”, apontando para “uma possível 

identificação e compreensão de estratégias criativas que possam constituir uma sugestão 

metodológica para escrita de roteiro deste tipo de mídia”. 

 No caso da D13, embora o título da dissertação faça menção a “jogo digital”, o 

resumo não esclarece se o objeto de estudo é mesmo um jogo digital. Ao contrário, o texto 

até confunde seu possível leitor ao informar que o jogo explorado na pesquisa (cuja 

temática aborda os problemas da construção de rodovias para a fauna nativa) teve como 

estratégia o teatro de bonecos. Outras informações também não aparecem no resumo ou 

estão escritas de forma truncada, motivo pelo qual foi essencial acessar o texto na íntegra. 

Depois da leitura dos capítulos que compõem a D13, pôde-se compreender que o estudo 

tinha inicialmente como foco os jogos digitais e os museus, e previa a idealização de um 

jogo digital voltado para divulgação científica de temas relacionados ao atrapelamento de 

animais do Cerrado, aproveitando-se para tal do método de pesquisa-ação. Deste modo, 

a D13 procurava “analisar o processo de idealização do game no contexto do Museu de 

Biodiversidade do Cerrado”, assim como “interpretativamente as percepções de crianças 

a partir de sua interação com a história desse recurso”.  

 Centrado em 03 (três) grandes focos: “o museu, o jogo e o visitante”, o estudo 

contou com referenciais teóricos relativos “ao papel educativo dos museus e as mudanças 

sofridas por essas instituições; ao uso de recursos interativos nas exposições museais 

como uma tentativa de estimular o público a se interessar pela Ciência e à experiências 

de aprendizagem baseadas em jogos digitais”, elencando autores como: Colinvaux, 

Pisani, Saad e Wagensberg.  
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 Além de levantar a bibliografia acerca do tema, a autora relata que a pesquisa 

seguiu 05 (cinco) etapas: “idealização de jogo de computador para divulgação científica”; 

“transformação da narrativa do jogo em uma história”; “realização do teatro de bonecos”; 

“construção de uma análise interpretativa da participação das crianças” no teatro de 

bonecos e, finalmente, “reformulação da proposta do jogo”. Conforme esclarece a 

pesquisadora, a última etapa não se concretizou. Ou seja, o game não foi efetivamente 

realizado, existindo apenas enquanto idealização. Todavia, a autora comenta que a 

sensação de frustração inicial deu lugar à reflexão ao perceber que “na verdade a não 

concretização do jogo talvez tenha sido um dos maiores avanços” que houve na pesquisa, 

pois ao abandonar a criação do artefato, foi possível dedicar maior tempo à reflexão sobre 

o jogo, seus propósitos e sobre as percepções das crianças. A D13 encerra almejando que 

seus resultados suscitem em outros pesquisadores o interesse em elaborar um jogo digital 

que permita ao visitante de um museu se engajar e se apropriar de novos conhecimentos 

ao mesmo tempo em que se divirta. 

 Outra pesquisa que explora questões relacionadas ao desenvolvimento de um 

game é a D14. Nessa dissertação, o autor problematiza que, não obstante “a crescente 

apologia aos games educativos enquanto artefatos com amplo potencial pedagógico, nota-

se que boa parte dos jogos digitais com esse fim não são capazes de proporcionar boas 

experiências aos usuários (em níveis educacionais, de usabilidade e de diversão)”. 

Partindo dessa constatação, a D14 busca “estudar o processo do game design (o ato de 

definir os sistemas formais e ficcionais de um jogo), propondo uma metodologia que irá 

auxiliar desenvolvedores, pesquisadores e pedagogos durante as etapas de conceituação, 

implementação e teste em projetos de games com fins educativos”. Segundo o autor, sua 

intenção é tentar, de alguma forma, “atenuar a recorrente defasagem refletida nos aspectos 

lúdicos e também de aprendizagem nos referidos jogos quando em comparação aos jogos 

ditos comerciais”. Para superar tal desafio, a D14 utiliza como metodologia o framework 

MDA49. Em sua conclusão, a pesquisa compreende que diferentes perspectivas de game 

design são possíveis de existir, e até desejáveis, no desenvolvimento de um game, tanto 

                                                             
49 O MDA Framework é um artigo acadêmico (paper) que define uma forma padrão para dissecar e analisar 

os elementos constitutivos de um jogo, sob o aspecto do game design. Trata-se de uma tentativa de criar 

uma forma eficiente e universal de analisar as “entranhas de um jogo”. Disponível em: 

https://mbg3dmind.wordpress.com/2009/08/19/o-util-mda-framework/ Acesso em: 02/04/2018.  

 

 

 

 

https://mbg3dmind.wordpress.com/2009/08/19/o-util-mda-framework/
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quanto é necessário investigar outros aspectos também relevantes para a constituição de 

tal artefato. Como propõe o autor, tais investigações são importantes por se configurarem 

em um “entendimento mais profundo do que os jogos são enquanto sistemas e da 

necessidade de adaptação do currículo para o uso dessas mídias como estratégia 

pedagógica”. 

 Finalmente, encerrando a Categoria 05, relativa à produção de um game, e 

concluindo o capítulo sobre as análises das teses e dissertações cujo temática são os games 

e sua relação com a educação, temos a D21. Nela, assim como nas produções T05, T06 e 

D22 é realizado um estudo sobre o Jogo-Simulador Kimera. No caso específico dessa 

dissertação, a autora se propõe a investigar o processo de desenvolvimento/criação do 

Jogo-Simulador Kimera para entender como tal artefato,  agregado a outras práticas para 

o entendimento do espaço, pode potencializar o processo de Educação Cartográfica com 

alunos do 4º e 5º ano da rede pública de ensino, tendo como lócus da pesquisa o Colégio 

da Polícia Militar e a Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha, ambos no município de 

Salvador (BA). Apoiada em uma abordagem qualitativa, com enfoque em uma pesquisa-

participante, a D21 não cita seu aporte teórico no resumo nem elucida suas conclusões. 

Motivo para que, mais uma vez, recorrêssemos à íntegra do texto. Na leitura de capítulos 

da dissertação, descobrimos que o trabalho dialoga com os autores Brandão, Streck, 

Certeau, Marques, Hetkowski e Alves. Em suas reflexões finais, a autora recorda que, 

durante o processo de elaboração do Jogo-Simulador Kimera, as práticas que foram 

desenvolvidas “forneceram os elementos   necessários para compô-lo”. Ela afirma, 

contudo, que tais práticas poderiam ter sido “mais densas, contemplando outros 

elementos da Educação Cartográfica, permitindo a saída da sala de aula e exploração de 

outros espaços de aprendizagem”. Não obstante, a D21 infere que foi possível aprender 

“sobre o valor da escuta sensível, o respeito a singularidade dos sujeitos, percebendo que 

os contextos diferenciam o objeto, o que torna ainda mais rico e desafiador”. A 

pesquisadora explica que o acréscimo de um novo lócus a uma pesquisa influencia na 

forma como se enxerga o objeto, e compara contextos e realidades distintas entre o 

Colégio da Polícia Militar, no qual existia “uma realidade “quase perfeita”, formada por 

alunos dentro da mesma faixa etária, com excelentes notas e um desempenho alto em 

relação às escolas públicas de Salvador/ BA, advindos de famílias aparentemente 

estruturadas e com acesso aos recursos que nosso projeto oferecia” versus a realidade da 

Escola Álvaro da Franca Rocha, onde foram enfrentados desafios, “desde a oscilação na 

faixa etária dos alunos da turma, até os problemas de indisciplina, repetência e violência 
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familiar que influenciam, direta e indiretamente, na forma como esses sujeitos vivem o 

ambiente escolar”. Finalmente, a autora encerra salientando a necessidade de finalizar a 

“versão Beta do Jogo-Simulador Kimera, a elaboração das Pistas Pedagógicas que serão 

constituídas por orientações para a utilização e desempenho do Kimera, bem como 

procedimentos, ideias e estratégias que podem ser alinhadas ao jogo para a exploração 

dos conteúdos, e agregadas às práticas do professor à potencialização da Educação 

Cartográfica”. Assim, afirma que pesquisas como a realizada não garantirá, sozinha, 

“mudanças na forma como o Espaço e a Educação Cartográfica vem sendo tratados na 

escola”. Porém, poderá estimular que novos movimentos ocorram e que outros sujeitos 

ajam com a crença de ser possível “transformar o fazer pedagógico, somar recursos e 

conceitos, valorizar o lugar dos outros sujeitos da escola, experienciar outros contextos e, 

compor novos processos formativos”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Game over? Escrever as linhas “finais” dessa pesquisa não é dar o trabalho por 

encerrado. O jogo nunca está ganho. Na verdade, talvez mesmo nunca venha a ser 

concluído porque é na prática do jogar, do errar e aprender, que reside a riqueza e a beleza 

da aprendizagem e da própria vida. 

Comerciais, educativos ou “etiquetados” como educativos, os games vêm gerando 

investigações, discussões e visões muito divergentes, como foi possível observar ao longo 

desse estudo tal a riqueza de seu universo e das possibilidades e efeitos que esses artefatos 

propiciam – para o bem ou para o mal – no campo da Educação.  

Vimos nos últimos anos o avanço do mercado de games assim como o maior uso 

de tal ferramenta, dentro e fora da escola. Esse fenômeno cultural tem repercutido também 

no aumento de matérias jornalísticas e de investigações acerca do assunto, mas será que 

o crescimento quantitativo da produção científica tem sido acompanhado de novas 

contribuições ou estas só repetem o que já foi dito? As questões apresentadas nessa 

pesquisa demonstraram a polissemia do termo e sua relevância para pais, alunos, 

professores, pesquisadores e a sociedade em geral. Por isso, um mapeamento sobre a 

produção acadêmica a seu respeito – que se pretendeu configurar em um compêndio 

crítico de informações sobre o que tem sido discutido e privilegiado, no período de 2011 

a 2016, analisando suas problematizações e características – é uma forma de promover e 

ampliar a discussão acerca dos games (não necessariamente categorizados como 

“educativos”) e sua possível utilização na área de Educação, sem no entanto encerrar 

qualquer questão, entendendo  sobretudo a complexidade e repercussões do tema. Nosso 

objetivo foi, portanto, contribuir com a comunidade acadêmica para a expansão do debate, 

estimular e auxiliar futuras investigações para a compreensão e apropriação dos games 

enquanto meio de expressão e representação simbólica nas práticas educativas, assim 

como cooperar para a criação de parte de uma memória no campo da pesquisa educacional 

no Brasil.   

Nessa pesquisa, propusemos discutir de que forma os games têm sido abordados 

e tratados em teses e dissertações acadêmicas brasileiras no que cerne às práticas 

educacionais, seja em ambientes escolares ou não. Pretendeu-se, como já informado, 

estudar estritamente os games – compreendidos como jogos eletrônicos em artefatos 
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tecnológicos digitais. Por esse motivo, foram excluídos do corpus dessa investigação 

estudos sobre jogos analógicos, gamificação ou outros tipos de brincadeiras.  

A partir da análise das teses e dissertações que fizeram parte do corpus dessa 

pesquisa identificaram-se estudos que defendem o uso dos jogos digitais em sala de aula, 

apresentando resultados positivos em relação à sua aplicação no processo de ensino-

aprendizagem, com evidências, por exemplo, de melhorias em crianças e jovens com 

algum tipo de deficiência física ou mental, assim como também observou-se produções 

científicas críticas às questões de construções tendenciosas e/ou preconceituosas de 

gênero, afirmação de uma visão capitalista e competitiva, estímulo à violência, entre 

outros efeitos tidos como prejudiciais e atribuídos a tal ferramenta.  

Com base nas análises qualitativa e quantitativa dos resultados das pesquisas que 

compuseram esse estudo, observou-se que a maioria dos pesquisadores comprovou as 

possibilidades e aplicações positivas dos games na área educacional. O mapeamento 

também demonstrou a prevalência dos estudos sobre o tema na região Sudeste do país, 

ainda que mereça destaque a forte contribuição do estado da Bahia e, em especial, da 

Universidade do Estado da Bahia, na investigação dos games no campo educacional. Os 

dados levantados permitiram identificar os tipos de jogos digitais mais estudados, a 

concentração por níveis educacionais, a preferência por estudos qualitativos, assim como 

perceber o maior enfoque em disciplinas relacionadas à Matemática, História, Educação 

Física e Geografia. A criação de categorias possibilitou agrupar e compreender melhor as 

abordagens e conclusões e/ou reflexões das teses e dissertações, constatando-se um maior 

número de trabalhos voltados para a compreensão da relação do sujeito-jogador com o 

game e para a análise dos elementos constitutivos de um jogo digital.      

Sabemos que as tecnologias não são livres de valores e intenções, pois não são 

desencarnadas. A tecnologia não é um fim, mas um meio, um instrumento. Nesse sentido, 

entender como ela está sendo utilizada na figura dos games para e por diferentes atores 

(professores, alunos, escolas, mercado, pesquisadores), nas diversas regiões do país, 

considerando sua dimensão e heterogeneidade, nos parece relevante para enriquecer o 

debate e promover novas reflexões já que este estudo não encerra nem esgota o assunto, 

pelo contrário, possibilita que outros pesquisadores expandam e aprofundem 

investigações tomando esse trabalho, quiçá, como ponto de partida.  

Devido às limitações de um trabalho de Mestrado, é preciso mencionar a 

impossibilidade de refletir e analisar os games e a Educação em sua totalidade. Até porque 

a polissemia e a riqueza semântica do termo jogo e os múltiplos usos dos games podem, 
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em função dos descritores e critérios estabelecidos para esse mapeamento, ter deixado de 

fora outras tantas pesquisas sobre a temática dos games na Educação. Além disso, como 

bem assinala Lourenço (2012, p. 155) há “sempre a possibilidade de algumas pesquisas 

não terem sido cadastradas no banco de teses e dissertações da CAPES”. Afora essas 

ressalvas, é válido comentar que nos deparamos com muitos resumos incompletos e 

textos, algumas vezes, mal escritos: ora pueris, ora herméticos, caudalosos e 

grandiloquentes, que mais afastam do que convidam à leitura. Mesmo considerando a 

formalidade necessária a uma produção textual acadêmica, é necessário destacar que 

muitos autores exageram no uso de frases longas e construções truncadas, que se 

pretendem “científicas”, mas acabam por expressar uma falta de domínio da Língua 

Portuguesa, prejudicando a clareza e a fluidez das informações. Apesar de todas as 

dificuldades relatadas ao longo desse estudo, entendemos que nosso objetivo de mapear 

as produções acadêmicas acerca do tema, no período estipulado, foi alcançado.  

Considerando o já amplamente apresentado e discutido, é possível inferir que os 

games podem propiciar novas conexões, tanto expandindo o conhecimento quanto 

evidenciando desigualdades. Mais do que respostas, a presente pesquisa aponta novos 

questionamentos que abrolham a partir do entendimento de que a tecnologia não é neutra, 

que não se limita ao artefato em si, mas a tudo que o circunda.  Nessa perspectiva, o uso 

dos games na Educação – assim como de qualquer tecnologia – deve ser realizado de 

forma contextualizada, relativizada, com base em uma cuidadosa crítica das vantagens e 

desvantagens de sua utilização.   

Tal recurso pode tornar as aulas mais dialógicas, sobretudo nos tempos atuais, em 

que o professor vem disputando a atenção do aluno em sala de aula com estímulos como 

os smartphones pessoais. Sendo assim, consideramos importante não se analisar a 

tecnologia somente enquanto pertencente ao mundo das ideias (do harmônico, da fantasia, 

das idealizações e perfeições) e esquecer-se de que esta faz parte do mundo sensível, do 

concreto, muitas vezes imperfeito. O mundo das relações, das tensões, das disputas, da 

economia, da política e dos interesses antagônicos.  

Por fim, entendemos a construção de uma dissertação de Mestrado como a fase de 

um jogo maior (talvez, uma das mais difíceis) que é a própria vida acadêmica. Campo de 

disputas acirradas, como nos alerta Bordieu (1976), com seus inúmeros obstáculos, níveis 

e reviravoltas durante a trajetória. Nesse jogo, onde a “recompensa” só se encontra no 

“duelo final” que é a defesa para a banca, composta por seus “xamãs”, que detém (ou 

exercem nesse jogo) o poder do conhecimento e do aprimoramento de habilidades, o 
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sujeito-pesquisador-jogador ora dá saltos, ora paralisa, avançando e recuando, errando e 

aprendendo com cada nova linha escrita, com cada nova sentença percorrida. Mesmo a 

compreensão de que todo trabalho científico é incompleto e que toda idealização nesse 

sentido é uma falácia nem sempre ajuda. Procuramos fazer o melhor, mas reconhecemos 

que nunca o melhor possível será o suficiente em termos de uma investigação científica.  

E, no tocante aos games, julgamos que, enquanto recurso, como qualquer outra 

tecnologia, eles podem, sim – a partir da mediação do professor – cooperar para a 

facilitação e a construção do conhecimento. Por isso, novamente (e sempre), é o professor 

o grande jogador nessa partida. É ele quem pode contribuir para que os games 

desempenhem de forma adequada e eficaz o papel de instrumento facilitador. Contudo, 

para que este profissional possa entrar no “mundo” dos games e caminhar por ele com 

seus alunos, é preciso entender que investimentos em sua formação inicial e continuada, 

na infraestrutura das escolas, no acesso e na manutenção dos equipamentos, assim como 

na valorização do seu trabalho, entre diversos outros aspectos, são imprescindíveis. Nem 

os games, nem qualquer outra tecnologia dita “inovadora” será capaz de ser a “salvadora” 

da educação – se quisermos pensar em uma visão utópica ou salvacionista para a área. 

Contudo, tais ferramentas podem se constituir enquanto meios capazes de estimular o 

processo de ensino-aprendizagem desde que o professor tenha o controle em suas mãos, 

saiba os comandos, conheça as fases e, ensinando, possa também aprender a jogar o jogo 

mais importante que é ajudar a  promover a transformação na vida das pessoas através da 

Educação.  
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